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Summary 

This thesis illustrates how cleaners work environment can be improved if a broad 
work environment initiative, which includes both physical and psychosocial factors, 
is applied. The result also shows a positive relation between good work environment 
for cleaners and economical benefits for cleaning organization. The primary objec-
tive of this dissertation is to describe the complexity of the work environment of 
cleaners and to investigate how various factors interact and affect the cleaners’ 
health. The conclusions are based on the results of two different research projects 
studying the work environments of cleaners. The main part of this dissertation is 
comprised of empirical studies of a work environment initiative conducted by a mu-
nicipal cleaning division to improve staff health and raise the quality of cleaning ser-
vices. Cleaners are often described as a very vulnerable occupational group in an 
industry with high sickness and early retirement rates, where the working situation 
of cleaners is characterized by a low degree of personal influence and a lack of social 
support. There are currently a number of recommendations for how cleaners’ work 
environments could be improved. However, it appears to be a gap between theory 
and practice as the majority of these recommendations are not implemented in prac-
tice. The focus on the lowest possible price in procurement of cleaning services 
seem to counteract the efforts made and instead worsen the situation for the clean-
ers. Documented successful work environment initiatives for cleaners are difficult to 
find and there is a lack of good examples demonstrating that it is possible to achieve 
a good work environment for cleaners and that this can also be economically profit-
able.  

The strategy implemented by the cleaning division studied in this dissertation can be 
summarized by increased involvement and increased influence for the cleaners as 
well as shorter decision-making paths and a continuous investment in a good physi-
cal work environment. The division comprises 86 employees, all women, with an 
average age of 49. The division is managed by four supervisors, also women. To 
map out the division’s work environment initiatives and study how the cleaners ex-
perience these, both quantitative and qualitative methods have been applied.  

Thus far, the cleaning division’s strategy has been successful. Work-related sickness 
absenteeism has decreased and the cleaning supervisors say that the quality of the 
cleaning services has improved and that business activities have become more effi-
cient. Interviews and surveys show that the cleaner’s job motivation and job satisfac-
tion has increased. Both supervisors and cleaners are convinced that they now use 
the provided tax funds in a more effective way that benefits the cleaning division, 
the cleaners and the public organizations that are the division’s customers. It is likely 
that the cleaning division’s work environment initiatives can constitute a good ex-
ample for the industry of how a good work environment for cleaners can be 
achieved and demonstrate how this can also provide competition advantages in a 
heavily price-pressured industry. 
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Sammanfattning 

Denna avhandling visar hur städares arbetsmiljö och hälsa kan förbättras om en bred 
arbetsmiljösatsning, som både innefattar fysiska och psykosociala 
arbetsmiljöfaktorer, genomförs. Resultaten visar även att det finns ett samband 
mellan god arbetsmiljö för städare och konkurrensfördelar för den städorganisation 
som uppnår god arbetsmiljö. Avhandlingens övergripande syfte är att beskriva 
komplexiteten i städares arbetsmiljö samt att undersöka hur olika faktorerna 
samspelar och påverkar städares hälsa. Slutsatserna bygger på resultaten från två 
olika forskningsprojekt där städares arbetsmiljö har studerats. Den största delen 
utgörs av empiriska studier av en arbetsmiljösatsning som en kommunal städenhet 
har genomfört i syfte att förbättra de anställdas hälsa samt att höja kvalitén på 
städtjänsten.  

Städare beskrivs ofta som en utsatt yrkesgrupp i en hårt konkurrensutsatt bransch 
där dåliga arbetsförhållanden, höga sjuktal och tidiga pensionsavgångar sägs vara 
karaktäristiskt. Rekommendationer för hur städares arbetsmiljö ska förbättras 
översköljer branschen men det finns ett glapp mellan teori och praktik och många av 
rekommendationerna införs inte i praktiken. Delvis tycks detta bero på de hårt 
pressade priserna, som både leder till försämrade arbetsförhållanden för städarna och 
en bromsande effekt på långsiktigt arbetsmiljöarbete. Det saknas goda exempel som 
visar hur städares arbetsmiljö i praktiken kan förbättras och hur detta också kan 
innebära konkurrensfördelar.  

Den arbetsmiljösatsning som den kommunala städenheten som studerats har 
implementerat kan sammanfattas med orden ökad delaktighet, ökat inflytande för 
städarna samt förbättrade sociala relationer och kortare beslutsvägar. Städledningen 
har även kontinuerligt satsat på god fysisk arbetsmiljö för att minska den fysiska 
belastningen som städarna utsätts för. Antalet anställda i enheten är 86, samtliga är 
kvinnor med en medelålder på 49 år. Enheten styrs av fyra personalansvariga chefer, 
även dessa kvinnor. För att undersöka städarnas arbetsmiljö och för att kartlägga 
enhetens arbetsmiljösatsning samt studera städarnas upplevelser av denna har både 
kvantitativa och kvalitativa metoder tillämpats.  

Fram tills idag verkar städenhetens strategi ha varit lyckad. Den arbetsrelaterade 
sjukfrånvaron har sjunkit och städcheferna menar att kvalitén på städtjänsterna har 
förbättrats samt att verksamheten effektiviserats. Intervjuer och enkäter visar att 
städarna känner en ökad arbetsmotivation och arbetsglädje än innan 
arbetsmiljösatsningen. Enheten har haft möjlighet att själva omfördela sina 
ekonomiska resurser och både städscheferna och städarna är övertygade om att de 
nu använder sina resurser på ett mer strategiskt sätt som både gynnar städenheten, 
städarna och de offentliga verksamheter som utgör enhetens kunder. Den 
kommunala städenhetens arbetsmiljösatsning kan sägas utgöra ett gott exempel för 
andra städorganisationer, oavsett ägandeform, för hur arbetsmiljö för städares kan 
förbättras.  
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1 
Inledning 

 

Hur kan      
städares hälsa 

förbättras? 
 

 

Denna avhandling visar hur städares arbetsmiljö och hälsa kan förbättras om en 
bred arbetsmiljösatsning, som både innefattar fysiska och psykosociala arbetsmiljö-
faktorer, genomförs. Resultaten visar även att det finns ett samband mellan god 
arbetsmiljö för städare och konkurrensfördelar för en städorganisation som uppnår 
god arbetsmiljö. Städbranschen står idag inför svåra utmaningar som leder till för-
sämrade arbetsförhållanden för städare och som verkar bromsa arbetsmiljöarbete i 
städorganisationer. Fokus på städares hälsa och värdet av städares arbetsinsatser 
måste öka för att en negativ utveckling ska kunna vändas.  

Städbranschen försörjer idag miljoner människor över hela världen. Städyrket är ett 
serviceyrke som numera har goda möjligheter att vara ett attraktivt arbete med bra 
arbetsförhållanden då utbudet av ergonomiska städredskap och städmaskiner har 
ökat och kunskapen inom arbetsmiljö och hälsa är stor. Dock tycks det som att 
denna möjlighet i stor utsträckning endast lever i teorin och att situationen för allt-
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för många städare i praktiken istället går åt motsatt håll. Städsektorn och städares 
arbetsmiljö beskrivs ofta med ord som höga sjuktal, tidiga pensionsavgångar, dåliga 
arbetsvillkor, liten möjlighet att påverka arbetet, stress, ensidigt arbete, låga löner, 
ensamarbete, skattefusk, svart arbetskraft och låg status. Utöver att detta leder till 
lidande för de anställda bidrar det även till stora ekonomiska kostnader för sam-
hället och till ett dåligt rykte för ett yrke som sysselsätter så många människor. 
Forskningsresultat, statistiska rapporter samt artiklar i dagstidningar och bransch-
tidningar beskriver alla städsektorn som en sektor med många problem och där ef-
terfrågan på lägsta möjliga pris styr hela marknaden. Yrket tycks vara långt ifrån att 
uppfylla de krav som vanligtvis ställs på en god arbetsmiljö och förutsättningarna 
för att städare ska erhålla en god arbetsmiljö tycks på det hela taget vara mycket 
dåliga. Jag vill med min avhandling visa att städares arbetsmiljö är möjlig att för-
ändra men att det är en viktig utmaning för arbetslivsforskning. I intervjuer som jag 
har genomfört inom ramen för detta avhandlingsarbete bland städare i en kommu-
nal städenhet uttrycks ord som arbetsglädje, gemenskap och stolthet, samt viljan att 
arbeta efter 65. Detta är ord som mycket sällan, eller aldrig, tycks förekomma i stu-
dier där städares upplevelser av sitt arbete studerats. En stor del av denna avhand-
ling handlar om dessa städare och om varför de inte tycks känna igen sig i den 
uppmålade dystopi som alltför ofta används för att beskriva städares arbetssituat-
ion.  

 

Städares arbetsmiljö och arbetsvillkor- både 
STABILITET och förändringar 

Städyrket är ett mycket viktigt yrke då det bidrar till andra människors hälsa och 
säkerhet (Kumar & Kumar 2008, Quirion 2004). Svenska Allergironden varnar sko-
lor och förskolor för att fortsätta dra ner resurser för städning då detta utgör en 
risk, främst för barn och unga med astma, allergi eller annan överkänslighet. En ren 
inomhusmiljö har även visat sig bidra till en högre produktivitet på arbetsplatser, 
förhindrar slitage och hjälper till att bevara byggnader och inventarier vilket kan ge 
stora ekonomiska besparingar (Kumar & Kumar 2008, Louhevaara 1997, Wolkoff 
m.fl. 1998). Trots detta värderas städares arbete lågt, och trots att städare arbetar 
för att förbättra andra människors arbetsmiljö löper de själva en stor risk att drab-
bas av arbetsrelaterad ohälsa i jämförelse med andra yrkesgrupper (se t.ex AFA 
2013, EU-OSCHA1 2009, Hägg m.fl. 2008a, Kommunal 2011a). Orsakerna till 
detta har under många decennier förklarats med brister i städares fysiska arbets-
miljö exempelvis dåligt anpassade städredskap, tunga lyft, arbete i obekväma ar-
betspositioner och ensidigt upprepat arbete (Bell & Steele 2012, Hopsu m.fl. 2000, 
Kumar m.fl. 2005, Lim m.fl. 2012, Søgaard m.fl. 1996, Søgaard m.fl. 2001). Under 

                                         

1 European Agency for Safety and Heath at Work 
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de senaste 20 åren har det också blivit allt vanligare att faktorer som kan kategorise-
ras som psykosociala exempelvis stress, ensamarbete och liten kontroll över det 
egna arbetet också har identifierats som orsaker till städares ohälsa (se t.ex. Søgaard 
m.fl. 2006, Unge m.fl. 2007, Woods & Buckle 2006). Ett flertal av dessa studier dis-
kuterar även de ovan nämnda problemen utifrån ett organisatoriskt perspektiv och 
visar på samband mellan arbetsorganisationen och städarnas hälsa (se t.ex. Unge 
2007). Alla dessa aspekter på städyrket är mycket viktiga för att förstå städares situ-
ation och generellt kan sägas att de flesta rekommendationer som idag förekommer 
för hur arbetsmiljön för städare ska förbättras relaterar till dessa faktorer. Vanliga 
rekommendationer är exempelvis att arbetsuppgifterna ska varieras mer, att städare 
ska ges större möjlighet påverka sin egen arbetssituation, att maskiner istället för 
manuella redskap bör användas i så stor utsträckning som möjligt och att städare 
måste utbildas i ergonomi och hälsa (EU-OSCHA 2009, Kumar & Kumar 2008, 
Woods & Buckle 2006). Dessa rekommendationer och riktlinjer är mycket viktiga, 
dessvärre tycks dessa inte vara tillräckliga för att förbättra situationen och utveckl-
ingen tycks istället gå i motsatt riktning till att bli exempelvis mer arbetsintensivt 
och mer monotont än tidigare (LO 2012, Holly 2012).  

Orsakerna till de höga sjuktalen för städare är komplexa och det kan finnas en risk 
att inte komma åt de bakomliggande problemen till den ansträngda situationen om 
fokus enbart ligger på städverksamheten och inte på de krafter som påverkar bran-
schen. Det är relativt få studier som undersöker och analyserar de bakomliggande 
orsakerna till problemen i städares arbetsmiljö och sätter dessa i ett socialt och 
samhälleligt sammanhang. Att exempelvis rekommendera att städares arbetsuppgif-
ter måste varieras mer, utan att undersöka varför arbetet idag tenderar att blir allt-
mer ensidigt, kan vara lönlöst för att åstadkomma en generell och långsiktig föränd-
ring. Abbasian och Bildt (2007) har studerat uppkomsten av de bakomliggande 
problemen i städares arbetsmiljö ur ett samhällsperspektiv och målar upp en myck-
et dyster bild av yrket och sammanfattar problemen i den svenska städbranschen 
med ord som destruktiv konkurrens, dåliga upphandlingsförfaranden, extremt stor 
personalomsättning, bristande skattemoral, svartarbete, ofrivilligt deltidsarbete, då-
liga anställningsvillkor och låga löner. De belastningsergonomiska och psykosociala 
arbetsmiljöfaktorerna är mycket viktiga och får inte glömmas bort då det är dessa 
som skapar ohälsan bland städare, men utan ett bredare perspektiv, där även sociala 
faktorer och påverkan från samhället ingår, riskerar eventuella förbättringsåtgärder 
för städare att falla platt.  

En förändring i samhället som påverkar städares arbete är globaliseringen och de-
centraliseringen av städtjänster (Holley & Rainne 2012, Sundin och Rapp 2006, 
Søgaard m.fl. 2006). I Sverige har den ökade privatiseringen av kommunala städ-
tjänster inneburit en kraftig ökad konkurrens bland privata städbolagen (Almega 
2013). Vidare påverkas även städbranschen av den ökade implementeringen av 
moderna managementkoncept (exempelvis lean eller koncept inspirerade av lean) i 
den privata sektorn. Filosofin i dessa managementkoncept innebär att produktion-
en av en vara eller en tjänst ska förbättras och effektiviseras genom att så långt som 
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möjligt eliminera alla icke värdeskapande faktorer för slutprodukten (Modig & Åhl-
ström 2011, Womack m.fl. 1990). Införandet av lean i företag leder därför ofta till 
att städning, och andra verksamheter som betraktas som stödverksamheter, som 
kanske hittills bedrivits inom företaget, istället outsourcas för att kärnverksamheten 
ska effektiviseras. Dessa trender, både privatiseringen av offentliga städtjänster och 
outsourcingen av städtjänster i privata sektorn, påverkar hela städbranschen och 
bidrar till en ny upphandlingssituation och ökad konkurrens bland de privata städ-
företagen. I teorin skulle detta kunna få positiva effekter för en växande privat 
städsektorn då antalet kunder också blir fler och städföretagens möjligheter att styra 
det egna arbetet skulle kunna öka. Detta tycks dock inte ske i praktiken då istället 
den ökade konkurrensen leder till prisdumpning och förvärrade arbetsförhållanden 
för städarna (Almega 2013, Abbasian & Bildt 2007, Antonsson m.fl. 2008, Sundin 
& Rapp 2006, Holley & Rainne 2012). Det ökade fokus på lägsta pris som har 
skapats öppnar även upp marknaden för oseriösa aktörer, som fuskar med skatt 
och andra avgifter, som konkurrerar om samma kunder och ytterligare pressar 
marknaden (Kommunal 2011, Almega 2013).  

Städbolag har också själva börjat införa lean i verksamheten, eller liknande mana-
gementkoncept, i ett försök att sänka de egna kostnaderna för att möta de låga pri-
ser som kunderna kräver. Detta leder ofta till att städarnas arbete intensifieras och 
blir alltmer ensidigt (LO 2012, Holly 2012). Ryan (2012) visar även hur städarbetet 
blir alltmer kontrollerat, detaljstyrt och precisionsbemannat för att minimera tids-
förlust och övrigt svinn som kostar pengar. Samma tendenser kan även ses i den 
svenska städbranschen (Arbetsmiljöforskning 2012a). Att effektivisera och dra ner 
på kostnader innebär inte nödvändigtvis försämrade arbetsförhållanden, men i 
städbranschen tycks denna effektivisering ske till orimliga nivåer då kunderna ten-
derar att inte ställa andra krav på leverantören eller tjänsten än enbart lägsta pris 
(Almega 2013, Kommunalarbetaren 2013). Ett annat exempel på en förändring 
som påverkar städare är skattesubventionen av hushållsnära tjänster som infördes i 
Sverige under 2007, det så kallade RUT-avdraget. Sedan RUT-avdraget infördes har 
efterfrågan av de privata städtjänsterna ökat men då upphandlingarna även på den 
privata marknaden i första hand styrs av pris har denna ökade efterfrågan också lett 
till ökad konkurrens, pressade priser och fortsatt möjliggjort för oseriösa företag 
(Gavanas & Calleman 2013).  

 

Vikten av att studera städares arbete och hälsa 
ur ett brett perspektiv 

När ett yrke studeras ur ett arbetslivsperspektiv är det viktigt att både fysiska och 
psykosociala faktorer studeras eftersom dessa samspelar och tillsammans skapar 
den arbetsmiljö som påverkar de anställdas hälsa. Fysisk och psykosocial arbets-
miljö brukar i många sammanhang särskiljas och studeras var för sig men Abra-
hamsson och Johansson skriver i en artikel från 2013 om hur människor alltid upp-
fattar sin arbetsmiljö som en helhet och att det således inte på ett enkelt sätt går att 



 
5

göra skillnad mellan den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Många arbetsrelate-
rade ohälsoproblem har en komplex orsak och det är ofta både psykosociala och 
fysiska faktorer som tillsammans bidrar till ohälsan (se t.ex. Thylefors 2008). Sam-
band mellan exempelvis psykosociala faktorer och fysisk ohälsa har identifierats i 
flertalet studier. Exempelvis har höga krav på arbetsprestation i kombination med 
små möjligheter att påverka det egna arbetet och svagt socialt stöd, visat sig leda till 
både stress och fysiska besvär (Karasek och Thorell 1990, Theorell 2003). Att det 
inte finns någon klar gräns mellan fysisk och psykosocial arbetsmiljö är också tyd-
ligt när städares arbete studeras, även om tidigare forskning om städares arbetssitu-
ation generellt arbetar efter denna kategorisering. Exempelvis påverkar faktorer 
som stress och brist på egen kontroll, som kan sägas utgöra delar av den psykosoci-
ala arbetsmiljön, hur städare utför sitt arbete vilket i sin tur påverkar den fysiska 
belastningen. Vidare kan även ett fysiskt tungt och monotont arbete leda till psykisk 
ohälsa i form av brist på arbetsmotivation och oro för att inte orka arbeta fram till 
pensionsålder. Det är också troligt att en anställd som har ont i ryggen på grund av 
för många tunga lyft i sitt arbete upplever sitt arbete som tråkigare och mer psykiskt 
belastande än innan smärtan uppstod. Städares arbetsmiljö och hälsa påverkas även 
i hög grad, i likhet med andra yrken, även av sociala faktorer som yrkesidentitet och 
att yrket ofta benämns som ett kvinnoyrke med låg social status (se t.ex. Aurell 
2001, Leppänen och Dahlberg 2012). Abrahamsson och Johansson (2013) menar 
dock att även om fysiska och psykosociala faktorer i praktiken är svåra eller omöj-
liga att särskilja så finns det pedagogiska vinster med att ändå dela upp arbetsmiljön 
i fysiska och psykosociala faktorer för att på ett teoretiskt plan tydliggöra komplexi-
teten i en arbetsmiljö. Detta kommer till viss del även att göras i denna avhandling.  

Att identifiera samband mellan arbetsmiljösatsningar och ekonomiska effekter är 
något som intresserar både forskare och arbetsgivare men som är mycket svårt att 
studera (se t.ex. Mathiassen 2009). I en kunskapssammanställning som Eklund m.fl. 
(2006) genomfört bland ett stort antal studier som försökt identifiera dessa sam-
band, dras den intressanta men något paradoxala slutsatsen att för att en arbetsmil-
jösatsning ska ge goda resultat bör denna satsning vara multifunktionell, det räcker 
således inte bara att exempelvis byta ut ett arbetsredskap och förvänta sig att de 
anställdas hälsa ska förbättras. Om en arbetsmiljösatsning ska ge resultat, måste 
denna vara bred. Detta menar Eklund m.fl. (2006) leder till att kausala samband blir 
näst intill omöjliga att visa om krav ställs på att metoderna skall vara experimentella 
eller kvasi-experimentella på grund av den komplexitet som en lyckad arbetsmiljö-
satsning kräver. I kunskapssammanställningen dras slutsatsen att effektutvärdering-
ar av multifunktionella interventioner inom det belastningsergonomiska området 
innebär stora metodologiska svårigheter när effekter ska studeras. Författarna me-
nar även att det finns ett stort behov av icke experimentella undersökningsstrategier 
som kan studera de komplexa system som bra arbetsmiljöarbete innebär. Den me-
todologiska utgångspunkten för denna avhandling tar inte avstamp i experimentella 
metoder. Utgångspunkten är istället att arbetsmiljön, där människor är i fokus, ut-
gör en verklighet som inte är möjlig att enbart kvantifiera och göras mätbar vilket är 
fallet med experimentella metoder. För att finna effekter av den kommunala städ-
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enhetens arbetsmiljösatsning används både kvantitativa och kvalitativa metoder. De 
förstnämnda syftar till att beskriva omfattningen av arbetsmiljöproblem och viss 
mån att bedöma om vissa enskilda arbetsmiljöinsatser insatser gett mätbara effek-
ter. De sistnämnda syftar till att få inblickar i städpersonalens upplevelser, insikter 
och perspektiv på sitt yrke genom förståelse och tolkningsinriktade metoder som 
exempelvis intervjuer och observationer. Dessa metoder öppnar upp för att analy-
sera städyrket i ett vidare sammanhang och gör det möjligt att bedöma betydelsen 
av faktorer som inte kan fångas i enbart kvantitativa och/eller experimentella stu-
dier. Sammanfattningsvis är avsikten att kunna bidra med kunskap som svarar mot 
de behov som Eklund m.fl. (2006) formulerar.  

 

Avhandlingens Övergripande syfte och FORSKNINGS-
FRÅGOR 

Avhandlingens övergripande syfte är att beskriva och analysera komplexiteten i stä-
dares arbetsmiljö och undersöka hur olika faktorer samspelar och påverkar städares 
hälsa. De städare vars arbetsmiljö avhandlingen avser att studera är de städare som 
arbetar i offentliga miljöer och inte de städare som utför hushållsnära städtjänster. 

Följande forskningsfrågor har formulerats utifrån avhandlingens syfte.  

• Vilka är riskfaktorerna för städares hälsa och hur kan dessa reduceras? (Be-
handlas i samtliga artiklar). 

• Hur kan bristerna i städares arbetsmiljö även förstås ur ett organisatoriskt 
och socialt perspektiv? (Behandlas i artikel 1,3,4,5 och 6) 

• Hur har arbetsmiljösatsningen som den kommunala städenheten genomfört 
påverkat städarna och har detta i så fall lett till andra effekter än de på indi-
vidnivå? (Behandlas i artikel 5 och 6). 

• Vilka ekonomiska faktorer indikerar huruvida arbetsmiljösatsningen varit 
ekonomiskt fördelaktig eller kostsam och vilka är de identifierbara ekono-
miska utfallen? (Behandlas i artikel 6). 

 

De ingående artiklarnas specifika syften 

1. Physical load in cleaning work: a review of strenuous work tasks. Hägg, G 
M,  Schmidt, L., Kumar, R., Lindbeck, L., Öhrling, T  2008. Konferensbidrag NES 
Reykjavik, Island 2008  

I denna artikel var syftet att sammanfatta arbetsmoment som städare och forskare i 
ergonomi identifierar som särskilt fysiskt belastande och därmed bidrar till det ut-
bredda arbetsrelaterad ohälsa bland städare. Artikeln skulle även ge exempel på hur 
arbetsorganisationen påverkar den fysiska belastningen som städare utsätts för. 
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2. Evaluation of muscular activity while mopping floor on two different types 
of floor. Hägg, G., Kumar, R., Öhrling, T. 2008. Konferensbidrag NES Reykjavik, 
Island 2008. 

Syftet med denna artikel var att bidra med kunskap som kan användas för att redu-
cera fysisk belastning vid moppning av linoleumgolv genom att jämföra städares 
muskelaktivitet vid moppning av ett linoleumgolv med polish jämfört mot ett lino-
leumgolv utan polish.  

3. Assessment of the development and implementation of tools in contract 
cleaning Öhrling, T., Kumar. K., Abrahamsson, L. 2012. Applied ergonomics 
Volume 43, Issue 4, s. 687-694 

Denna artikel hade två huvudsakliga syften. Det första var att mäta muskelaktivitet 
vid trappstädning med två olika typer av moppskaft för att reducera fysisk belast-
ning. Det andra var att identifiera och diskutera problem med implementeringen 
och kontextualiseringen av nya redskap och arbetstekniker som leder till att redskap 
inte används på rätt sätt eller inte passar den miljö de ska användas i.  

4. What had been done to improve the poor work environment of profession-
al cleaners?  Öhrling, T. Under process hos International Journal of Industrial Er-
gonomics. 

Syftet med denna artikel var att studera litteratur över städares arbetsmiljö för att 
jämföra de rekommendationer som görs för att förbättra städares arbetsmiljö med 
dels de arbetsmiljöförbättringar som i praktiken tycks genomföras och dels rikt-
ningen i vilken utvecklingen för städares arbetssituation tycks gå.  

5. To be seen. Why organize cleaning work during ordinary working hours? 
Öhrling, T. Under process hos International Archive of Occupational Environ-
ment  Health. 

Denna artikels syfte var att undersöka hur städare kan få utökade sociala kontakter 
och bättre socialt stöd i sitt arbete för att bryta ensamheten och osynligheten som 
städare ofta utsätts för i sitt arbete. Syftet var även att studera effekter detta skulle 
kunna få på verksamhetsnivå utöver de på individnivå.  

6. Increased participation among cleaners in the public sector as a strategy 
to improve health, quality, and avoid outsourcing. Öhrling, T. Under process 
hos Nordic journal of working life studies. 

I denna artikel sammanställs resultat och slutsatser från projektet ”Lönsam arbets-
miljö för städare”. Syftet är att öka förståelsen för hur städares arbetsmiljö kan för-
bättras genom en bred satsning på arbetsmiljön där sociala faktorer samverkar med 
organisatoriska och fysiska faktorer. Syftet är vidare även att undersöka vilka eko-
nomiska faktorer som indikerar hur lönsam eller kostsam arbetsmiljösatsningen har 
varit. 
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2 
Teori 

 

Städares ARBETE 
och hälsa  

 

Kärnan i denna avhandling är städares hälsa. De teorier som presenteras i detta ka-
pitel kan alla kopplas till hälsa då de kan användas för att förklara de bakomlig-
gande orsakerna som riskerar att skapa ohälsa bland städare. Även övergripande 
teori och tidigare forskning som berör ekonomi kopplat till arbetsmiljö inkluderas. 
Kapitlet är indelat i fyra delar för att ge en översikt i ett relativt omfattande ämnes-
område: 

               I. Arbetsmiljöförbättrande åtgärder för städare 

II. Städares fysiska och psykosociala arbetsmiljö 

a) Städares fysiska arbetsmiljö och hälsa 
b) Städares psykosociala arbetsmiljö och hälsa 
c) Hur den fysiska och psykosociala arbetsmiljön kan förstås ur ett 

organisatoriskt perspektiv 

III. Att arbeta som städare. Hur städare påverkas av samhället, social sta-
tus samt hur yrket kan förstås ur ett genusperspektiv.  

IV. Ekonomiska effekter av arbetsmiljöarbete. 
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I. Arbetsmiljöförbättrande åtgärder för städare 

I grova drag kan studier om städares arbete och hälsa delas in i två kategorier. De 
som studerar yrket på individnivå ur ett arbetsergonomiskt perspektiv och de som 
studerar yrket och sektorn ur ett samhällsperspektiv, eller ur ett historiskt perspek-
tiv. Även typen av städtjänster skiljer sig ofta åt mellan dessa två kategorier då det 
exempelvis är betydligt vanligare att de hushållsnära städtjänsterna studeras i studier 
ur ett samhällsperspektiv, medan städtjänsterna i offentliga miljöer oftare granskas i 
de studier som har ett arbetsergonomiskt perspektiv. Till skillnad från många andra 
forskningsområden där det kan råda oenigheter och debatt huruvida vilka resultat 
som ska anses vara ”riktiga” och vilka rekommendationer, åtgärder eller fortsatt 
forskning som ska vara nästa steg, så är studier om städares arbetsmiljö till synes 
eniga. De allra flesta studier, oavsett hur gamla de är eller var i världen de har ge-
nomförts målar de tillsammans upp samma problematiska bild av yrket och drar 
liknande slutsatser för hur städares arbetsmiljö bör förbättras. De olika typerna av 
studier som beskrivs ovan tycks inte heller kritisera varandra eller ifrågasätta tidi-
gare forskningsresultat utan bidrar istället genom olika perspektiv till kunskaper 
som tillsammans bildar en helhetsbild av städbranschen och städares arbetsmiljö.  

Att studier och rekommendationer för hur branschen och yrket bör förändras för 
att hälsan för de anställda ska förbättras inte motsäger varandra skulle kunna bero 
på att området är relativt obeforskat. Samtidigt kan det tyckas oroväckande att trots 
att samma slutsatser har dragits och samma rekommendationer har förekommit i 
decennier så tycks städares arbetsmiljö och hälsa ändå inte förändras. Även det fak-
tum att samma problem identifieras och samma rekommendationer görs oavsett 
om studien är 30 år gammal eller utförd i år, ger en indikation på att för liten för-
ändring sker i branschen. Detta kan tolkas som att åtgärder för att förbättra ar-
betsmiljön inte vidtas eller att det görs försök men att dessa inte är tillräckliga för 
att förändra situationen. Det är troligt att de försök som görs har ett alltför smalt 
perspektiv för att lyckas, eller att de ständigt motarbetas av de ökade kraven på ef-
fektivisering och besparingar som sker i branschen. Många rekommendationer för 
hur städares arbetssituation och hälsa kan förbättras förekommer i teorin (se t.ex. 
EU-OSCHA 2009, Hägg m.fl. 2008a, Kumar & Kumar 2008, Woods & Buckle 
2006) men få genomförda satsningar finns dokumenterade i litteraturen. I en en-
kätundersökning som Arbetsmiljöverket (2012a) genomfört var städare den yrkes-
grupp minst andel av de tillfrågade upplevde att systematiskt arbetsmiljöarbete på-
gick på arbetsplatsen. Andelen städare som uppgav att systematiskt arbetsmiljöar-
bete pågick var endast 31 %, medan genomsnittet för samtliga yrkesgrupper var 55 
%. Även i en äldre rapport från 2003 utgiven av Arbetsmiljöverket, där statistik 
från yrken som kategoriserats som särskilt ensidigt upprepade och där städare finns 
representerade, visar att städare var den yrkesgrupp av samtliga representerade yr-
kesgrupper, som upplevde den lägsta nivån av arbetsplatsåtgärder med avseende på 
arbetsmiljön. Endast 16,3 % av städarna uppgav i undersökningen att åtgärder vid-
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tagits i arbetsmiljön där en skada tidigare uppstått. Den genomsnittliga andelen för 
samtliga tillfrågade yrkesgrupper i samma undersökning var 28,2 %. 

En orsak bakom den till synes bristen på arbetsmiljöarbete inom städsektorn kan 
vara att städare arbetar ute hos kunder och inte på en arbetsplats där den egna ar-
betsgivaren ansvarar. Detta kan leda till att det upplevs mer problematiskt för städ-
företagen att förbättra arbetsmiljön för städarna och kunder som anlitar städföreta-
get kan ha litet intresse eller för liten kunskap att förändra arbetsplatsen för att an-
passa den till städarbete. En annan tänkbar förklaring är att arbetsgivare inom städ-
branschen kan ha ett mindre intresse av att satsa på arbetsmiljöarbete än arbetsgi-
vare i många andra branscher då många städare tenderar att inte stanna länge i 
branschen (Abbasian & Bildt 2007). För många är städning en sysselsättning mellan 
andra anställningar, en väg in i arbetslivet eller ett extraarbete för att finansiera stu-
dier eller vara en extra inkomst i andra tillfälligt ekonomisk svåra perioder. Detta 
kan leda till att arbetsgivare inte anser att det är ekonomiskt lönsamt att göra ar-
betsmiljöinvesteringar. Ironiskt nog så är det högst tänkbart att om fler arbetsgivare 
skulle satsa på systematiskt arbetsmiljöarbete skulle yrket kunna bli mer attraktivt 
och fler städare skulle kanske välja att stanna kvar i branschen. Anklagelser om att 
städare betraktas som förbrukningsvaror som visas liten hänsyn och byts ut alltef-
tersom de blir sjuka har även förekommit (se t.ex. Arbetaren 2013). I en studie av 
Whysall m.fl. (2006) som genomfört en attitydsstudie bland arbetsgivare i industri-
sektorn anklagas chefer även för att ha ett alltför kortsiktigt perspektiv när det 
kommer till arbetsmiljöarbete för att motverka fysiska besvär hos de anställda. Vi-
dare visar också samma studie att det vanligaste skälet som cheferna inom industri-
sektorn uppger som anledning till varför de inte arbetar mer med arbetsmiljöinsat-
ser är att det är för svårt att ändra de anställdas beteenden. Risken med detta syn-
sätt är att arbetsgivaren skyller problemen på sina anställda och inte tar sitt ansvar 
som arbetsgivare. Resultaten i Whysall’s studie skulle mycket möjligt även kunna 
gälla chefer i städsektorn då invanda städtekniker ofta beskrivs som svåra att lära 
om (Aurell 2001, Hägg m.fl. 2008a). I en snart 20 år gammal rapport från Arbets-
livsfonden från 1994 nämns att städorganisationer ofta är väldigt hierarkiska vilket 
försvårar förändringsprocesser samt att chefer och personalansvariga ofta inte har 
tillräcklig praktisk kunskap om yrket vilket kan utgöra ett hinder till förändring.  

I branschtidningen Rent från 2012 går en krönikör så långt att denna hävdar att 
städbranschen inte har förändrat arbetsförhållandena för städare sedan 1930-talet. 
Även om detta skulle stämma så har i alla fall möjligheterna till förbättring gjort det. 
Idag finns det exempelvis ett betydligt större utbud av ergonomiska redskap, ma-
skiner och tekniker som skapar chanser att förbättra städares hälsa (Hägg m.fl. 
2008, Pekkarinen 2009). Dessvärre tycks det som att de goda effekterna av den 
moderna tekniken motarbetas av de ständigt ökade tids- och effektiviseringskrav 
som branschen utsätts för. Ofta ökar kraven på de anställda att prestera snabbare 
och bättre när de får nya redskap och maskiner (Aurell 2001, Woods & Buckle 
2006). Detta kan både bero på en övertro på effekten av den nya tekniken men 
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även en förväntan om att inköpskostnaden snabbt ska ge ekonomiskt resultat till-
baks.  

 

II. Städares fysiska och psykosociala arbetsmiljö  

Följande text är baserad på flera av de intervjuer som är utförda inom ramen för 
detta avhandlingsarbete och bygger därför på ett 20-tal städares röster. Texten be-
skriver städarnas arbete i den studerade kommunen men kan även ingå här i det 
teoretiska kapitlet då texten ger en bild av hur det är att arbeta som städare i Sverige 
idag och hur den fysiska och psykosociala arbetsmiljön kan se ut.  

”På förmiddagarna städar jag en lågstadieskola dit jag brukar komma unge-
fär klockan 7 på morgonen. Jag kan börja tidigare eller senare om jag vill 
för vi har ju flextid, men jag tycker att 7 är lagom. Det är inte för tidigt och 
så hinner jag köra skurmaskinen innan eleverna kommer för det kan vara 
besvärligt om det är mycket spring i korridorerna, och sen när dom har 
lektion så är jag rädd att jag lever om för mycket. Förut var vi två stycken 
som arbetade på skolan men när skolorna skulle spara pengar drogs tiden 
för städning in. Nu städas klassrummen bara varannan dag och då räcker 
inte timmarna till för två personer. Ambitionen på städningen har också 
sänkts och vissa saker, som att torka av tavlorna i klassrummen, ingår inte 
längre. I början var det jättesvårt att låta bli, det kändes ju som att man 
bara slarvstädade och resultatet som man lämnade efter sig var ju inget 
man var stolt över. Jag var ofta frustrerad och ibland städade jag sånt jag 
egentligen inte skulle ändå bara för att kunna känna mig nöjd och stolt 
över resultatet, men nu har jag vant mig.  

Jag arbetar på skolan sex timmar varje dag utom på måndagar då jag bara 
är där fyra timmar. På måndag efter lunch städar jag kontor inne i stan’, 
och tisdag till fredag är jag de sista två timmarna och hjälper en kollega på 
förskolan här intill. Jag trivs jättebra på lågstadieskolan. Det är ju inte en så 
stor skola och jag känner alla som jobbar där jättebra och det är så trevligt. 
Vi äter och fikar tillsammans också. Jag tänker inte längre på dem som 
mina kunder, jag tänker på dem som mina kollegor. Skolans rektor ser jag 
på som min kund, men de andra anställda känner jag mig bara som arbets-
kompis med.  

På eftermiddagarna tycker jag om att träffa Eva som städar på förskolan, 
då kan man surra medan man jobbar och prata om sådant som har med 
jobbet och städning att göra, det gör man ju inte så ofta med kollegorna på 
lågstadieskolan. Det är ju en skillnad. Att städa kontoren inne i stan’ kan 
kännas ganska stressigt för då måste jag ta bilen dit och det är också viktigt 
att jag alltid hinner allt som ska göras där för det städas ju bara en gång i 
veckan. Det blir inte som på lågstadie- eller förskolan där det inte gör så 
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mycket om jag eller vi inte hinner allt för då kan man ju bara ta det nästa 
dag istället. Kontoren i stan är inte heller lika roliga att städa för jag är ju 
där så sällan så jag känner inte dom som jobbar där på samma sätt som de 
på skolan. Alla är ju trevliga och så, men det blir ju liksom inte på samma 
sätt. 

Jag försöker alltid vara glad och trevlig på jobbet, då blir man ju bemött på 
samma sätt och det blir så mycket roligare att jobba då. Det är viktigt 
också att våra kunder är nöjda så kommunen kanske inte säljer ut oss som 
andra kommuner gör med sin städning. Och om kommunen börjar tillåta 
konkurrens vill vi att kunden fortsätter välja oss och inte tar något privat 
företag istället.”  

 

A. Städares fysiska arbetsmiljö och hälsa 

Det konstruerade citatet ovan som är baserat på städarnas berättelser skildrar städ-
yrket som ett serviceyrke, som till skillnad från många andra serviceyrken utförs hos 
kunden istället för att kunden kommer till säljaren av tjänsten vilket får konsekven-
ser både för städares fysiska och psykosociala arbetsmiljö. Detta är något som stä-
dare även delar med vissa andra yrkesgrupper, exempelvis rörmokare och elektri-
ker, vilket får konsekvensen att de lokaler som i detta fall städtjänsten utförs i inte 
är anpassade efter städares behov utan är utformade med avseende på den andra 
verksamhet som bedrivs i lokalerna (se t.ex. Linn 1985). Resultatet blir att städare 
ständigt måste anpassa sig till sin arbetsplats, vilket strider mot den numer klassiska 
och allmänt vedertagna synen om att arbetet och arbetsplatsen ska anpassas till den 
anställda och inte tvärt om (se t.ex. Hägg m.fl. 2008b). För städare får detta konse-
kvensen att yrket blir mer ansträngande än det behöver vara då inredning, material 
och utrymmen inte är anpassade för städares behov och bidrar till arbete i obe-
kväma arbetsställningar och hög fysisk belastning (Hägg m.fl. 2008a, Kumar & 
Kumar 2008). 

Majoriteten av studier om städares arbetsmiljö som har hittats i litteraturgenom-
gången till denna avhandling, har ett fokus på den fysiska belastningen som städare 
utsätts för, särskilt band de som är äldre än 20 år. Flera studier, både nya och äldre, 
har även haft som syfte att utvärdera och rekommendera vilka arbetstekniker och 
städredskap som bör tillämpas för att minska problemen med arbetsrelaterade 
muskuloskeletala sjukdomar (se t.ex. Bell & Steele 2012, Hagner & Hagberg 1989, 
Kumar m.fl. 2005, Søgaard m.fl. 2001). Äldre studier har oftast ett renodlat fokus 
på arbetstekniker och städredskap medan nyare oftare kopplar samman belast-
ningsproblemen med brister i organisationen och yttre faktorer.  

De största riskfaktorerna för att utveckla belastningsbesvär har beskrivits som sta-
tisk belastning, repetitivt arbete, tunga lyft och för lite tid för återhämtning (se t.ex. 
Nordander m.fl. 2000 & 2009, Vingård & Hägg 1999, Toomingas m.fl. 2009). 
Forskningsrapporter, arbetsskadestatistik och branschtidningar är alla överens om 
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att städare i sitt dagliga arbete utsätts för samtliga av dessa riskfaktorer vilket gör 
städare till en mycket utsatt yrkesgrupp (AFA försäkringar 2013, Bell m.fl. 2006, 
EU-OSCHA 2009, Hsieh m.fl. 2013, Hägg m.fl. 2008a, Kumar 2006, Lim m.fl. 
2012, Unge m.fl. 2007, Weigall 2005). I rapporterna från AFA försäkringar (2013) 
och EU-OSCHA (2009) framgår även att städare i stor utsträckning riskerar att 
drabbas av fysiska besvär till följd av halk- och fallolyckor. Andra fysiska besvär 
som städare riskerar att drabbas av är allergier och eksem på grund av mycket han-
tering med vatten och starka kemikalier (EU-OSCHA 2009, Mäkelä m.fl. 2011) 
samt svär med andning och luftvägar på grund av dammpartiklar och kemikalier 
(Korshøj m.fl. 2012).  

I rapporten från Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket 2012a) uppger 66 % av stä-
darna att de är kroppsligt uttröttade efter minst en arbetsdag per vecka. Medelvär-
det för samtliga yrken var 49 % för kvinnor och 44 % för män. I ytterligare en rap-
port från Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket 2012b) där kvinnodominerade yr-
ken utvärderats utifrån arbetsmiljö är städbolag i topp av de arbetsplatser som fått 
flest negativa anmärkningar. Av de besökta städbolagen fick 4 av 5 en anmärkning 
för bristande arbetsmiljö. Enligt AFA försäkringar (2013) drabbas städare också 
dubbelt så ofta av arbetsrelaterade sjukdomar som leder till ekonomisk månadser-
sättning jämfört med den genomsnittliga risken för samtliga yrken. AFAs rapport 
visar även att risken för allvarliga arbetsskador har ökat för städare, bland både män 
och kvinnor. Antal nya sjukdomsfall bland städare som resulterat i mer än 90 da-
gars sjukfrånvaro eller månadsersättning har minskat något mellan åren 2007 och 
2011, från 38,5 till 32,5 nya fall per 1000 anställda, men en liknande minskning kan 
även ses bland andra yrkesgrupper vilket indikerar att det är yttre faktorer (t.ex. låg-
konjunktur och förändrade sjukförsäkringsregler) som påverkat denna minskning 
och inte en förbättring av arbetssituationen för städare. Risken för samtliga yrken i 
AFAs rapport har sjunkit från 19,6 till 17,0 nya fall per 1000 anställda.  

I en äldre rapport från Arbetsmiljöverket från 2003 framgår det att många städare 
vid tiden för undersökningen upplevde att arbetet vid tiden för undersökningen 
innebar färre tunga lyft än arbetet gjorde fem år tidigare, men att arbetet under 
samma 5-årsperiod istället blivit mer monotont och stressigt (tabell 1).  

Tabell 1. Tabellen visar den procentandel av de tillfrågade städare som anser att arbetet 
förändrats avseende på tunga lyft, monotont arbete och arbetstakt under en 5-årsperiod, 
1997-2003 (Arbetsmiljöverket 2003). 

Tunga lyft Monotont arbete Arbetstakt 
Ökat Minskat Ökat Minskat Ökat Minskat 

22,2 % 28,3 % 14,0 % 9,1 % 58,2 % 3,1 % 
 

Anledningen att fler städare upplever att arbetet 2003 innehåller färre tunga lyft än 
fem år tidigare skulle delvis kunna förklaras med att moderna hjälpmedel och red-
skap underlättat arbetet. En annan förklaring kan även vara att de tunga momenten 
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fortfarande är kvar men att de har fördelats annorlunda mellan städarna som en 
effekt av att städarbetet har blivit mer ensidigt i jakten på effektivisering. De städare 
som utgör de 22,2 % som anser att de tunga lyften har ökat, kan ha övertagit dessa 
arbetsmoment från de 28,3 % av städarna som anser att de har minskat.  

Trots att statistiken är 10 år gammal går siffrorna i linje med nyare studier som in-
dikerar att denna utveckling har fortsatt bland städare och att städarbete blir alltmer 
ensidigt och monotont (se t.ex. LO 2012, Ryan 2012) vilket kan tolkas som att detta 
växande problem som är svårt att hejda, eller att tillräckliga försök inte har gjorts.  
Flera studier visar dock att de fysiskt tunga momenten i branschen har reducerats 
tack vara ny teknik och nya hjälpmedel (se t.ex. Pekkarinen 2009) vilket kan vara en 
positiv effekt av att belastningsergonomiforskningen länge varit fokuserad på att 
minska storleken på krafterna som anställda i många branscher utsätts för i sitt ar-
bete (Hägg m.fl. 2008b). Ofta nämns tre parametrar som är avgörande för den fy-
siska belastningens storlek; intensitet (amplituden för kraftutvecklingen och arbets-
ställningen), frekvens (hur ofta och hur manga gånger momentet upprepas) och  
duration (hur länge belastningen pågår) (se t.ex. Toomingas m.fl. 2009). Alltef-
tersom krafternas storlek (amplituden) har reducerats genom att olika moderna 
hjälpmedel har utvecklats har dock nya besvär blivit vanligare då dagens arbete har 
ökat i intensitet och blivit mer monotont (Arbetsmiljöverket 2012c, Hägg m. fl. 
2008b LO 2012, Toomingas m.fl. 2009). Att även utvecklingen av städarbetet tycks 
följa denna generella trend är allvarligt ur arbetsmiljösynpunkt. Att städare även 
arbetar under allt starkare tidspress ökar också spänningen i muskulaturen och ökar 
risken för belastningsskador (Melin 2008).  

Städares arbete ur ett belastningsergonomiskt perspektiv 

Ofta beskrivs städares fysiska besvär som muskuloskeletala sjukdomar vilket inne-
bär skador i rörelse och stödvävnaden, d.v.s. skelettmuskulaturen, muskelfästen och 
senor (Hägg m.fl. 2008b). Muskuloskeletala sjukdomar är ofta förknippat med fy-
siska faktorer som en anställd utsätts för på arbetsplatsen (t.ex. tunga lyft, ensidigt 
upprepat arbete och påfrestande arbetsställningar) uppkomsten av muskuloskeletala 
besvär är komplext och påverkas även av faktorer som exempelvis av högt ar-
betstempo, mental press och den sociala situationen på arbetet (Barnekow Berg-
kvist 2006). Jeding & Theorell (1999) menar att enbart att tänka på en situation som 
leder till obehag eller aggressiva känslor har visat sig leda till en ökning av muskel-
aktivitet i känsliga områden i skulder muskulaturen. Att fysiska och psykiska fak-
torer inte återkommer åtskilda utan förstärker varandra gör problemen med upp-
komsten av muskuloskeletala besvär mycket komplexa (Jeding & Theorell 1999).  

Det som sker i musklerna vid långvarigt repetitivt arbete, eller när musklerna är 
spända under en längre tid, är att de strukturer i muskelcellerna som skapar förut-
sättningen för att musklerna ska kunna kontrahera, d.v.s. spännas, riskerar att ska-
das. Om skada uppstår utsätts muskeln för långvarig trötthet och försvagas. Trött-
heten efter långvarigt repetitivt arbete vara under flera dagar och under den tiden är 
det viktigt att muskeln får vara i vila och återhämtas innan den utsätts för samma 
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påfrestning igen. Tiden som kan krävas för återhämtning kan vara en lång tid i ar-
betssammanhang och vid återkommande arbetspass med långvarigt repetitivt ar-
bete hinner inte muskeln återhämtas till nästa arbetspass (Hellström 2009). Trött-
heten som orsakas av repetitivt arbete kan också upplevs annorlunda än den fak-
tiskt är. Den upplevda tröttheten stämmer alltså inte alltid överens med den fak-
tiska. En anställd kan tidigt känna sig utvilad trots att så egentligen inte är fallet, 
vilket gör tröttheten som uppkommer från repetitivt arbete särskilt svår att identifi-
era och förebygga. I likhet med andra yrken, tycks det för städare bli allt vanligt att 
tvingas arbeta så kallade delade skift, d.v.s. ett skift timmar tidigt på morgonen och 
ett annat sent på kvällen, vilket krymper möjligheten till vila mellan arbetspassen 
(Fastighetsfolket 2012).  

Senor och leder påverkas liksom muskler negativt av repetitivt arbete. Ofta är det i 
senorna som de första problemen uppstår eftersom de på samma sätt som musk-
lerna är beroende av vila och återhämtning med också innehåller färre blodkärl än 
muskler som hjälper till att byta ut blod, tillföra nytt syre och forsla bort restpro-
dukter. Möjligheten att variera krafterna i senorna är också svårare än i musklerna 
och risken för överbelastade senor är därför större än överbelastade muskler. Senor 
har också från början en relativt dåligt blodgenomströmnings som försämras vid 
belastning vilket också ökar risken för skada (Hellström 2009). Även nerver kan bli 
inflammerade och komma i kläm vid repetitivt arbete vilket kan leda till domningar, 
känselbortfall och värk i det område som nerven försörjer (Hellström 2009). Vid 
repetitivt arbete med armar och händer, vilket är karakteristiskt för många städ-
moment, sker en statisk belastning på nackmuskulaturen då de musklerna konstant 
arbetar för att stabilisera axlar och armar (Hellström 2009). Muskler som utsätts för 
statisk belastning är aktiva under en längre tidsperiod utan förändring och med få 
eller inga vilopauser. När muskeln kontraherar och därmed spänns, skapas ett tryck 
som stryper blodtillförseln i muskelns blodkärl. Denna mekanism leder till ökad 
cirkulation i musklerna om den sker dynamiskt, alltså i cykler med avslapp-
ning/kontraktion då strypfunktionen fungerar som pump. Men, om muskeln kon-
traherar under lång tid utan att slappna av leder detta till syrebrist i muskeln och 
skada kan då ske. Muskeln behöver inte belasta mycket för att syrebrist i muskeln 
ska ske, det kan även röra sig om lågintensivt belastning (Toomingas 2009). 

Rekommendationer för att undvika skador i muskler och muskelfästen vid repeti-
tivt arbete är framförallt variation av arbetsbelastningen, fler korta pauser i arbetet 
och tillräcklig med vila mellan arbetspassen som innehåller de repetitiva momenten 
(se t.ex Hägg m.fl. 2008b, Toomingas 2009). Arbetsrotation, systematiskt arbetsmil-
jöarbete på arbetsplatserna och samarbete med hälsovård genom företagshälsovård 
för att motverka och rehabilitera där problemen uppstått är några konkreta förslag 
på åtgärder. Barnekow Bergkvist har i sin kunskapsöversikt från 2006 utgiven av 
Arbetslivsinstitutet 2006 kunnat hitta stöd för att regelbunden fysisk träning har en 
positiv effekt på muskuloskeletal hälsa men ämnet är omtvistat mest troligt på 
grund av den metodologiska svårigheten att bedriva denna typ av studier (Barne-
kow Bergkvist 2006). Vingårds och Hägg (1999) drar slutsatsen att fysisk aktivitet är 
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bra då detta ökad blodcirkulation, vilket är bra för musklerna, men de tar avstånd 
från hypotesen om att en person med mer muskelmassa löper mindre risk att drab-
bas av muskuloskeletala sjukdomar vid högrepetitivt arbete. Få studier som sökt 
samband mellan muskelstyrka och muskuloskeletala sjukdomar bland städare har 
påträffats men i en studie av Holtermann m.fl. 2009, bland 141 städare som arbetat 
som städare i minst åtta år visar resultatet att de städare som hade stor muskel-
styrka, i mindre utsträckning var drabbade av muskuloskeletala sjukdomar. Lik-
nande resultat visas även av Hopsu m.fl. (2005) där 91 städare år 1991 fick ge-
nomgå ett antal fysiska tester varav de som visade den bästa fysiska konditionen i 
större utsträckning visade sig ha arbetat fram till ordinarie pensionsålder när upp-
följningsstudien genomfördes 12 år senare, år 2003. Hur sambanden mellan fysisk 
styrka (och kondition) och hälsa ser ut ser ut kan dessa studier dock inte bevisas då 
alltför många faktorer påverkar de anställdas hälsa vilket utgör metodologiska svå-
righeter (jämför med Barnekow Bergkvist 2006 ovan).  

 

B. Städares psykosociala arbetsmiljö och hälsa 

Studier om städares psykosociala arbetsmiljö tycks tidigare befunnit sig i periferin 
medan den fysiska arbetsmiljön varit i fokus bland studier om städares arbetsmiljö. 
Under de senaste decennierna har dock de psykosociala faktorerna fått ett allt 
större utrymme och de flesta studier och statistiska rapporter tar idag även hänsyn 
till städares psykosociala arbetsmiljö. Denna slutsats drar även Klungseth & Olsson 
(2013) i deras litteraturöversikt bland norsk forskning om städares arbete och hälsa. 
Idag är bristerna i den psykosociala miljön för städare väl kända men trots att dessa 
rön når ut i både vetenskapliga studier och i branschtidningar, som i sin tur når ut 
till verksamheterna, så tycks det inte ske någon förbättring på området. Litteraturen 
visar snarare att städare idag t.ex. utsätts för ökad stress och minskad egen kontroll 
av arbetet än tidigare (Fastighetsfolket 2013, Ryan 2012). Fler psykosociala faktorer 
som forskning sammankopplar med städyrket är lågt socialt stöd, ensamhet och 
liten delaktighet i beslutsfattande processer (Arbetsmiljöverket 2012a, EU-OSCHA 
2009, Woods och Buckle 2006). Detta är även faktorer som kopplas samman med 
både mental och fysisk ohälsa av bland annat Karasek och Theorell 1990 och i 
Theorell kunskapssammanställning från 2003 samt i Thylefors kunskapssamman-
ställning från 2004.  

Städbranschen beskrivs ofta som en mycket arbetsintensiv bransch där de anställda 
arbetar under stor tidspress (EU-OSCHA 2009, Kommunal 2011, Woods & Buckle 
2006). Vid observationer och intervjuer bland städare av Aurell (2001) och Hägg 
m.fl. (2008a) visar det sig även att ökad tidspress utöver att leda till sämre arbets-
tekniker och fler belastningsskador, också får konsekvensen att städarna ofta 
tvingas dra ner på kvalitén på städningen vilket leder till känslor av otillräcklighet 
och lägre yrkesstolthet. Studierna visar även att många städare på eget initiativ arbe-
tar snabbare och utför arbetsuppgifter som egentligen inte ingår i avtalen för att 
upprätthålla en tillfredsställande yrkesidentitet. I Wood och Buckles enkätunder-
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sökning från 2006 bland 1200 städare i Storbritannien visade det sig att 56 % av 
städarna uppgav att de kände sig stressade under sitt arbete och 26 % ansåg att de 
har svårt att hinna med att utföra sina arbetsuppgifter trots att de stressade. Studien 
finner också ett samband mellan de städare som upplever sitt arbete mest stres-
sande och de som har mest ont.  

Ett annat psykosocialt problem som ofta omnämns är städarnas brist på sociala 
kontakter och socialt stöd i sitt arbete då städarbete ofta utförs ensamt utan arbets-
kamrater (se t.ex. Gamperiene m.fl. 2006, Kommunal 2011, Ryan 2012). Gampe-
riene m.fl. (2006) som konstaterats att mental ohälsa är vanligt bland städare visar 
att det finns ett samband mellan städares mentala hälsa och hur städarna bedömer 
kvalitén på ledarskapet och samarbetet med kollegor. Dåliga sociala relationer och 
brist på kommunikation mellan anställda och chefer kan också få konsekvensen att 
chefen inte har vetskap om städarna börjar få värk vilket är viktigt för att förebygga 
uppkommande arbetsskador och vidare att rehabilitera dessa (Hägg m.fl. 2008a). 
 
Ofta arbetar städare i tomma lokaler och utanför ordinarie arbetstid vilket utöver 
ensamheten i sig även kan vara direkt farligt vid exempelvis plötsligt sjukdomsfall 
eller olycksfall i arbetet. Det finns också exempel där städare blivit överfallna och 
rånade då de arbetat. Dessa faktorer utgör en ökad säkerhetsrisk för städarna och 
många upplever oro och rädsla när de arbetar ensamma (Fastighetsfolket 2012). 
Nattarbete för städare är fortfarande relativt ovanligt i Sverige men det verkar bli 
allt vanligare att städningen utförs under tidig morgon och sena kvällar (Fastighets-
folket 2012). Detta för med sig ett flertal hälsorelaterade problem för städarna, som 
exempelvis sömnbrist, svårigheter att kombinera arbete med familjeliv samt en 
minskning av sociala kontakter, både på fritiden och i arbetet (Åkerstedt m.fl. 2002, 
Åkerstedt m.fl. 2012). Även att arbeta så kallade delade skift verkar bli vanligare för 
städare. I Sundin och Rapps studie från 2006 beskrivs det exempelvis hur skolorna i 
den studerade kommunen i allt större utsträckning efterfrågade städning utanför 
ordinarie kontorstid vilket försköt städarnas arbetstider från dagtid och också inne-
bar delade turer för städarna. Detta innebär att städarna arbetar ett pass tidigt på 
morgonen och ett till på kvällen vilket leder till nackdelar i likhet med de nackdelar 
som bland annat Åkerstedt m.fl. 2012 och Jeding & Theorell (1999) tar upp för 
skiftarbetare. Exempelvis kan det vid skiftarbete vara svårt att hinna vila och ta igen 
sig mellan två arbetspass om växling sker mellan eftermiddags till morgonskift. 
Detta är dock den verklighet som gäller varje dygn för anställda som arbetar delade 
turer, och inte bara tillfälligt de gånger som skiftperioderna växlas. Enligt tidningen 
Fastighetsfolket (2012) är anledningen till de ökade delade turerna ekonomiska be-
sparingar bland de företag som köper städtjänsterna. Företagen köper färre timmar, 
och beställer då dessa timmar före eller efter ordinarie arbetstid för att städningen 
inte ska störa den ordinarie verksamheten. De städare som önskar arbeta heltid 
tvingas därför allt oftare att ta ett tidigt morgonskift hos en arbetsgivare och ett 
sent kvällsskift hos en annan. 
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I Woods och Buckles undersökning (2006) och i Aurells doktorsavhandling från 
2001 framgår att många städare känner att de inte får uppskattning för jobbet de 
utför och det är inte ovanligt att människor de möter i sitt arbete är otrevliga mot 
dem. Liknande resultat finns även i flera andra studier som pekar ut relationen mel-
lan städare och övrig personal på arbetsplatsen som generellt dålig (EU-OSCHA 
2009). Städare blir lätt osynliga för andra arbetare på arbetsplatsen då deras arbets-
tider ofta ligger utanför ordinarie arbetstider för att inte störa övrig verksamhet och 
många upplever att övrig personal bemöter dem med liten respekt och är snabba på 
att kritisera deras arbete (Aickin m.fl. 1998, Benjamin m.fl. 2010). Många städare 
rankar inte heller själva sitt eget yrke som meningsfullt. Enligt rapporten från ar-
betsmiljöverket (2012a) är städare den yrkesgrupp i Sverige som rankar sitt arbete 
som minst meningsfullt, endast 36 % av städarna uppger att deras arbete känns 
meningsfullt jämfört med 69 % som var den genomsnittliga siffran för samtliga yr-
ken. Städare var också den yrkesgrupp som var minst nöjd med sitt yrke, endast 57 
%. Motsvarande siffra för samtliga yrken var 75 %. 61 % av städarna beskrev även 
sitt arbete som enformigt och 27 % uppgav att de känner olust inför att gå till arbe-
tet. Motsvarande siffror var 20 % respektive 17 % för samtliga yrkesgrupper. Vi-
dare var också städare en av de yrkesgrupper som bedömde de egna arbetsuppgif-
terna som för lätta. 28 % av städarna ansåg detta vilket låg 9 % -enheter över ge-
nomsnittet för samtliga yrken. I en äldre rapport från Arbetslivsfonden från 1994 
beskrivs även städares självförtroende som generellt dåligt och rapporten menar att 
detta ger en ytterligare förklaring till städares dåliga hälsa då människor med en 
sämre självbild enligt rapporten i mindre utsträckning tar hand om sin egen hälsa. 
Rapporten föreslår utbildning och möjlighet att utvecklas i organisationen som ett 
sätt att höja de anställdas självbild och på så sätt öka motivationen att motivera och 
leva mer hälsosamt.  

 

Städares psykosociala arbetsmiljö ur ett teoretiskt 
PERSPEKTIV 

Efter genomgången av städares psykosociala arbetsmiljö kan det konstareas att stä-
dare i stor utsträckning utsätts för faktorer som kan kopplas till ohälsa. Exempelvis 
kan stress, som beskrivs som en av de vanligaste psykosociala riskfaktorerna i stä-
dares arbetsmiljö, hämma kroppens reparerande och läkande mekanism, anabolism-
en. Denna rubbning går att på olika sätt att mäta kvantitativt i kroppen. Vid nedsatt 
anabolism sker en försämring av bland annat återuppbyggande av muskler vilket 
bidrar till att musklerna blir sköra och det finns även belägg för att stress sannolikt 
även påverkar skelettet och hjärnan negativt. De vita blodkropparna blir också färre 
och mindre effektiva under stress. Sömnbrist är också en vanlig effekt av stress vil-
ket hämmar läkande processer då dessa är som mest aktiva medan vi sover (Theo-
rell 2003). 

En teori som kan bedömas vara relevant för att förklara städares arbetssituation 
med avseende på hälsa är Karasek och Thorells Krav-kontroll-stödmodell (Karasek 
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och Theorell 1990, Theorell 2003) (Figur 1). Modellen används ofta när psykosoci-
ala arbetsförhållanden undersöks eftersom den innehåller tre faktorer som har visat 
sig ha samband med anställdas fysiska och mentala hälsa.  

 

 

Figur 1: Krav-kontroll-stödmodellen (Karasek och Theorell 1990, Theorell 2003). 

Teorin bakom modellen är att höga krav i arbetslivet måste följas av hög egenkon-
troll/beslutsutrymme och socialt stöd för att stress och ohälsa ska undvikas. Inte 
heller alltför låga krav i arbetet är bra ur ett hälsoperspektiv då detta kan leda till 
tristess och låg grad av självutveckling. Men, vilka situationer som får människor att 
uppleva dessa tre faktorer är högst individuellt. Exempelvis så kan de krav som en 
person upplever som nödvändigt för att han eller hon ska tycka att arbetet är stimu-
lerande och utvecklande leda till en för hög stressnivå hos en annan med ohälsa 
som följd. Samma arbetssituation kan alltså innebära att olika anställda placerar sig 
själva i olika ”hörn” av modellen (Thylefors 2008). Att modellen går att tillämpa på 
subjektiva värden är en av modellens styrkor. Det är dock viktigt att komma ihåg 
att värdena är just subjektiva. Theorell konstaterar i sin kunskapssammanställning 
från 2003 att det finns omfattande vetenskapligt stöd för att delaktighet och infly-
tande i arbetet inte bara leder tillleder till bättre fysisk hälsa för anställda.  

Karasek och Thorells modell används ofta i studier om arbete och hälsa men mo-
dellen får ibland även ta emot kritik för att vara alltför förenklande och utesluta 
andra faktorer som också har betydelse för hur anställda upplever sitt arbete, ex-
empelvis arbetsmotivation (Lu 1999). Nivån av arbetsmotivation är en faktor som 
har stor betydelse för hur en anställd upplever sitt arbete och har även kopplats 
samman med hälsa (se t.ex. Gagne & Deci 2005, Latham 2007, Lu 1999, Ouchi 
1981, Vroom & Deci 1970). Dock kan flera av de faktorer som sägs bidra till ar-
betsmotivation (se nedan) även kopplas samman med parametrarna i Karasek The-
orells modell. Flera motivationsteorier bygger på olika typer av motivation och me-
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nar att både motivatorerna samt hur arbetsmotivationen yttrar sig skiljer sig åt 
(Gagne & Deci 2005, Locke & Latham 1990,). I denna avhandling används endast 
begreppet motivation i den betydelsen som Locke and Latham (1990) samt Lu 
(1999) kallar intrinsic motivation och som är den typ av motivation som korrelerar 
med låg nivå av arbetsrelaterad ohälsa. Intrinsic motivation innebär motivation som 
kommer från anställdas egen vilja att arbeta och göra ett bra jobb för att denna själv 
känner glädje och arbetsvilja inför sitt arbete. Att arbeta och vilja lyckas enbart för 
att gör sin chef till lags eller för en eventuell löneförhöjning klassas istället som 
extrinsic motivation. Det vanligaste sättet att försöka öka motivationen för anställda är 
enligt Mankelow (2002) att öka kommunikationen, delaktigheten och deltagandet i 
beslutsfattande processer. Dessa försök menar dock Mankelow inte alltid får det 
väntade utfallet för de anställda. Den förbättrade kommunikationen handlar istället 
ofta istället om en ökad envägskommunikation från cheferna till de anställda. Vi-
dare är det också vanligt att delaktigheten och deltagandet i beslutsfattande proces-
ser endast involverar de anställda i den mening att de deltar när beslut tas men att 
de i realiteten inte har mer möjlighet att påverka än innan. Enligt Mankelow skapar 
denna typ av strategier då istället fler konflikter och större frustration bland de an-
ställda än innan. Gallie m.fl. (1998) drar samma slutsats i sin studie och beskriver 
det som svårt för företag att lyckas med att få de anställda att känna delaktighet och 
möjlighet att påverka sitt arbete. Burchell m.fl. nämner även tilliten för cheferna 
som avgörande för hur motiverad de anställda är.  

Tristess som kan sägas vara en motsats till arbetsmotivation är ofta förekommande 
i arbeten som är monotona och saknar möjlighet till utmaning och utveckling (se 
t.ex. Karasek & Theorell 1990). Att städare ofta upplever enformighet och att ar-
betsuppgifterna är för lätta framkomm bland annat i Arbetsmiljöverkets undersök-
ning från 2012 (Arbetsmiljöverket 2012a) (se sid. 19) där en stor andel städare i 
förhållande till andra yrkesgrupper ansåg titt arbete vara för lätt och enformigt. 
Game (2007) menar att tristess är ett viktigt men förbisett område inom arbetslivs-
forskningen. Enligt Game är den egna möjligheten att förändra de arbetsmoment 
som anses vara tråkiga av stor betydelse för att undvika tristess och istället skapa 
arbetsglädje och ökat välmående och vidare till minskad risk för ohälsa och minskat 
risktagande. Game (2007) diskuterar detta utifrån Hackman & Oldham’s ”Job Cha-
racteristics Model ”från 1976 som menar att människor har ett behov av att uppleva 
sitt arbete som meningsfullt och viktigt. Om arbetet anses meningsfullt påverkar 
detta även arbetsmotivationen och arbetsglädjen. Enligt detta resonemang är städ-
yrket en viktig utmaning för arbetslivsforskning då städare enligt Arbetsmiljöverket 
(2012a) också är den yrkesgrupp som skattar sitt arbete som minst meningsfullt. 
Vidare är även städyrket ett arbete som generellt har en låg nivå av karriärmöjlig-
heter och möjlighet till personlig utveckling vilket är faktorer som sägs motverka 
arbetsmotivationen (se t.ex. Mankelow 2002). 

Begreppet ”organizational commitment” kan på svenska översättas till den lojalitet 
en anställd har till sin arbetsgivare, dennes vilja att arbeta kvar inom organisationen 
samt hur väl den anställde vill hjälpa organisationen eller företaget att nå uppsatta 
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mål (Berglund 2007). Denna lojalitet kan också kopplas samman med begreppet 
arbetsmotivation och med ekonomiska fördelar varmed detta är ett önskat tillstånd 
att uppnå bland arbetsgivare. Berglund identifierar tre faktorer som enligt hans stu-
die tydligt förstärker anställdas lojalitet till en arbetsgivare eller organisation (1) möj-
lighet att själv bestämma över sitt arbete (discretion), (2) samarbete med kollegor 
(cooperation) samt (3) arbetstillfredsställelsen (job satisfaction). Dessa faktorer kan 
jämföras med resultat av Gallie m.fl. (1998) som även visar att tilliten som de an-
ställda känner till sina chefer samt i vilken utsträckning de anställda upplever att 
chefen bryr sig om dem som en annan mycket viktigt faktor för att uppnå en hög 
nivå av lojalitet bland de anställda. Även att uppnå en öppen tvåvägskommunikat-
ion mellan chefer och anställda är av stor betydelse (Gallie m.fl. 1998).  

 

C. Arbetsorganisation och städares hälsa 

Brister i både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för städare kan förklaras 
och förstås ur ett organisatoriskt perspektiv eftersom arbetets organisering styr hur, 
när och var städarna utför sitt arbete. Många av de rekommendationer som syftar 
till att förbättra städares arbetsmiljö kan kategoriseras som organisatoriska åtgärder 
exempelvis att arbetet bör varieras mer, i större utsträckning varvas med raster öka 
städarnas möjlighet att själva styra och kontrollera det egna arbetet och sin egen 
arbetssituation (se t.ex. EU-OSCHA 2009, Hägg m. fl. 2008a, Unge m.fl. 2007, 
Woods & Buckle 2006). Nya studier visar emellertid att arbetsförhållandena för 
städare försämras och städarbetet har blivit mer kontrollerat, monotont och stres-
sigt (Holley & Rainne 2012, Ryan 2012, LO 2012) samtidigt som det blir vanligare 
att städarbetet sker utanför ordinarie arbetstider och med delade arbetsskift (Fas-
tighetsfolket 2013). Ironiskt nog är det inte bara arbetsintensifieringen som är ett 
stor problem i branschen, utan även andelen deltidsarbetslösa, särskilt bland kvin-
norna (Abbasian & Bildt 2007, Aurell 2001, Kommunal 2011). I Purch’s studie 
(2007) framkommer det att 63 % av alla kvinnor som arbetar som städare i Frank-
rike arbetar deltid, motsvarande andel för männen är 14 %. Enligt SCB finns sta-
tistik över andelen män respektive kvinnor som arbetar deltid fördelat efter yrke 
tyvärr inte att tillgå i Sverige. Deltidsarbetande kvinnor är dock totalt 32 % och 10 
% för män (SCB 2013) för samtliga yrken i landet. Städare tvingas idag utföra 
samma arbete på kortare tid vilket för många leder till färre arbetstimmar. Detta 
leder i sin tur till lägre inkomst och pension (om städare inte har fler än en tjänst). 
Abbasian och Bildt (2007) menar att den höga deltidsarbetslösheten i städbran-
schen beror på att många företag som beställer städtjänster idag köper färre städ-
timmar än tidigare. Många städare kan då på grund av stora geografiska avstånd inte 
ha möjlighet att arbeta hos två beställare eftersom arbetsgivaren ofta inte ger till-
räckligt med kompensation, varken för ökade resekostnader eller för den tid som 
det tar att resa mellan städobjekten.  

Idag sker på grund av exempelvis förändringen av offentliga sektorn och införandet 
av lean i städverksamheter stora organisatoriska förändringar som berör städare. 
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Theorell (2003) visar förändringar i organisationen måste ske med stor försiktighet 
för att kunna få positiva effekter på de anställda som annars kan uppleva oro och 
drabbas av ökad ohälsa. De många och stora omorganisationer som ägde rum i 
Sverige under slutet av 1990-talet, särskilt inom kommuner och landsting, bidrog 
till att många anställda upplevde minskad egen kontroll över arbetet och ökade 
sjukskrivningar blev en följd av detta. Theorell (2003) menar också att många för-
sök till ökad delaktighet för personal görs genom organisatoriska förändringar men 
exempelvis i den offentliga sektorn där de riktigt storskaliga försöken har gjorts har 
dessa varit ineffektiva och till slut i realiteten, inte inneburit någon ökad delaktighet 
för de anställda. Theorell använder också bilindustrin som exempel där satsningar 
på ökat inflytande för personalen görs men som av olika anledningar kommer av 
sig. De satsningar på ökat inflytande som verkar ha störst chans att bli framgångs-
rika och leda till bättre hälsa är de mer småskaliga projekten som utgår från arbets-
platsen, företagshälsovård eller personalavdelningar. För ett lyckat resultat krävs 
också kunskap om hur ett sådant arbete ska genomföras samt ett långsiktigt per-
spektiv, resurser och ett helhjärtat engagemang då halvdana försök sällan lyckas 
(Theorell 2003).  

 

III. Att arbeta som städare 

Konkurrens och arbetsförhållanden 

I takt med den ökade globaliseringen sker i dag en snabb förändring av arbetslivet 
inom många branscher (Aguiar & Herod 2006, Søgaard m.fl. 2006,). Den ökade 
konkurrensen som skapas ställer höga krav på billig och effektiv produktion av 
både varor och tjänster. Städbranschen påverkas av detta exempelvis då företag ap-
plicerar moderna managementkoncept som exempelvis lean-production som sedan 
början på 1990-talet spridit sig över hela världen (se t.ex. Modig & Åhlström 2011, 
Womack m.fl. 1990). Lean och liknande managementkoncept bygger på att satsning 
på kärnverksamheten och specialisering av arbetsuppgifterna ska öka kvalitén och 
effektivisera produktionen och därmed öka lönsamheten. Detta innebär ofta att 
företag som tidigare haft städning i egen regi överlåter den till städbolag för att 
istället enbart fokusera på sin kärnverksamhet.  

Städbranschen har i hög grad även påverkat den ökade privatiseringen och utför-
säljningen av den offentliga sektorn (TNS SIFO 2012) som är ett resultat av en tro 
om att den privata ägandeformen och konkurrens leder till högre produktivitet och 
är fördelaktigt för samhället (Sundin och Rapp 2006). Enligt Sundin och Rapp har 
städsektorn påverkats särskilt mycket av detta då kommuner ser städning som 
någonting förhållandevis oproblematisk att privatisera då den inte räknas till kom-
munernas kärnverksamhet. Många kommuner i Sverige har idag sålt ut hela eller 
delar av sin städverksamhet och många av de som inte redan gjort det ser det som 
en trolig strategi i framtiden (TNS SIFO 2012). De främsta orsakerna uppges vara 
ekonomiska besparingar och politiska påtryckningar (TNS SIFO 2012, Arbetsmiljö-
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forskning 2012a). Generellt tycks det vara så att städares arbetsförhållanden skiljer 
sig åt beroende på om arbetsgivaren är en privat aktör eller tillhör den offentliga 
sektorn. Branschtidningar och rapporter (se t.ex. Sundin och Rapp 2006) tyder på 
att missförhållanden i arbetet med stress, obetald övertid, osäkra anställningar och 
arbete under obekväm arbetstid är vanligare inom privat sektor än inom den of-
fentliga. Detta beror troligtvis på avsaknaden av konkurrens inom offentlig sektor 
och att offentliga städenheter inte kan frångå de lagar och regler som gäller för 
verksamhet och anställningstrygghet som gäller inom sektorn. De städare som är 
anställda av kommunen är också fackanslutna till Kommunal vilka ställer höge krav 
på arbetsgivaren än fackförbundet Fastighets gör på de privata städentreprenörerna 
(Sundin & Rapp 2006).  I Sundin och Rapps studie från 2006 där en kommunal 
enhet som utsätts för konkurrens studeras går denna enhet i konkurs då enheten 
inte kan möta de låga priser som de privata aktörerna erbjuder, delvis på grund av 
att den kommunala städenheten inte kan frångå de förordningar som kommunen 
och kommunal ställer. 

Att privata företag och offentlig sektor lägger ut sin städverksamhet på entreprenad 
behöver i praktiken inte innebära en ökad konkurrens och sämre förhållanden för 
de anställda städarna eftersom dessa aktörer fortfarande utgör kunder på mark-
naden. I praktiken uppstår ändå problem eftersom dessa nu kan välja vilket städbo-
lag de anlitar, och nästan uteslutande väljer det städbolag som erbjuder det lägsta 
priset (Almega 2013, Antonsson m.fl. 2008, EU-OSCHA 2009, Holley & Rainne 
2012). Även på grund av lågkonjunktur och för att spara pengar blir det idag vanli-
gare att kunderna köper färre städtimmar än tidigare. I Sverige leder detta till att 
oligopol snabbt skapas i städbranschen där de stora företagen som kan erbjuda låga 
priser växer på bekostnad av de små (Arbetsmiljöforskning 2012a).  

Då en mycket stor del av ett städbolags kostnad utgörs av personalkostnaden leder 
ofta de pressade priserna snabbt till försämrade villkor för personalen (Antonsson 
m.fl. 2008, EU-OSHA 2009, Holley & Rainne 2012). I Hollys artikel från 2012 vi-
sas även att städare förutom att arbeta mer än förut även får mindre i lön jämfört 
mot andra yrken. Ingångslönerna sjunker och löneutvecklingen för de anställda 
stagnerar även om de arbetar många år. I Sverige finns det många exempel där stä-
dare, som gått från att vara kommunanställda till privatanställda, vittnar om en kraf-
tig arbetsintensifiering (Kommunalarbetaren 2013, Sundin & Rapp 2006).  Kom-
munalarbetaren 2013 rapporterar om hur tidigare kommunanställda städare på 
Malmös vårdcentraler tvingats utföra samma arbete som tidigare på halva tiden ef-
ter att städningen privatiserats. Detta resulterar i sämre arbetsförhållanden för stä-
darna och även sämre kvalité på städtjänsten vilket i detta fall innebär en stor hälso-
risk för anställda och patienter på vårdcentralerna. Många liknande rapporter 
kommer från skolor runt om i landet där elevernas hälsa och studieresultat påverkas 
negativt av sämre kvalité på städtjänsterna. Detta har under 2013 fått ett större ut-
rymme i media delvis på grund av att tv4’s Uppdrag granskning synade städningen i 
kommunala skolor. Lärarförbundet (2010) har även slagit larm om hur kommunala 
lärarnas arbetsbeskrivningar blivit utökade med städuppdrag, exempelvis tvätta gar-
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diner och hålla golven rena som en följd av neddragna städtimmar vilket lett till 
protester bland lärare som menar att detta inte är deras ansvar och att det går ut 
över deras arbetsbelastning samt kvalitén av undervisningen (Lärarförbundet 2010).  

Städbranschen är inte den enda branschen som idag påverkas av ökad konkurrens 
och neddragningar men till skillnad från många andra branscher så har städbolag 
mycket svårt att tillämpa andra konkurrensmedel än priset. Kunderna på mark-
naden är också dåliga på att ställa krav på leverantören av tjänsten vilket innebär att 
seriösa städbolag tvings konkurrera med entreprenörer som fuskar med skatt och 
avgifter. I andra branscher när upphandlingar sker kan faktorer som funktion, kva-
lité, miljöcertifiering och formgivning användas som försäljningsargument utöver 
priset för en vara eller en tjänst. När det gäller städtjänster är detta svårare och pris 
tycks många gånger vara den enda avgörande faktorn när en städtjänst ska köpas. I 
ännu ej publicerat material från Almegas framgår att 96 % av 1 225 granskade of-
fentliga upphandlingar av städtjänster (under åren 2009-2011) gjordes utifrån lägsta 
pris. Kvalité på städtjänsten, god hygien och god arbetsmiljö för städarna har enligt 
rapporten bedömts som mindre viktiga kriterier. Detta framgår även i en nyligen 
utgiven rapport av Almega (2013). I Almegas rapport framgår att 43 % av de tillfrå-
gade städbolagen under 2012 valde att inte ens lämna anbud i offentliga upphand-
lingar då de anser att priserna som efterfrågas inte är rimliga för att kunna erbjuda 
de anställda drägliga förhållanden. Flera företag i Almegas rapport uppger även att 
de satt i system att anställa arbetslösa som de får ekonomiskt stöd för att anställa 
och på så sätt håller sina konstanter nere. Detta är på inget sätt olagligt med har 
enligt Almega en mycket negativ effekt på branschen och vidare på städares arbets-
situation. 

När priset är det enda som styr besluten av upphandlingarna tvingas städbolagen 
att hålla så låga priser som möjligt för att inte bli utkonkurrerade. Detta leder till ett 
priskrig mellan städbolagen som får mycket negativa konsekvenser för städarnas 
arbetsmiljö, arbetsvillkor och hälsa (Antonsson m.fl. 2008). Sundin och Rapp ex-
emplifierar detta i sin rapport från 2006 där de sedan början av 1990-talet följt och 
studerat en kommunal städenhets försök att överleva på en allt tuffare marknad. 
Den kommunala enheten som Sundin och Rapp studerat hade, i likhet med städ-
enheten som en stor del av denna avhandling handlar, om bildat en resultatenhet. 
Kommunen i Sundin och Rapps fall konkurrensutsatte dock städningen och tillät 
privata aktörer att konkurrera om de kommunala kunderna. Städledningen och per-
sonalen försökte på flera sätt minska resultatenhetens kostnader för att öka konkur-
renskraften, men de begränsades av det kommunala regelverket och enligt kommu-
nallagen hade de heller inte tillåtelse att själva konkurrera på den privata mark-
naden. Städenheten kunde därför aldrig ersätta ett förlorat kommunalt uppdrag 
med ett annat avtal. I ett försök att förändra sin situation försökte enheten mark-
nadsföra sig med en miljö- och kompetensprofil för att undgå att tvingas dra ner på 
alla kostnader. Detta misslyckades dock då kunden fortsatte att efterfråga lägsta 
pris.  
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Ytterligare ett problem med fokus på lågt pris är att marknaden öppnas upp för 
illegala städbolag som kan konkurrera om samma kunder då kunderna i praktiken 
många gånger inte ställer andra krav än de på lågt pris (se ovan). Fackföreningen 
Kommunal, med många städare som medlemmar, beskriver detta på sin hemsida 
och menar att detta lett till ett dåligt rykte för branschen och att branschen går mot 
att styras av pris istället för kvalitet (Kommunal 2011). Även internationellt är detta 
ett uppmärksammat problem och EU-OSCHA (2009) menar att outsourcingen av 
städservice leder till ökad konkurrens och att klienter baserar upphandlingen av 
städtjänster enbart på pris utan hänsyn till säkerhet, hälsoaspekter, kvalitet eller ens 
pålitlighet hos städbolagen. Enligt Skatteverket kan det vara svårt för köparen av en 
städtjänst att kontrollera om tjänsten utförs av vita eller svarta städbolag då det 
finns en gråzon av vita företag som anlitar underleverantörer som är svarta. Detta 
skapar komplicerade upphandlingskedjor och även offentlig upphandling kan sluta 
med svarta entreprenörer utför uppdraget (Skatteverket 2011). 

Lean införs i städbranschen 

I LOs rapport ”Fler arbetare måste få utvecklande jobb – inte digital Taylorism” 
från 2012 konstateras det att de specialiserade tjänsterna i Sverige blir allt fler och 
städyrket utgör ett tydligt exempel på yrke som blivit mer monotont sedan moder-
na management strategier börjat införas även utanför den tillverkande industrin. 
Liknande slutsatser har även dragits tidigare av bland annat Aguilar (2001) och som 
konstateras att städindustrin förändras på liknade sätt som den tillverkande indu-
strin och att lean, eller arbetsorganisationer inspirerade av ”lean”, tar sig in även i 
städindustrin. Från att ha varit mer varierat menar Aguilar och att lean i städbran-
schen leder till att arbetet för städarna nu går mot att bli mer och mer specialiserat 
så varje städare tilldelas färre olika arbetsuppgifter. Liknande slutsatser dras även av 
Søgaard m.fl. (2006) och Holley & Rainnie (2012). Istället för arbetsrotation och 
arbetsutvidgning som är det som rekommenderas som åtgärd för att få ner sjukta-
len bland städare så visar forskning istället alltså på att verkligheten för många stä-
dare går i motsatt riktning. Aguiars studie är utförd bland städare anställda i den 
offentliga städindustrin i Canada men även i Sverige verkar ”lean” vara en trend i 
städbranschen.  Skellefteå kommuns städenhet vann 2012 tidningen Du & Jobbets 
och Arbetsmiljöforums arbetsmiljötävling för deras införande av ”lean” i organisat-
ionen. Skellefteå kommun anser att detta främst handlar om att minimera allt slö-
seri och optimera resurserna, och nämner inget om att arbetet skulle ha blivit mer 
ensidigt. Som tidigare nämnts tycks dessa moderna management strategier även 
göra städarbetet mer kontrollerat och övervakat samt precisionsbemannat för att mi-
nimera tidsförlust och svinn (Arbetsmiljöfoskning 2012b). Precisionsbemanningen 
kan jämföras med det engelska begreppet numerical flexibility (se t.ex. Gallie m.fl. 
2004) vilket arbetsgivare kan använda sig av för att utnyttja arbetskraft på det mest 
optimala och mest ekonomiska sättet. Detta kan exempelvis innebära att arbetsgi-
varen bemannar upp under arbetsintensiva perioder för att under mindre intensiva 
perioder bemanna mindre och på så sätt få ner antalet arbetskostnaderna. Detta 
leder många gånger till delade turer för anställda eller att anställda med kort varsel 
får veta när de ska arbeta. 
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Städyrket och social status  

Som tidigare nämnts i detta kapitel så kan studier om städyrket grovt delas in i två 
kategorier. De som studerar yrket på individnivå ur ett arbetsergonomiskt perspek-
tiv och de som studerar yrket och sektorn ur ett samhällsperspektiv, eller ur ett hi-
storiskt perspektiv. De studier som görs utifrån ett samhällsperspektiv samman-
kopplar ofta de identifierade problemen i branschen med låg status men det har 
även blivit allt vanligare att även de studier som berör städares arbetsmiljö ur ett 
individperspektiv konstaterar att städare ofta känner sig osynliga, blir dåligt bemötta 
och ifrågasatta samt förväntas arbeta utanför ordinarie arbetstider för att inte vara i 
vägen för annan verksamhet (EU-OSCHA 2009, Woods & Buckle 2006) som är 
faktorer som alla kan kopplas till låg status och att arbetet inte betraktas som viktigt 
även om många av dessa studier inte tar diskussionen längre än till identifieringen 
av problemen. 

I en svensk doktorsavhandling från 2006 av Ylva Ulfsdotter Eriksson där en fokus-
grupp bestående av ett tjugotal personer i olika åldrar, sysselsättning och bakgrund, 
ombads rangordna olika yrken efter hur de ansåg yrkets status, placeras städyrket 
längts ner. Ulfsdotter Eriksson identifierar i sin avhandling fem faktorer som enligt 
fokusgruppen tycks känneteckna ett lågstatusyrke. Dessa är: arbetsskador, fysiskt 
påfrestande, dåliga arbetstider, smutsigt och tråkigt. Fokusgruppen ansåg att städyr-
ket uppfyllde samtliga av dessa faktorer. Att yrket dessutom är kvinnodominerat, 
lågavlönat och inte är ett tekniskt yrke (i alla fall inte enligt personerna i fokusgrup-
pen) gav en ännu mer negativ bild av yrket. Att städning generellt inte betraktas 
som ett tekniskt yrke är någonting som Aurell (2001) kritiserar i sin avhandling. 
Hon problematiserar vidare teknikbegreppet och menar att begreppet idag tillskrivs 
ett alltför snävt område och att detta område även alltför lätt kopplas till tradition-
ellt mansdominerade yrken och inte till kvinnodominerade yrken, trots att dessa 
innehåller minst lika mycket redskap, verktyg och maskiner som skulle kunna be-
traktas som tekniska.   

Städning brukar benämnas vara någonting som man anställer någon att göra pga. 
att man inte vill göra det själv, istället för en tjänst som man inte kan göra själv (Au-
rell 2001). Städyrket har också i fler studier beskrivits med begreppet ”the dirty 
work” vilket framhåller yrket som något smutsigt och oattraktivt och något man vill 
slippa om man har möjlighet (Anderson 2000, Aguiar & Herod 2006, Aurell 2001, 
Duffy 2007). Denna föreställning om städyrket, som något okvalificerat, smutsigt 
och tråkigt, präglar idag hela branschen och samhällets syn på yrket. Upphandlings-
problemen av städtjänster med de pressade priserna som beskrivs ovan kan också 
förklaras med yrkets låga status och föreställningen om yrket som någonting alla 
kan göra och att resultatet blir detsamma oavsett vem som utför städningen. Att 
priserna pressas och nedskärningar görs medför också att städarna upplever en 
mindre stolthet över sitt arbete och inte lägre känner sig värdefulla och uppskattade 
(Sundin och Rapp 2006).  
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Yrkets låga status får effekter inte bara på den psykosociala arbetsmiljön utan även 
på den fysiska. Föreställningen om yrket som ett lågkvalificerat och enkelt arbete är 
en orsak till den tidigare beskrivna situationen att enbart priset, och inte kvalitén, 
styr vilket städbolag som anlitas när en upphandling görs (Aurell 2001, Antonsson 
m.fl. 2008). I sin tur medför detta att arbetet intensifieras för de anställda som 
tvingas arbeta mer under kortare tid för att hålla nere kostnaderna. Insatta i bran-
schen vet dock att dessa föreställningar om yrket inte stämmer och att kvalitén på 
tjänsten varierar mycket beroende på städarnas kunskap, erfarenhet samt vilka red-
skap och kemikalier som används (Aurell 2001, Hägg m.fl. 2008a). På grund av ny 
teknik och nya metoder går yrket längre och längre ifrån att vara någonting man 
inte vill göra till att vara någonting man inte kan göra, men trots detta lever gamla 
föreställningar om yrket kvar. Felaktigt utförd städning med fel redskap kan få för-
ödande konsekvenser för lokaler med exempelvis dyra fukt- och materialskador 
som följd (Hägg m.fl. 2008a). Ytterligare ett problem som bidrar till ökad arbetsbe-
lastning och som bottnar i yrkets status är att modern teknik inte alltid används på 
grund av misstro och skepticism från kunderna. Aurell (2001) visar i sin studie hur 
kunder exempelvis inte tror att ett golv blir rent om inte vatten och rengöringsme-
del har används och då kan klaga eller tillrättavisar städare (Aurell 2001). Detta kan 
medföra att städare använder gamla skurmetoder istället för moderna torra tekniker 
endast för att tillfredsställa kunden. Utöver högre arbetsbelastning för städarna le-
der detta även till sämre städresultat och mer påverkan på miljön. Detta faktum, att 
kunden ibland ”lär upp” städare är ett bevis på yrkets låga status då städares kun-
skap och erfarenhet misstros. Det är föga troligt att ett likande ifrågasättande görs 
av andra yrkesgruppers kunnande, t.ex. bilmekanikers eller elektrikers.  

Även det faktum att många städare utför sitt arbete hos en uppdragsgivare, som 
prioriterar sin egen verksamhet högst, har betydelse för hur och när städare utför 
sitt arbete. För att inte vara i vägen, kan städarna tvingas arbeta på tider när upp-
dragsgivarens kärnverksamhet inte bedrivs vilket också signalerar om att städning är 
en arbetsuppgift ”på sidan om” den ordinarie verksamheten och blir då ytterligare 
ett problem ur ett psykosocialt perspektiv (Aurell 2001, EU-OSCHA 2009). Städare 
vistas ofta i lokalerna i samma omfattning som all annan personal på arbetsplatsen 
men uppfattas ändå som ”gäster”. Detta får konsekvensen både för hur städare blir 
bemötta och hur de ser på sitt eget yrke. Enligt Sundin och Rapps intervjuer tycks 
det även kunna förhålla sig så att städares status och synlighet i verksamheten har 
försämrats och att städare till och har fått utgöra avskräckande exempel som föräld-
rar använder sig av för att visa sina barn hur illa det kan gå om man inte är duktig i 
skolan. I Sundin och Rapps studie uttrycker även en sektionsordförande i fackor-
ganisationen Kommunal en förvåning över hur begåvade och socialt kompetenta 
människor självvalt arbetar som städare. Dessa exempel visar hur synen på städyr-
ket kan se ut i samhället och som städare, även om de trivs med sitt arbete, måste 
förhålla sig till och bemöta.  

Det finns starkt negativ bild av städyrket i samhället vilket många städare påverkas 
av, trots att de tycker mycket om sitt yrke och aktivt valt att stanna i det. I många 
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fall tycks det vara andras syn på yrket som utgör många av branschens svårigheter 
som skapar arbetsmiljöproblemen och inte yrket och arbetet i sig. Denna slutsats 
har även Leppänen och Dahlberg (2012) dragit i sin studie bland hushållsnära arbe-
tare i Sverige där 93.3 % av de 235 tillfrågade städarna var nöjda med sitt arbete men 
25 % upplevde att kunder och andra personer såg ner på dem.  

Hur kön konstrueras i städbranschen  

Städyrket är och har historiskt alltid varit starkt kvinnodominerat (se t.ex. Duffy 
2007, Gavanas & Calleman 2013). I dag är yrket det 8:e vanligaste för kvinnor i 
Sverige, och år 2009 sysselsatte yrket totalt 66 100 personer i Sverige, varav 52 100 
(79,5 %) kvinnor med medelålder 43, och 14 000 (20,5 %) män med en medelålder 
på 38 (SCB 2012a). Yrket är det näst vanligaste yrket bland utrikesfödda totalt 28 
200 personer, 70 % kvinnor och 30 % män (SCB 2012a). Antalet sysselsatta i bran-
schen har dock ett stort mörkertal då städning är ett yrke men en stor andel svarta 
aktörer, det vill säga städföretag som fuskar med skatt och avgifter eller som har 
anställda utan arbetstillstånd (Kommunal 2011). I Norrbotten är yrket det 5:e van-
ligaste bland kvinnor, vilket är den högsta andelen i landet bland kvinnor. Andelen 
män som arbetar som städare är större i storstadsregionerna och där är också ande-
len utlandsfödda städare som störst (Alltomstäd.se 2012). Att många städare i Sve-
rige idag arbetar deltid (Aurell 2001, Kommunal 2011), ofta är sjukskrivna, ofta inte 
orkar arbeta till 65, samt är lågavlönade gör att en jämförelsevis stor andel av stä-
dare till förlorare i dagens pensionsförsäkringssystem. Även det faktum att en stor 
majoritet av de anställda är kvinnor, som fortfarande tar ut föräldraledighet i betyd-
ligt större utsträckning än män, förvärrar situationen ytterligare den dagen städaren 
går i pension. Det kan konstateras att många städare på grund av sitt arbete har en 
ansträngd livssituation framför sig, både ekonomiskt och hälsomässigt om föränd-
ring inte sker. 

Utgångspunkten i detta avhandlingsarbete är att genus varken bör eller kan uteslu-
tas ur forskning som rör arbete eftersom att föreställningar om kön sätter ramar 
och formar vårt samhälle i så hög grad. Förståelsen av kön utgår ifrån doing gender-
teorierna (se ex. Gunnarsson m.fl. 2003). Dessa teorier förklarar hur vi i alla sociala 
sammanhang konstruerar och reproducerar normativa föreställningar om kön. Vi 
konstruerar själva kvinnliga respektive manliga egenskaper och sätter på så vis ra-
mar och gränser för hur vi själva och människor runt omkring oss ska och bör 
vara/tycka/känna utifrån det biologiska könet istället för att se alla människor som 
individer med olika egenskaper oberoende om vi är män eller kvinnor. Doing gen-
der, eller att göra kön på svenska, utgår från att kön är ett verb, alltså något man gör. 
Det är ett ord som är dynamiskt och påverkbart, och inte beständigt. Som exempel 
på detta är att det som anses vara kvinnligt respektive manligt idag har förändrats 
över tid, och varierar även i nutid mellan olika kulturer på liknande sätt som 
kroppsideal förändras och varierar. I och med denna ansats undviks en essentialistisk 
förståelse av kön vilket innebär att kön är något beständigt. En essentialistisk syn 
på kön är problematisk även om den framförs med feministiska värderingar om 
kvinnors och mäns lika värde och rättigheter. Exempelvis genom argumentet att 
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antalet kvinnor i företagsstyrelser måste öka på grund av att kvinnor, just för att de 
är kvinnor, skulle tillföra något som deras manliga kollegor inte gör. Dessa argu-
ment bygger på antagandet om generella olikheter mellan män och kvinnor och tar 
inte hänsyn till individuella variationer av egenskaper utan tillskriver individer egen-
skaper utifrån biologiskt kön.  

Tidigare forskning om de offentliga städtjänsterna i ett ur ett genusperspektiv är få. 
De studier som behandlar yrket och genus fokuserar istället ofta på de hushållsnära 
städtjänsterna (se t.ex. Calleman 2012, Kvist 2013). Ofta är inte huvudsakligt fokus 
på städares arbetsmiljö utan på de könsstrukturer i samhället som påverkas av den 
ökade konsumtionen av hushållsnära tjänster eller på problemen med människo-
smuggling och illegal arbetskraft ur ett maktperspektiv. Ofta diskuteras detta också 
ur ett globalt perspektiv då det är vanligt att invandrande kvinnor anställs i privata 
hem (se t.ex. Anderson 2000, Peterson 2013).  

Några studier om städares arbetsmiljö i offentliga miljöer med ett fokus på genus 
har dock kunnat hittas. Aurell (2001) presenterar i sin avhandling ”Arbete och identi-
tet. Om hur städare blir städare” hur maskuliniteter och feminiteter hela tiden kon-
strueras i städbranschen och hur könsordningen genomsyrar både arbetsorganisat-
ionen och branschen. Det som gör Aurells studie särskilt intressant är att hon har 
genomfört deltagande observationer och intervjuer bland både män och kvinnor 
anställda på företaget vilket är tämligen unikt då män ofta utesluts ur studier och 
statistik över städares arbetsmiljö med motiveringen att de utgör en för liten del av 
de anställda (troligen på grund att många studier på städares arbetsmiljö är av kvan-
titativ art och strävar efter kategoriseringar av kvinnor och män). Att städyrket är så 
kvinnodominerat menar Aurell (2001) i sin avhandling beror på gamla traditioner 
och föreställningar om kön. Det finns föreställningar i samhället om att kvinnor 
skulle vara bättre lämpade att arbeta som städare än män, att det skulle vara med-
fött i kvinnans natur och att kvinnor därför skulle ha en naturlig fallenhet för yrket. 
Denna könssegregering och könsmärkning av yrken går också vidare i olika arbets-
uppgifter inom yrken och organisationer, om detta skriver bl.a. Abrahamsson 2009, 
Gunnarsson m.fl. 2003, Westerberg 2001 och Wahl m.fl. 2011. Dessa menar att 
yrken i sig själva alltid är könsneutrala men att föreställningar om köns egenskaper 
överförs till olika yrken och arbetsuppgifter och att detta skapar ”kvinnliga” och 
”manlig” yrken och även arbetsuppgifter som sedan segregeras från varandra med 
avseende på kön.  

Att denna könsmärkningsprocess även sker inom yrken är tydligt då städyrket 
granskas. Detta har förutom av Aurell (2001) även gjorts av bland annat Aurell 
(2001), Puech (2007) och Messing (1998) som alla kan konstatera att könssegrege-
ringen inom yrket stor. Kvinnor och män arbetar generellt med olika typer av städ-
ning vilka brukar benämnas ”Vanlig städning” som i huvudsak utförs av kvinnor, 
samt ”Specialstädning” som i huvudsak utförs av män (Aurell 2001). I internation-
ella sammanhang betecknas dessa som ”Light cleaning work” respektive ”Heavy 
cleaning work” då detta ska spegla hur fysiskt tungt respektive arbete är. Aguiar 
(2001) beskriver liksom Aurell dessa kategorier och skriver att uppgifter som räknas 
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till specialstädning och som utförs av män är golvvård med maskiner, byggstädning, 
tyngre sophantering och fönsterputsning medan de ”vanliga” städuppgifterna som 
utförs av kvinnor karakteriseras av golvmoppning, dammtorkning och dammsug-
ning. De olika uppgifterna tycks uppdelade ungefär likadant i Aurells och Aguiars 
studie med ett undantaget golvmoppning som i Aurells studie hör till ”Vanlig städ-
ning” men som räknas till ”Heavy work” i Aguiars studie. Vidare visar de olika stu-
dierna även hur männens arbete värderas högre än kvinnornas och belönas med 
högre lön per arbetad timme. Männen arbetar även heltid medan kvinnorna ofta 
inte får den möjligheten vilket skapar en ännu större löneskillnad. I en ny rapport 
från Arbetsmiljöverket (2013) framgår det även att kvinnor och män generellt utför 
olika arbetsuppgifter, trots att de har samma yrkestitel. Detta är också anledningen 
till att kvinnor har en högre andel sjukskrivningar än män på grund av besvär i rö-
relseorganen.  

Aurell beskriver vidare i sin studie hur männen i specialstädgruppen distanserade 
sig från sina kvinnliga kollegor i den vanliga städgruppen genom sina arbetsuppgif-
ter och exkluderade kvinnor genom att framhålla sina arbetsuppgifter som farligare 
och mer fysiskt krävande. På så sätt skapade de gränser mellan sitt eget arbete och 
kvinnornas arbete och använder arbetsuppgifterna för att göra maskuliniteter och 
femininiteter i yrket. Specialstädarna framhöll deras arbetsuppgifter som ”manliga” 
och skulle någon kvinna klara av deras arbete så skulle det kräva av henne att hon 
”var som en man”. De ville dock inte att någon kvinna ens ska försöka utföra deras 
arbetsuppgifter. Detta enligt specialstädarna på grund av att det skulle vara för far-
ligt eller för svårt för en kvinna, men enligt Aurell på grund av att deras maskulina 
identitet då skulle hotas. Men även några av kvinnorna som utförde det så kallade 
vanliga städet verkade enligt Aurell anse att skillnaden mellan arbetsuppgifterna och 
könen var viktig att upprätthålla. Dessa kvinnor ansåg att män inte var passade för 
vanlig städning och menade att det skulle se löjligt ut om en man utförde dessa 
uppgifter. Men att specialstädningen, skulle vara farligare eller mer fysiskt krävande 
kan dock starkt ifrågasättas. De arbetsuppgifter som utförs av kvinnor är många 
gånger mer riskabla då dessa oftare utförs i obekväma arbetspositioner, i mindre 
utsträckning kan underlättas av städmaskiner och ofta blir mer repetitiva och utgör 
därmed en stor risk för belastningsskador (Hägg m.fl. 2008a). Även halkolyckor 
inomhus, som är en stor riskfaktor i städyrket, drabbar inte i huvudsak männen 
som utför specialstädningen utan de kvinnor som utför det vanliga städet. Vidare 
hade männen i Aurells studie högre lön än kvinnorna och det sågs ofta genom fing-
rarna från ledningen om männen i specialstädningsgruppen gick tidigt från jobbet 
eller tog längre raster än tillåtet, då de hade ”ett så ansträngande arbete”, samtidigt 
som de städarna som var kvinnor förväntas arbeta övertid och inte ta längre raster 
än vad som lagstiftats om.  

Liksom Aurell drar även Sundin och Rapp (2006) slutsatsen att män i städbran-
schen tycks gynnas på bekostnad av kvinnor. Detta menat Sundin och Rapps är 
generellt för män i kvinnodominerade yrken och i deras studie bland de kommuna-
lanställda städarna yttrar detta sig genom att män rekryterades, trots besparingstider 
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och nedskärningar, samt att männen inte behöver befatta sig med de mest slit-
samma arbetsuppgifterna. Männen i branschen tycks inte heller påverkas av yrkets 
låga status utan tjänar bättre än kvinnorna och går sedan vidare till andra yrken me-
dan kvinnorna stannar kvar. Männen som anställs är ofta unga och särskilt efter-
traktade på grund av deras kvalifikationer på olika tekniskt kunnande (kanske bara 
förväntade kvalifikationer på grund av att de är män). Sundin och Rapp (2006) me-
nar att kvinnorna som arbetar som städare befinner sig i ett korstryck mellan ge-
nussystemet och klassystemet där de blir dubbelt missgynnade. 

Att städbranschen idag har börjat införa lean eller strategier inspirerade av lean, le-
der med stor sannolikhet till ytterligare en förstärkning av denna uppdelning, och 
att arbetsuppgifterna könas ytterligare, då arbetet blir mer specialiserat och varje 
städare utför ett färre antal olika arbetsuppgifter. Både Aurell (2001) och Puech 
(2007) lyfter också fram användandet av teknik som genusskapande mekanism, 
som segregerar männen och kvinnorna i branschen. Aurell menar att teknik är en 
viktig faktor i identitetsskapande processer och oftast använder män modernare 
maskiner medan kvinnor i större utsträckning arbetar med manuella, äldre städred-
skap. Även var och i vilken sektor kvinnor och män städar skiljer sig åt. Män arbetar 
mer synligt, på offentliga platser och där många personer är i rörelse, till exempel i 
hotellentréer, medan kvinnorna gör det osynliga arbetet inne på hotellrummen eller 
i de privata hemmen (Aurell 2001, Duffy 2007, Puech 2007). Även i reklamsam-
manhang för städbolag syns män i betydligt större utsträckning än kvinnor och 
könsfördelningen är inte på något sätt representativt för andelen män respektive 
kvinnor i branschen eller på det företaget som ger ut annonsen. Detta uppmärk-
sammar även Aurell i sin avhandling och menar att det beror på att personalchefer-
na vill höja företagets status. I reklam och profilering används också en mycket 
större andel maskiner och moderna tekniker än vad som är representativt för bran-
schen (Aurell 2001). Kvinnor och manuella redskap verkar inte signalera samma 
kvalité och vara lika säljande när städbolag ska marknadsföras.  

 

IV. ekonomiska effekter av arbetsmiljöarbete 

Att söka samband mellan arbetsmiljöförbättrande åtgärder och ekonomiska effekter 
är något som gjorts i olika sammanhang men som långt ifrån är en oproblematisk 
uppgift. Att det finns ett samband mellan god arbetsmiljö och lönsamhet är allmänt 
vedertaget (Lagerström m.fl. 2008, Mathiassen 2009, Eklund 2009, Rosé & Orre-
nius 2007). Detta främst genom förbättrad kvalitet och produktivitet, men även 
genom lägre sjuktal samt genom faktorer som exempelvis nöjda kunder och gott 
rykte som kan sammankopplas med god arbetsmiljö och lönsamhet. Men trots att 
sambandet mellan god arbetsmiljö och ekonomisk lönsamhet är fastställt är det 
mycket svårt att säga någonting om hur sambanden där emellan ser ut (Lagerström 
m.fl. 2008, Mathiassen 2009, Eklund m.fl. 2006 & 2009, Rosé & Orrenius 2007). 
Exempelvis så kan lönsamhet både vara en produkt av god arbetsmiljö, men även 
en förutsättning, eller ett medel, för att skapa god arbetsmiljö. I många vetenskap-
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liga studier och kunskapssammanställningar har orsak-verkansamband mellan ar-
betsmiljösatsningar och lönsamhet studerats men ofta dras slutsatsen att samban-
den där emellan är alltför komplexa och att faktorerna som påverkar dessa är för 
många, för att säkra slutsatser ska kunna göras (Eklund m.fl. 2006). Att kostnader-
na som har samband med dålig arbetsmiljö också ofta handlar om dolda kostnader, 
som inte går att urskilja i ett företags bokföring, samt att kostnader för sjukfrånvaro 
ofta inte delas upp mellan arbetsrelaterad och icke arbetsrelaterad sjukfrånvaro, för-
svårar ytterligare bedömningen av effekterna av arbetsmiljöns påverkan (Rosé & 
Orrenius 2007).  

Eklund m.fl. 2006 menar att det finns ett stort behov av icke experimentella under-
sökningsstrategier som kan studera de komplexa system som bra arbetsmiljöarbete 
innebär. Rose och Orrenius (2007) drar liknande slutsatser och menar att befintliga 
modeller och metoder för detta är osäkra och ofta även svåra att tillämpa. Alltför 
ofta mäts arbetsmiljöinsatser med ett alltför snävt perspektiv och exempelvis så kan 
sjuktal ensamt få utgöra måttet på om en arbetsmiljösatsning har varit lyckad eller 
ej. Detta kan inte sägas vara en valid metod då sjukfrånvaron kraftigt påverkas av 
många olika faktorer och inte enbart av arbetsmiljön (se t.ex. Håkansson & Isidors-
son 2008). Men, även om effekter av en arbetsmiljöinvestering kan vara svåra att 
utvärdera i exakta siffror är det inte desto mindre viktigt att de genomförs. Eklund 
(2009) menar att detta är en orsak till att många företag väljer att inte genomföra 
arbetsmiljösatsningar då vinsterna inte kan beräkna i förväg. Ofta kan kostnaderna 
för en åtgärd kalkyleras med någorlunda exakt tal men eventuella intäkter eller be-
sparingar kan endast spekuleras i. Man vet helt enkelt inte vad vinsterna kommer 
att bli. Ett annat exempel kan vara att en föreställning om att god arbetsmiljö är en 
kostsam lyxvara som enbart ett företag kan kosta på sig när tiderna är goda (Eklund 
2009).  

I Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning från 2012 (Arbetsmiljöverket 
2012c) argumenterar Lindberg och Vingård för att begreppet ”frisk arbetsplats” 
bör tillämpas i större utsträckning och delvis ersätta användandet av begreppet god 
arbetsmiljö då definitionen av en frisk arbetsplats förutom god arbetsmiljö även 
innefattar gynnsamma effekter på organisationsnivå. Begreppet signalerar genom 
denna definition att arbetsmiljö är en viktig del av en organisations välbefinnande 
och överlevnad och inte bara är någonting nödvändigt ont som en företagsledning 
av moraliska skäl ska ägna sig åt. Författarna till rapporten tror att en breddning av 
begreppet även kan få fler företag att våga satsa på arbetsmiljöarbete och inte bara 
se det som någonting nödvändigt som de av moraliska skäl bör ägna sig åt, vilket 
fallet många gånger är idag trots att evidens för sambandet mellan god arbetsmiljö 
och lönsamhet har fastställts.  

Få studier som behandlar städares arbetsmiljö och lönsamhet har kunnat hittas men 
i Antonsson och Schmidt (2007) undersökning bland städorganisationer som be-
dömts ha bra arbetsmiljö för de anställda utifrån några olika kriterier, dras slutsat-
sen att även städföretag ekonomiskt tjänar på att arbeta för god arbetsmiljö då detta 
visade sig ha positiva samband med bland annat nöjda kunder, låg sjukfrånvaro och 
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låg personalomsättning. Att städverksamheten som studerats i detta projekt är en 
kommunal verksamhet har gett andra förutsättningar än vad en privatägd städverk-
samhet skulle ha gjort när det kommer till att diskutera verksamhetens ekonomi 
och lönsamhet. En kommunal städverksamhet har till skillnad från en privatägd 
verksamhet inget vinstsyfte utan eftersträvar istället att uppfylla det budgeterade 
resultatet och uppnå ett så kallat nollresultat. Gör en kommunal enhet ett bättre 
ekonomiskt resultat än vad som budgeterats för innebär detta vanligtvis att hela den 
överstigande summan tas tillbaks och fördelas ut till de kommunala enheter som 
samma år gjort ett minusresultat. Detta leder ofta till en s.k. ”köphysteri” i slutet av 
varje år bland kommunala enheter som är på väg att få ett bättre ekonomist resultat 
än det budgeterade. Om denna motstridiga moral skriver Baena (2006) och menar 
att i tider med sparkrav blir enheterna i kommunerna än mer belägna att använda 
upp sina ekonomiska resurser istället för att spara då de annars kan komma att på 
krympt budget inför nästa år. Detta blir till en sorts tvärtom-effekt som kan vara 
svår att som forskare att hantera när lönsamheten i kommunal verksamhet ska ut-
värderas (Baena 2006).  
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3 
Metod och Material 

 

Att studera 
städares 

ARBETSMILJÖ 
 
Denna avhandling bygger på resultat från två olika forskningsprojekt. Projekten har 
i tid legat efter varandra och har inte överlappat. Vissa starka beröringspunkter har 
knutit samman projekten men de har också haft många olikheter. Det är framför 
allt städares arbetsmiljö och hälsa som är projektens gemensamma nämnare men 
perspektiven ur vilka jag har studerat detta, samt de metoder som jag tillämpat för 
att göra detta skiljer projekten åt.  

Projekt 1: Aktionsprogram för optimal ergonomi 
och färre arbetsskador inom städ 

Det första projektet som jag deltog i var Aktionsprogram för optimal ergonomi och färre 
arbetsskador inom städ. Det var ett treårigt samarbetsprojekt mellan Luleå tekniska 
universitet, Svenska miljöinstitutet (IVL) och centrum för arbetsskadeforskning i 
Gävle. Till projektet var även en referensgrupp knuten som bestod av representan-
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ter från arbetsmarknaden, Sveriges rengöringstekniska förbund och Arbetsmiljö-
verket. Syftet var att försöka optimera ergonomin i städyrket för att minska de ar-
betsrelaterade sjukdomar som städare i hög grad är drabbade av. Projektet bestod 
av olika delmoment vilka var uppdelade mellan oss i Luleå (jag, min kollega, tillika 
handledare, samt en projektansvarig professor), IVL (Svenska miljöinstitutet) och 
Centrum för arbetsskadeforskning i Gävle. Delprojekten som vi i Luleå ansvarade 
för, och som jag deltog, i syftade till att identifiera och undersöka särskilt fysiskt 
belastande arbetsmoment städare utsätts för i sitt arbete samt att utvärdera den fy-
siska belastningen av olika städmetoder och städredskap för att kunna ge förslag på 
förbättringsåtgärder för att få ner antalet arbetsrelaterade sjukdomsfall inom yrket.  

När jag 2007 började som doktorand hade projektet hunnit pågå i två av tre år. Av 
den anledningen var det flera moment av projektet som jag ej hade chans att delta i, 
bland annat informationsinsamlingsfasen där de belastande städmomenten identifi-
erades och sammanställdes. Jag deltog dock i processen av åtgärdsförslag för hur 
den fysiska belastningen av dessa moment skulle kunna minskas. Jag hann även 
med att utföra tre experiment, varav två resulterade i konferensbidrag som jag del-
tog i författandet av. Jag deltog även i skrivandet av ett tredje konferensbidrag samt 
en slutrapport till finansiären av projektet, AFA försäkringar. Vidare ansvarade jag 
för en workshop för brukare och tillverkare av städutrustning för att undersöka 
designprocessen och kommunikationen mellan de olika aktörerna. Projektet avslu-
tades våren 2008. 

Projekt 1: publikationer och metoder 

Aktionsprogrammet för optimal ergonomi och färre arbetsskador inom städ resul-
terade i ett antal publikationer, samt hemsidan Allt om städ (alltomstad.se) fem av 
dessa var jag med- eller huvudförfattare till och tre av dessa har jag valt ska ingå i 
denna avhandling. Två av dessa tre är konferensbidrag och utgör avhandlingens 
artikel 1 och 2 (se Tabell 2). Den tredje artikeln i avhandlingen är en vetenskaplig 
artikel som bygger ett av projektets andra konferensbidrag. Jag skrev artikeln efter 
att aktionsprogrammets avslutats. 

Tabell 2: Publikationer och metoder i Projekt 1. 

Artikel 
 
 
 
 

Artikel 1 
Physical load in clean-
ing work: A review of 
strenuous work tasks 
 
 

Artikel 2 
Evaluation of muscular 
activity while mopping 
floor on two different 
types of floor 
 

Artikel 3 
Assessment of the devel-
opment and implementa-
tion of tools in contract 
cleaning 
 

Metod 
 
 
 
 

Intervjuer 
VIDAR-filmning            
Yt-EMG 
OWAS 
Workshops 

Yt-EMG 
Subjektiv bedömning 
 
 
 

Yt-EMG 
VIDAR-filmning 
Litteraturstudie 
 
 

Antal städare 
 

61 
 

10 
 

13 
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Avhandlingens artikel 1 kan sägas utgöra en sammanfattning av projektets ena del-
rapporter och redogör för de identifierade belastande moment i städyrket. Inform-
ationsinsamlingen till denna artikel bygger på observationer, intervjuer, VIDAR-
filmning och workshops bland totalt 61 städare i olika städorganisationer med vari-
erande storlekar och ägandeform. Städarna arbetade bland annat med med hotell-
städning, skolstädning, båtstädning och tågstädning. Jag deltog i analysarbetet till 
denna artikel men ej i empiriinsamlingen. Analys med VIDAR-filmning innebär att 
en person videofilmas medan han eller hon utför det moment som ska studeras. 
Direkt efter utfört moment får personen på filmen se sin film och pausa och kom-
mentera när han eller hon anser sig utföra något som kändes belastande (Kadefors 
och Forsman 2000). Några av städarnas arbetsställningar har också analyserats med 
datormanikinprogrammet Transom Jack för att få en uppfattning om de biomeka-
niska krafterna som städarna utsätts för. För att studera frekvensen av olika ar-
betsmoment och arbetsställningar har analys gjorts med datorprogrammet OWAS 
vilket innebär att filminspelningar på städarna i arbete spelas upp och pausas var 
10e sekund för att manuellt kvantifiera arbetspositionen till siffror. Efter att hela 
filmen gåtts igenom kan frekvensen på de olika arbetsuppgifterna och arbetsställ-
ningarna avläsas.  

Utifrån resultaten från empiriinsamlingen till artikel 1, som visade vilka arbetsmo-
ment som är särskilt belastande eller mest frekvent förekommande, valdes trapp-
städning och golvmoppning ut som särskilt belastande. Detta då dessa moment ofta 
visade sig utföras under långa tidsperioder, ofta i kombination med otillräcklig vila, 
samt för att den rekommenderade moppmetoden vid golvstädning, att skjuta mop-
pen framför sig medan man går rakt fram, inte kan tillämpas på grund av trappans 
utformning och på grund av möbleringen i klassrum. För att utvärdera dessa städ-
moment noggrannare genomförde vi projektdeltagare i Luleå två experiment. Re-
sultaten av dessa experiment har i denna avhandling fått utgöra artikel 2 och 3.  

I det första experimentet undersöktes skillnaden i fysisk belastning vid moppning 
av golv med linoleummatta med och utan polish (Artikel 2) och i det andra skillna-
den i fysisk belastning vid moppning av trappa inomhus med två olika typer av 
moppskaft (Artikel 3). Båda experimenten hade liknande design och strategi. I båda 
experimenten uppmättes städarnas muskelaktivitet med surface electromyography 
(sEMG), eller yt-elektromyografi (yt-EMG) på svenska (se t.ex Cram m.fl. 1998, 
Toomingas 2009). Genom att fästa elektroder på huden över de muskler som valts 
att mäta kunde vi beräkna hur mycket respektive muskel arbetade uttryckt i mikro-
volt (μV). Att använda yt-EMG har tidigare används i många andra studier om fy-
sisk belastning i arbete (se. tex. Dianat et al. 2011, Ferguson et al. 2011) och även i 
andra studier om städares fysiska arbete (se t.ex. Cabeças 2007, Nordander m.fl. 
2000, Søgaard m.fl. 2001). Genom att innan varje test även mäta varje städares 
maximala styrka i de undersökta musklerna kunde vi också beräkna hur stor del av 
den maximala muskelkapaciteten som varje städare använde för att utföra det stu-
derade arbetsmomentet. Musklerna som valdes att undersökas i båda experimenten 
tillhörande de övre extremiteterna d.v.s. muskler i armar, axlar och skuldror. Detta 
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är muskler som städare ofta upplever smärta i och där besvär med muskuloskeletala 
sjukdomar och skador ofta uppstår (Antonsson m.fl. 2006).  

I båda experimenten fick alla deltagande städare genomföra den arbetsuppgift som 
experimentet syftade att undersöka två gånger (i trapptestet: med och utan juster-
bart moppskaft, och i golvtestet: med och utan polish på golvet). Muskelaktiviteten 
mättes under båda omgångarna och jämfördes. För att komplettera mätningarna i 
muskelaktivitet filmades även städarna när de utförde båda försöken. Städarna fick i 
samband med experimenten även svara på en enkät som baserats på Kuorinka m.fl. 
Standadizsed Nordic questionaire for the analysis of musculoskeletal symptoms (Kuorinka m.fl. 
1987) (bilaga1) samt på Borgs skala för upplevd belastning för olika muskelgrupper 
(Borg 1998) (bilaga 2). Som kompletterande frågor till enkäten ombads städarna 
även att på en 5-gradig skala skatta hur bekvämt de upplevde respektive försök och 
på vilket av sätten de skulle föredra att utföra arbetsuppgiften (bilaga 3 och 4). En-
käten hade en kvantitativ design men det fanns utrymme för städarna att skriva öv-
riga kommentarer. Att använda denna typ av egenskattning av upplevelsen av övre 
extremiteterna (self-reported measures of exertion of the upper extremities) är en 
rekommenderad metod som har visat sig vara valid då belastningsergonomiska risk-
faktorer har utvärderats (Kitis m.fl. 2009). Med hjälp av enkäterna och Borgskalan 
konverterade vi subjektiva upplevelser till kvantitativ data som kunde analyseras 
med hjälp av kvantitativa analysmetoder. Detta är ett sätt som kan göra kvalitativ 
data lättare att hantera. Att konvertera ord till siffror menar Miles and Huberman 
(1994) är möjligt om siffrorna tydligt är sammankopplade till de ord de represente-
rar och att orden i sin tur är rätt anpassade till kontexten som studeras.  

 

Projekt 2: Lönsam arbetsmiljö för städare 

Projektet ”Lönsam arbetsmiljö för städare syftar till att undersöka om, och i så fall 
hur, en arbetsmiljösatsning som genomförts av en kommunal städenhet går att ut-
värdera och se effekter av ekonomiskt samt vilka effekter den har haft på enhetens 
anställda. Till skillnad från det första projektet så jag haft stor möjlighet att själv 
påverka detta projekt då jag varit med sedan idén till projektet föddes. Det är också 
i detta projekt som jag har lagt den mesta av min doktorandtid och den största de-
len av denna avhandling bygger på detta projekt. Alla delar i projektet har jag utfört 
själv, med handledning av professor Lena Abrahamsson. Tillsammans med städ-
enheten i kommunen, som jag fick kontakt med under projekt1, skrev vi en projek-
tansökan som skickades till IFAU, institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, 
som hade en utlysning för att stödja studier som ämnade studera ekonomiska effek-
ter av arbetsmiljöarbete. Projektet beviljades pengar. Vi såg dock ett behov av att 
även studera andra effekter än de som direkt kunde kopplas till enhetens ekonomi 
och skrev därför en kompletterande ansökan till en öppen utlysning som AFA för-
säkringar hade och vi beviljades ytterligare finansiering för detta.  
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Under projekt 2 var jag föräldraledig i två perioder. Jag var även sjukskriven samt 
arbetade deltid periodvis vilket gjort att projektet har kommit att sträcka sig över en 
relativt lång tid, mellan våren 2009 och våren 2014. Nu i efterhand anser jag att 
detta kan ha varit en fördel för projektet då jag har fått möjlighet studera effekterna 
av organisationsförändringen under längre tid än vad från början var planerat. Vi-
dare har även en mognadsprocess med mitt material skett och jag har haft mer tid 
till eftertanke och reflektion.  

 

Projekt 2: publikationer och metoder 

Projektet Lönsam arbetsmiljö för städare har resulterat i tre konferensbidrag och tre 
vetenskapliga artiklar. Ett av konferensbidragen skrevs om till en av artiklarna (Ar-
tikel 5 i avhandlingen). De två övriga konferensbidragen slogs ihop och skrevs om 
till en annan av artiklarna (avhandlingens artikel 6).  Den tredje artikeln utgörs av 
en litteraturstudie (avhandlingens artikel 4) (se tabell 3). Fortfarande finns det 
mycket material från enkäter, intervjuer, dokumentation och observationer som 
fortfarande inte ingått i någon artikel eller i något konferensbidrag, några av dessa 
resultat finns presenterade i avhandlingens kapitel 5.  

Tabell 3: Publikationer och metoder i Projekt 2. 

 
Artikel 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 4 
What had been done 
to improve the poor 
work environment of 
professional cleaners?  
 
 
 

Artikel 5 
To be seen. Why organ-
ize cleaning work during 
ordinary working hours? 
 
 
 
 

Artikel 6 
Increased participation 
among cleaner in the pub-
lic sector as a strategy to 
improve quality, health 
and avoid outsourcing. 
 
 

Metod 
 
 
 

Litteraturstudie 
 
 
 

Intervjuer 
 
 
 

Intervjuer 
Deltagande observationer 
Dokumentinsamling 
 

Antal städare 0 12 95 

 

Metoder för att studera städarnas upplevelse av arbets-
miljösatsningen 

För att studera städarnas upplevelser av arbetsmiljösatsningen har jag använt mig av 
både kvantitativa och kvalitativa metoder. Totalt har tre enkätundersökningar bland 
samtliga 86 anställda på enheten genomförts samt tre intervjuomgångar varav den 
första genomfördes bland områdescheferna och chefen för tekniska förvaltningen. 
De övriga två har genomförts bland städarna med 15 respektive 12 enskilda inter-
vjuer (se figur 2). Enkäterna har varit viktiga för att undersöka områdescheferna 
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och städarnas upplevelser av sin arbetssituation och av arbetsmiljösatsningen. Från 
projektets start har jag även kontinuerligt tagit del av material tillhandahållet från 
städenheten exempelvis internt informationsflöde, resultaträkningar och anteck-
ningar från workshops. Jag har även vid tillfällen själv deltagit vid möten, works-
hops och andra sammankomster för städenheten för att få inblick i verksamheten. 
Dessa möten kan jämföras med deltagande observationer. Jag har även under några 
av dessa tillfällen presenterat delresultat från projektet.  

Figur 2: Tidslinje som visar när enkätundersökningarna och intervjuerna är genomförda. 

 

Intervjuer 

Samtliga intervjuer var individuella och semistrukturerade (se t.ex. Fontana och 
Frey 1994). Varje intervju varade i mellan 30 och 60 minuter. Syftet var dels att 
kartlägga enhetens arbetsmiljösatsning och förstå städarnas upplevelse av denna 
men också att få en inblick i städarnas dagliga arbete och hur de då upplevde sin 
arbetssituation. Urvalet till intervjuerna gjordes med tanke att uppnå så stor sprid-
ning som möjligt mellan olika geografiska områdena, olika åldrar och antal år av 
yrkeserfarenhet. Vidare har målet varit att välja personer från olika arbetsplatser, 
både de som arbetar själva och de som arbetar i grupper samt städare som är enga-
gerade i olika personalfrågor. Städarna fick själva genom handuppräckning anmäla 
sitt intresse vid ett möte, där 2/3 av städarna deltog, där jag informerade om inter-
vjuerna. Från flera arbetsplatser var det svårt att få någon att frivilligt anmäla sig 
och områdescheferna som vad med fick uppmuntrade de anställda att vara med. 
De städare som inte deltog vid mötet tillfrågades av områdescheferna.  

Till intervjuomgång 3 gjordes urvalet av städare bland de som vid tillfället arbetade 
utan kollegor då syftet var att studera hur dessa så kallade ”ensamstädare” upplevde 
sin arbetssituation och sin ”ensamhet”. Bakgrunden till studien var att den mediala 
bild som ofta målas upp av städyrket, som ett ensamt och isolerat arbete, inte tycks 
stämma överens med hur städarna i städenheten ser på sitt arbete. Jag ville studera 
detta närmare och undersöka vad det i så fall beror på att städarna i städenheten 
inte upplever sig som ensamma även om de arbetar utan kollegor och sällan träffar 
sin områdeschef. Jag ville även undersöka hur de såg på den egna arbetstiden och 
vad arbete på dagtider får för effekter på städtjänsten jämfört med städarbete på 
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kvällar och nätter. Urvalet gjordes med tanke på att få så stor spridning som möjligt 
med avseende på ålder, antal år i branschen och de som endast arbetat själva och de 
som tidigare arbetat i grupp. Då endast ett 20-tal av städarna i enheten arbetade 
själva så var urvalet inte alltför stort. 

Analys av intervjuerna 

Samtliga intervjuer har bandats och skrivits ut ordagrant för analys. Jag har sedan 
läst igenom utskrifterna noga och markerade i texten olika återkommande teman 
(t.ex. upplevelser av personalmedverkan, kundrelationer, kontakt med andra stä-
dare, upplevelser av stress etc.) och letade efter likheter och skillnader mellan utta-
landen. Jag försökte också kategorisera svaren för att ta reda på vilka städare som 
tenderade att säga vad och varför.    

Enkäter 

Enkät 1: Syftet med denna enkät (bilaga 5) var att undersöka städarnas upplevelser 
av organisationsförändringen och den upplevda möjligheten att påverka det egna 
arbetet och verksamheten. Enkäten genomfördes tidigt i projektet för att städarna 
skulle ha störst chans att minnas tiden innan övergången till resultatenhet. Flera av 
frågorna var konstruerade som före och efterfrågor. Enkäten delades ut och samla-
des in vid en avslutningsaktivitet för hela städenheten inför en semesterperiod där 
samtliga närvarande städare besvarade enkäten på plats. Svarsfrekvensen av enhet-
ens samtliga städare var 90 %. De städare som inte svarade deltog heller inte vid 
avslutningen på grund av sjukdom eller ledighet.  

När frågorna för enkät 1 konstruerades hade städenheten genomfört något som 
enhetens ledning kallade ”Ergonomiåret”. De hade under 2008 satsat på utbildning 
inom ergonomi och hälsa för att öka städarnas medvetenhet om möjligheten att 
själv påverka den egna hälsan, både på jobbet och privat. En satsning på ökad fy-
sisk aktivitet för personalen genomfördes också. Detta ergonomiår hade jag i bör-
jan av projektet som ambition att studera effekter av. Dock släppte jag senare fokus 
på detta så visade det sig att städledningen alltid har haft ett starkt fokus och satsat 
pengar på ergonomiska och hälsofrämjande insatser för personalen i form av kur-
ser, sluta röka-coachning, stegräknare, massage samt moderna ergonomiska redskap 
tillsammans med utbildningar för ökad ergonomisk medvetenhet. Inte heller den 
ekonomiska summan för dessa satsningar avvek för året 2008, som utgör ergo-
nomiåret, istället var det åren 2007 och 2010 vara de år där störst summa satsas (se 
tabell 4, sid. 57). Det visade sig därför mycket svårt att avgränsa vad som egentligen 
kunde sägas vara särskilt för just ergonomiåret. Jag valde istället att se det som att 
områdescheferna alltid har satsat på den fysiska arbetsmiljön för städarna och att 
ergonomiåret egentligen endast är en konkretisering, eller en namngivning, för att 
uppmärksamma denna kontinuerliga satsning. Det är möjligt att områdescheferna 
betraktade vissa av dessa insatser som speciella, men ur ett vetenskapligt perspektiv 
är det svårt att motivera skillnaden mellan insatserna 2008 och andra år.  
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Enkät 2: Syftet med den andra enkäten (bilaga 6) var att undersöka städarnas upp-
levelse av krav, kontroll och socialt stöd i sitt arbete samt hur de upplevde sig vara 
exempelvis stressade och aktiva. Frågorna bygger i huvudsak på två teoretiska mo-
deller Karasek och Theorells krav-kontroll-modell med den senare kompletterade 
tredje dimensionen socialt stöd (Karasek och Theorell 1990, Theorell 2003). Den 
andra modellen bygger på Kjellberg och Wadmans Stress-energi-modell (Kjellberg 
och Wadman 2002). Syftet med enkäten var också att kartlägga städarnas fysiska 
hälsa då ett personalråd med uppgift att öka städarnas fysiska aktivitet nyligen hade 
startat med syfte att få fler ur personalen att motionera. Detta gjordes genom avtal 
med två olika träningsanläggningar som fick i uppdrag att arrangera träningspass 
för enbart städenhetens anställda. Enkätundersökningen genomfördes ca en månad 
efter att träningspassen hade börjat arrangeras. Frågorna i enkäten behandlade hur 
ofta städarna upplevde att de hade ont på grund av sitt arbete samt hur ofta de 
motionerade innan personalråden slutit avtal med träningsanläggningarna. Under 
en period efter att avtalen slöts ökade den fysiska aktiviteten bland personalen men 
redan innan året var slut hade så många städare hoppat av så det inte längre var 
ekonomiskt försvarbart att ha kvar avtalen för de få städare som fortfarande ville 
delta. Dessa städare hade dessutom blivit tvungna att förmånsbeskattas. Enligt om-
rådescheferna ledde denna satsning inte till att fler städare började träna. De städare 
som inte tränade regelbundet innan var i regel också de som hoppade av program-
met. Detta diskuteras vidare i avhandlingens kapitel 5.  

Enkät 2 delades liksom enkät 1 ut i ett relativt tidigt skede i projektet. Cirka 60 % 
av de svarande på denna enkät besvarade denna på plats vid en gemensam arbets-
platsträff som jag besökte. Resterande 40 % delades ut av områdescheferna och 
postades sedan tillbaks till mig av städarna som svarat. Totalt var svarsfrekvensen 
85 %.  

Enkät 3: Denna enkät (bilaga 7) delades ut senare i projektet, nästan tre år efter 
bildandet av resultatenhet. Syftet var igen att undersöka hur städarna upplevde 
krav, kontroll och stöd i sitt arbete samt hur, eller om, de bedömde att dessa fak-
torer har förändrats sedan övergången till resultatenhet. Denna enkät genomfördes 
som postenkät. Svarsfrekvensen blev 85 %. För att undersöka möjligheten om de 
övriga kommentarerna skulle skilja mer, eller avslöja mer ”känslig” information så 
valde jag att skicka ut den sista enkäten som postenkät. Jag förstod risken med 
detta skulle kunna innebära en lägre svarsfrekvens men jag trodde ändå att många 
städare skulle svara då de vid det här lagen visste vem jag var och kände till pro-
jektet. Jag skickade inte ut någon ny enkät till de som inte svarade men skickade en 
påminnelse via städledningen tillsammans med uppmaningen om att de skulle maila 
mig om de behövde en ny enkät. En stycken ny enkät skickades ut och några sena 
enkäter kom då in efter påminnelsen. 

Analys av enkäterna 

Samtliga enkäterna har sammanställts och analyserats i statistikanalysprogrammet 
SPSS. Där har medelvärden och frekvensen av olika svar tagits fram. Vid analysen 
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av de första två enkäterna har respondenterna vid flera tillfällen delats i två grupper; 
de som arbetet tio år eller färre och de som arbetat fler än tio år med samma ar-
betsuppgifter som de gör idag. För enkät 1 gäller att 27 städare arbetat i tio år eller 
färre och 53 städare arbetat fler än 10 år. I enkät 2 hade 23 städare arbetat tio år 
eller färre och 44 städare att de arbetat längre än 10 år. 

Vid analysen av enkät 2 gjordes en korrelationsanalys (bilaga 8) av de känslobeskri-
vande ord (som baserats på Kjellberg och Wadmans Stress-energi-modell 2002) 
som städarna hade ombetts att bedöma sin upplevelse av. De ord som korrelerade 
väl grupperades i index för att få ner antalet variabler och göra analysen mer över-
skådlig. Totalt skapades nio index av de 20 känslobeskrivande orden. Indexen kon-
trollerades sedan mot vilka städare som oftast har ont för att hitta samband mellan 
exempelvis stress och värk. Korrelationsanalys gjordes även mellan de olika in-
dexen för att undersöka hur de olika känslorna korrelerar (bilaga 9).  

Övrig informationsinsamling  

Sedan 2011 har den kommunala städenheten genomfört en medarbetarenkät där 
samtliga anställda har fått besvara frågor angående trivsel och arbetsmiljö. Jag har 
tagit del av städenheten resultat av denna enkät som gett kompletterande informat-
ion till mina egna enkäter. Jag har även tagit del av mötesprotokoll, anteckningar 
från workshops och minnesanteckningar från team building-träffar som städenhet-
en har haft. Några av dessa har jag också närvarat vid. Allt detta material har gett 
värdefull information och insikt i städenhetens organisation och verksamhet och 
hur städarna upplever sin arbetssituation.  

År 2013 genomförde städenheten första gången en nöjdkundenkät. Resultatet av 
denna har jag tagit del av för att få ytterligare ett perspektiv på städenhetens verk-
samhet.  

Metoder för att studera ekonomiska effekter av 
ARBETSMILJÖSATSNINGEN 

För att studera ekonomiska effekter av arbetsmiljösatsningen har personalbokslut, 
sjukfrånvarostatistik, budgetar och resultaträkningar från städenheten och förvalt-
ningen samlats in och analyserats. Tillsammans med städenhetens områdeschefer 
har jag även gjort en kalkyl baserad på ballongmodellen som är en använd metod 
vid denna typ av utvärderingar (Rose & Orrenius 2007). Metodens princip är att 
kostnader och intäkter för en arbetsmiljösatsning identifieras och vägs mot 
varandra. Både kostnaderna och intäkterna kan utgöras av både mätbar data eller 
bygga på bedömningar. Användaren, i detta fall städenhetens områdeschefer, ska 
själva enligt metoden analysera och uppskatta relevanta faktorer som kan påverka 
det ekonomiska resultatet. I städenhetens fall har de ekonomiska utfallen rört sig 
om en omfördelning av de ekonomiska resurserna och då enhetens inkomst och 
ekonomiska resultatet inte har förändrats. Syftet med metoden blev i detta fall där-
för främst att identifiera förändringarna av enhetens kostnader. Utöver diskussioner 
med områdescheferna har jag även haft möten och samtal med ekonomiansvariga 
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på förvaltningen för att få ökad förståelse för den kommunala ekonomin och hur 
de ekonomiansvariga utanför städenheten ser på städenhetens förändrade ekono-
miska situation. Kontakt har även tagits och frågor har ställts till andra anställda på 
kommunen insatta i städenhetens och förvaltningens bokföring. 

 

Material: Den kommunala Städenheten och dess 
verksamhet 

Den kommunala städenheten som varit studieobjekt i projekt 2 deltog även i pro-
jekt 1 ett då samtliga städare som deltog i experimenten (som resulterade i avhand-
lingens artikel 2 och 3) var anställda i enheten. Städenheten är indelat i fyra geogra-
fiska områden: Centrala, Södra, Yttre och Norra (figur 3). Varje område består av 
ca 25 anställda och har en egen områdeschef, med verksamhets- och personalan-
svar. Inom varje område är städarna uppdelade i små grupper eller arbetar själva på 
de olika arbetsplatserna. Varje månad träffas städarna inom respektive geografiska 
område på en arbetsplatsträff. Städcheferna förklarar att de sedan arbetsmiljösats-
ningen har vänt på organisationen och nu arbetar efter filosofin med städarna i 
toppen närmast kunderna och områdescheferna och ledningsgruppen i botten för 
support och stöd. En av de fyra områdescheferna utsågs till enhetschef men har 
fortfarande kvar sina ordinarie uppdrag. Samtliga fyra chefer betonar att de hjälpas 
åt med nytillkomna arbetsuppgifter och att de fortfarande ser sig själva på samma 
nivå. Officiellt måste det ändå finnas en enhetschef och därför utsågs endast en av 
dem. Städenheten tillhör förvaltningen ”Fastighets och servicekontoret”. 

 

.  

Figur 3: Städenhetens organisationsschema sedan 1 januari 2009 

Samtliga anställda i städenheten är kvinnor, även de fyra personalansvariga chefer-
na. Medelåldern är idag 49,4 år men har stigit från 48,0 sedan 2009 när studie 2 
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startade. Antalet anställda är idag 86 personer vilket motsvarar ca 83 heltidstjänster. 
Antalet heltidstjänster har under de senaste åren legat på en näst intill konstant nivå 
på mellan 83,03 heltidstjänster/år som minst (2010) och som mest på 83,50 heltids-
tjänster per år (2007). Från och med januari 2008 har kommunen som mål att er-
bjuda alla kommunanställda en heltidstjänst. Städenheten har uppnått detta mål och 
har på grund av naturliga avgångar under 2008 inte behövt säga upp någon städare. 
De städare som vill och kan arbeta heltid har fått den möjligheten och de som av 
olika orsaker vill arbeta deltid gör det. 

 

Bild 1: Två av städenheten anställda  

Städledningen vill att alla städare ska arbeta utifrån sina egna önskemål och förut-
sättningar. Städarna har vidare rätt till flextid eller individuellt anpassad arbetstider 
om de önskar inom tidsramen 5.00 till 18.00. Dock styrs denna möjlighet även av 
verksamheten och det är inte alltid i praktiken möjligt själv välja sina arbetstider 
varje dag. Den schablonlagda arbetstiden är mellan 7.00 och 16.00 måndag till fre-
dag. Städenheten tillämpar individuell lönesättning.  Den högsta månadslönen för 
de fast anställda 22 940 kronor och den lägsta 20 020 kronor. Medellön är 21 318 
kronor. Städenhetens ledning tror att välutbildad personal gynnar alla och satsar 
resurser på utbildningar och kurser för alla anställa. All personal inom städenheten 
har genomgått SRYs (Servicebranschens Yrkesnämnd) utbildning och erhållit yr-
kesbevis som städare. 

Städenhetens verksamhetsområden omfattar all slags städning i kommunägda loka-
ler eller i lokaler där kommunal verksamhet bedrivs. Enhetens kunder får i dagslä-
get inte köpa städtjänster från andra aktörer än den kommunala städenheten vilket 
innebär monopol för städenheten. Storleken på städobjekten har varit i stort sett 
konstant sedan 2005 (163 000 kvm på avtal) däremot har städobjektens utformning 
förändrats vilket inneburit förändrade städrutiner. Exempelvis har nya pedagogiska 
filosofier lett till att förskolor blivit mer svårstädade. Städledarna berättar om hur 
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stora tidigare lättstädade lekrum delats upp för att skapa ”rum i rummet” vilket 
medför att fria ytor blir mindre och kräver mer arbetstid. I skolor har även klass-
rum börjat förses med heltäckningsmattor vilket gör städningen avsevärt tyngre då 
golven måste dammsugas istället för att moppas. Stolarna i dessa klassrum byts 
också ut mot tyngre stolar på hjul som eleverna inte ställer upp på bänkarna vilket 
gör golvet mycket svåråtkomligt (bild 2).  

 

Bild 2: Nyrenoverat klassrum i kommunen med heltäckningsmatta och stolar på hjul som 
försvårar städarnas arbete. 

För att kompensera detta har städledningen tillsammans med städarna och pedago-
ger kommit överens om att till viss del sänka ambitionsnivån på städningen för att 
hålla den totala arbetstiden konstant. Detta har dock inledningsvis upplevts som 
mentalt jobbigt av städarna då de inte känt samma stolthet över utfört arbete.  

Den största arbetsgivaren i kommunen där 28 % (nästan 4200 personer) av samt-
liga anställda arbetar är kommunen själv (SCB 2012b) och år 2012 var arbetslöshet-
en 8 %, vilket inte skiljer från andra kommuner området, i hela landet var siffran 
dock 7 %. Kommun har sedan flera decennier varit en socialdemokratiskt styrd 
kommun. Efter senaste valet 2010 fick Socialdemokraterna 30 mandat i kommun-
fullmäktige. Moderaterna som det näst störst parti tilldelades endast sex mandat 
(Piteå kommun 2013). Detta är en trolig bidragande orsak till varför den kommu-
nala städverksamheten innan 2009 inte blivit utlagd på entreprenad eller blivit kon-
kurrensutsatt då den socialdemokratin ofta motsätter sig privatiseringar av den of-
fentliga sektorn. Detta är dock inte hela förklaringen då andra kommuner, trots so-
cialdemokratisk majoritet har lagt ut städning på entreprenad. 
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Analytiskt förhållningssätt 

Då denna avhandling bygger på två forskningsprojekt med många olikheter har jag 
många gånger känt mig splittrad och inte vetat hur jag ska förhålla mig till dessa 
skillnader. När jag påbörjade min forskarutbildning kom jag direkt från en ingen-
jörsutbildning och hade med mig en positivistisk syn på vetenskap som enkelt ut-
tryckt kan sägas innebära en tro om att det som studeras måste kunna observeras 
och kvantifieras för att kunna sägas vara en vetenskaplig studie (se t.ex. Bryman 
2002). Ett positivistiskt synsätt har traditionellt varit den vanligaste vetenskapssy-
nen inom tekniska och naturvetenskapliga forskningsdiscipliner även om detta idag 
gradvis håller på att luckras upp. Jag hade med mitt positivistiska synsätt under 
större delen av det första forskningsprojektet, under mitt första år som doktorand. 
Under projektets gång började jag dock ifrågasätta detta synsätt och omedvetet jag 
gick succesivt ifrån min positivistiska vetenskapssyn till en interpretativistisk, eller 
hermeneutisk, syn på vetenskap. Interpretativismen, till skillnad från den positivist-
iska, en vanlig vetenskapssyn i forskningssammanhang där människor utgör hela 
eller delar av studien (Bryman 2002). Enligt Bryman (2002) är ett interpretativistiskt 
förhållningssätt en förutsättning för att förstå den subjektiva innebörden i mänsk-
ligt handlande. Vidare förhåller sig även en interpretativistisk vetenskapssyn till den 
kontext som det som studeras befinner sig i. Detta eftersom miljön, samhället, tek-
niken etc. är av stor betydelse för hur människor handlar, och det är varken önsk-
värt eller möjligt att frånse detta i studier där människor studeras. Med ett positiv-
istiskt synsätt skalas ofta denna kontext istället bort vilket kan vara möjligt i natur-
vetenskapliga experiment men inte i forskning som berör människor, och därför 
inte heller inom arbetslivsforskning.  

Min process från en positivistisk vetenskapssyn till en interpretativistisk började 
utan att jag var medveten om den och utan att jag visste att det fanns olika kun-
skapsuppfattningar och sätt att förstå och tolka vår omgivning. Processen startade 
under slutet av mitt första år som doktorand, i den avslutande fasen i det första 
projektet. Processen har inte varit smärtfri och jag har många gånger starkt ifråga-
satt mig själv, mina egna värderingar samt mina tidiga metoder och forskningsresul-
tat. Detta har stundtals varit en stor ansträngning och jag har många gånger känt 
mig nedslagen när jag jämfört min egen forskning med mina doktorand- och 
forskarkollegors som under lång tid varit skolade inom ett samhällsvetenskapligt 
forskningsfält och haft med sig dessa metoder sedan grundutbildningen då jag läste 
en tekniks utbildning. Idag när jag tagit ett steg åt sidan och betraktar denna pro-
cess kan jag se att detta har varit lärorikt och har utvecklat mig som forskare då 
denna process har gett mig inblick i, och erfarenhet av olika forskningsfält, metoder 
och i olika synsätt på forskning och vetenskap.  Jag ser också att jag många gånger 
orättvist har beskyllt mig själv för att ha varit ”ovetenskaplig” och använt icke va-
lida metoder. Kanske var det städarna som deltog i experimenten under det första 
projektet som fick mig att ifrågasätta min egen syn på vetenskap och den inställning 
jag då hade om att allting kunde (och skulle) kvantifieras och mätas. I mötena med 
städarna som deltog i experimenten framkom kvalitativ information som jag lyss-
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nade till. Dock förstod jag inte förrän senare hur värdefulla denna information var 
och att det faktisk också var en del som skulle kunna räknas som resultaten av stu-
dien. Det handlade bland annat om att det fanns många organisatoriska och sociala 
faktorer som hade avgörande betydelse för hur städarna utförde sitt arbete och hur 
de mådde, både mentalt och fysiskt. Detta väckte nya frågor hos mig som mina 
kvantitativa metoder inte kunde mäta eller förklara. Ur minnet och sparade anteck-
ningar skrev jag senare fram några av dessa resultat fram det jag kunde komma ihåg 
av städarnas berättelser (avhandlingens artikel 3). Jag insåg att min positivistiska syn 
på forskning begränsade mig som forskare och att jag behövde använda mig av 
andra strategier för att kunna besvara dessa nya frågor. Jag hade vid den tidpunkten 
inte möjlighet att gå vidare och studera det städarna berättade men en nyfikenhet 
och ett intresse för andra metoder väcktes och det var ur detta som min andra pro-
jektidé utkristalliserades.  

I samband med att det första projektet avslutades gick jag på föräldraledighet. När 
jag efter det återgick till arbetet knappt ett år senare hade min tidigare handledare 
slutat vilket satte mig i en situation utan varken handledning eller forskningsprojekt. 
Jag visste att jag ville fortsätta studera städares arbetsmiljö men nu när jag fick 
chansen, ville jag göra det ur ett annat perspektiv och med andra metoder än tidi-
gare. Jag ville undersöka det som jag i det tidigare projektet inte haft kunskap eller 
utrymme för att göra. Under denna ”mellanperiod” läste jag en metodkurs i arbets-
vetenskap och fastnade särskilt för kvalitativa intervjuer när jag förstod att denna 
metod var det jag borde ha använt mig av i det första projektet för att komplettera 
de data som jag fick fram i de kvantitativa experimenten. Efter ett par månader fick 
jag en ny handledare, och i samband med en projektutlysning av IFAU och kontakt 
med städenheten i den aktuella kommunen föddes idén till mitt andra projekt.  I 
samband med att vi fick projektmedel beviljat bytte jag detta, både avdelning, på 
vilken jag var anställd, och forskningsämne, från teknisk design till industriell pro-
duktionsmiljö med ett tydligare fokus på arbetsvetenskap.  

Tidigt efter bytet av forskningsämne tog jag avstånd från positivismen och jakten 
på siffrorna som skulle förklara allt, och ville under en period inte kännas vid mina 
tidiga resultat då jag i det närmaste såg den förkastligt och att den förenklade verk-
ligheten så mycket så den inte längre uppfyllde kraven för att vara valid. Idag ser jag 
dock detta på ett mer nyanserat sätt och kan acceptera den forskning som jag be-
drev under mitt första år som doktorand. Utifrån de forskningsfrågor som jag då 
ställde, som handlade om städmetoder och städredskaps utformning och egenskap-
er ur ett belastningsergonomiskt perspektiv, var de kvantitativa metoderna inte helt 
förkastliga. Tidigt under projekt 2 upplevde jag också hur mitt fokus hela tiden flyt-
tades längre och längre bort från min ursprungliga ”forskningskärna” men idag ser 
jag hur alla aspekter på städyrket, både de mätbara och de icke mätbara, hänger 
ihop och påverkar städarna som en helhet. Mitt fokus har med andra ord inte för-
flyttats, det har vidgats, och jag ser det istället som att det är perspektiv, ut vilket jag 
ser problemen, som förändrats men forskningskärnan, städares hälsa och arbets-
miljö, har hela tiden varit densamma. 
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Idag har jag en interpretativistisk syn på vetenskap och anser att inte bara mätbara 
värden bör betraktas som vetenskapliga. Jag anser också att både kvantitativa och 
kvalitativa metoder bör tillämpas i studier som berör arbetsmiljöfrågor för att ge en 
så nyanserad bild som möjligt av det som studeras. En professor på min institution 
sa åt mig i ett av mina vilsna ögonblick ”Det går inte att bygga ett hus med bara en 
hammare”. Jag har insett att kvalitativa och kvantitativa metoder kompletterar 
varandra och idag ser jag en styrka med mitt avhandlingsarbete för att jag har till-
lämpat dessa båda typer. Detta kan jämföras med Miles and Huberman (1994) och 
Yin (2006). Miles och Huberman menar att en blandning av kvalitativa och kvanti-
tativa metoder är ett kraftfullt tillvägagångssätt för ett bra resultat och Yin menar 
att det ena angreppssättet inte är bättre eller sämre än det andra, bara mer eller 
mindre lämpliga i olika studier. Vidare menar Yin också att valet av metoder är av 
stor vikt för validiteten i en studie och att tillvägagångssättet bör styras av de forsk-
ningsfrågor som forskaren har till syfte att besvara. Vidare är det förstås så att stu-
dierna och forskningsfrågorna i sin tur vanligtvis styrs av det forskningsfält som 
forskaren befinner sig inom. I den forskningsmiljö som jag befann mig i, i början 
av min doktorandtid var det naturligt för mig att inspireras av den tradition och 
välja kvantitativa experimentella metoder.  

Denna resa med metodologiska insikter har också lett till mitt analytiska förhåll-
ningssätt som framförallt är av typen induktion vilket innebär att jag till största del 
har utgått från mitt empiriska material och sedan sökt förståelse och förklaring till 
detta i olika teorier. Detta skiljer sig från de andra två förhållningssätten deduktion 
(som innebär att teoretiska utgångspunkter och hypoteser styr datainsamlingen och 
analysen) och abduktion (som innebär att forskaren varvar mellan teori och empiri) 
(Alvesson & Sköldberg 2008). I de två första artiklarna, där kvantitativa metoder 
huvudsakligen ligger som grund till empirin har dock ett mer deduktivt förhåll-
ningssätt tillämpats (vilket inte är ovanligt vid kvantitativa studier) då teorier inom 
belastningsergonomi styrde forskningsfråga och studiedesign istället för tvärt om. 
Jag anser att empirin i min forskning är det centrala och det viktiga och det som 
kan tas till vara och tillämpas av praktiker i städverksamheter. Teorierna har jag valt 
utifrån min empiri för att söka förståelse och för att förklara mina resultat samt för 
att kunna svara på frågorna ”varför blev resultaten som de blev?” och ”Hur kan 
resultaten förstås för att kunna inspirera och hjälpa andra städverksamheter?”.  

 

Objektivitet, Validitet och reliabilitet 

Med min interpretativistiska syn på vetenskap bär jag med mig en övertygelse om 
att objektivitet, i den bemärkelse att forskaren endast är en betraktare som utan att 
påverka kan stå på sidan av det som studeras, inte är möjligt att uppnå i en forsk-
ningsprocess. Som forskare har vi olika intressen och bär vi med oss tidigare erfa-
renhet och förförståelse som påverkar oss i allt ifrån val av forskningsfrågor och 
metodval till vilka slutsatser vi drar av forskningsresultaten. Istället för att sträva 
efter objektivitet menar Weber (1922) att forskaren bör sträva efter att hålla sig så 
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medveten och värderingsfri som möjlig när socialt fenomen studeras för att kunna 
skilja mellan hur fenomenet som studeras ”är” istället för hur han eller hon anser 
att det ”bör” vara. Det kan även finnas starka intressen bakom studien, exempelvis 
finansiärens eller studieobjektets. I mina studier finns det intressen från finansiärer-
na att dels hitta metoder för att kunna mäta arbetsmiljöförbättrande insatser med 
ekonomiska mått, och dels att hitta sätt att förbättra städares hälsa. Det finns även 
en förhoppning från studieobjektet i projekt 2 (både från städenheten och från 
kommunen) att projektet ska visa att enhetens organisationsförändring har varit 
ekonomiskt gynnsam, och påverkat städarnas hälsa positivt. Detta är inte unikt. I 
alla studier finns det mer eller mindre önskvärda resultat från olika parter.  

Som tidigare nämnt så ser jag idag hur de kvalitativa metoderna som jag tillämpade 
i detta projekt gav en viss typ av information men att dessa även borde ha komplet-
terats med kvalitativa metoder för att göra studien mer nyanserad och för att stärka 
studien. Då städarbete utförs av människor som använder städredskapen på olika 
sätt och upplevelserna av dessa är individuella är det många faktorer som har bety-
delse som inte alltid går att mäta med kvantitativa mått. De kvantitativa mätningar-
na gäller också exempelvis bara så länge redskapen användes på exakt det sättet 
som de var tänkta att användas och som vi också bad städarna i experimenten att ta 
efter. Att använda sig av kvalitativa metoder är idag en vanlig och ofta accepterad 
strategi, men kan ändå behöva motiveras då exempelvis kvalitativa intervjuer ibland 
får ta emot kritik både för att inte vara nog valid och för att brista i reliabilitet. Fö-
respråkare av kvalitativa metoder menar dock att för att få en inblick i hur andra 
människor uppfattar sin arbetssituation, sitt liv och hur deras verklighet ser ut 
måste kontakt och dialog skapas genom exempelvis kvalitativa intervjuer (se t.ex. 
Kvale 1996). Att frågorna i kvalitativa intervjuer ställs på olika sätt och i olika ord-
ning och anpassas efter varje respondent kan kritiseras samt det faktum att motsä-
gande svar kan fås från olika respondenter i samma studie. Kvale menar dock att då 
det är människor som studeras så måste intervjusituationen anpassas efter skillna-
der i respondenternas svar och i hänsyn till varje respondents olika behov. Vi är alla 
olika och behöver olika stimuli och uppmuntran för att öppna oss och berätta om 
oss själva. För vissa av mina respondenter räckte det med att jag ställde några få 
frågor och andra behövde fler och mer specifika frågor för att de skulle berätta om 
hur de upplever sitt arbete. Kvale (1996) anser att motsättningarna som kan ges av 
olika respondenter under kvalitativa intervjuer istället borde ses som en av meto-
dens fördelar och inte en svaghet. Genom kvalitativa intervjuer är det alltså möjlig-
het att fånga olika individers syn på verkligheten och hur de upplever en situation. 
Även motsägande resultat är ett resultat och det är forskarens uppgift att analysera 
och tolka respondenternas svar och orsaken till eventuella motsägelser. Dock finns 
det problem med kvalitativa intervjuer som även jag kan se. Hörte (1982) förklarar 
en risk med att de förväntningar forskaren och respondenten har på intervjun kan 
leda till att antingen respondenten svarar som denne tror att intervjuaren förväntar 
sig och hoppas på (vilket även kan inträffa vid kvantitativa undersökningar och 
standardiserade intervjuer), eller att intervjuaren misstolkar respondentens svar när 
det strider mot hans eller hennes förväntningar på vad svaret borde vara. Under 
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mina intervjuer har jag haft detta i åtanke och gjort mitt bästa för att lyssna på sva-
ren jag fått utan att låta dessa förvrängas av mina förväntningar. Jag har också varit 
medveten om att de svar jag får mycket väl kan vara de svar som städarna tror för-
väntas av dem. De känner väl till syftet med arbetsmiljösatsningen och har före-
ställningar om vad jag och deras chefer hoppas att de ska säga om denna. En annan 
risk Hörte (1982) belyser är att intervjuaren kan påverka respondenten på ett sånt 
sätt att dennes inställning i en fråga förändras under intervjun gång. Detta har jag 
försökt undvika genom att i den mån jag kunnat inte lägga några värderingar i vad 
de berättar. Jag har lyssnat och försökt ställa följdfrågor som inte kritiserar eller på 
ett negativt sett ifrågasätter de svar jag fått. För att undvika misstolkningar har jag 
under mina intervjuer haft som ambition att förhålla mig så öppen som möjligt in-
för städarnas svar. Jag har också försökt undvika att visa vilka åsikter jag haft i olika 
frågor för att inte påverka respondenten i min egen, eller i motsatt, riktning.  

I diskussionen om tolkandet av kvalitativa intervjuer menar Thomsson (2002) att 
det inte går att säga att de slutsatser en forskare drar leder till en sanning och att 
ingen hypotes kan utnämna sig till falsk eller sann då resultatet utgörs av forskarens 
egna tolkningar av materialet. Enligt Thomson är det forskaren som med sina per-
sonliga tolkningar styr resultatet av studien och tolkningarna görs utifrån forskarens 
förkunskaper, intressen och egen historia och blir därför personliga. Som forskare 
bör man därför vara försiktig när man talar om sanningar eller om en sanning. När 
det handlar om tankar, känslor och upplevelser och då människor studeras finns 
inte bara en sanning utan flera, och att forskaren har till uppgift att fånga och analy-
sera detta för att försöka förstå helheten. Mina intervjuresultat har mycket troligt 
även påverkats av mina urvalsmetoder inför intervjuerna. Kanske hade fler och 
andra städare anmält sig som frivilliga om de enskilt hade blivit tillfrågade. Att inga 
städare först räckte upp handen när de fick frågan om att bli intervjuade har jag nu 
förstått kan bero på att många av städarna tycks vara mycket osäkra inför nya saker, 
många är också rädda att kollegor ska tro att de anser sig viktigare, mer intressant 
eller bättre än någon annan. Men oavsett om de till slut anmälde sig för att de 
egentligen ville men bara hade svårt att våga, eller om de faktiskt helst skulle ha 
undvikit att delta, så upplevde jag dem glada, positiva och tillmötesgående under 
intervjuerna. De flesta hade mycket att berätta och verkade tycka att det var roligt 
när intervjun kom igång. En annan nackdel med denna urvalsmetod, kan vara att de 
som anmäler sig ofta har en tydlig åsikt de vill lyfta fram. De som inte upplever att 
de har något särskilt att tillföra väljer inte heller att delta. Det kan finnas en rädsla 
för att jag som intervjuare ska bli besviken på deras svar eller att de känner att nå-
gon annan skull kunna tillföra mer i studien än dem själva. De städare som anmälde 
sig att delta var sannolikt de som var mest positiva till arbetsmiljösatsningen. Det 
var i det närmaste endast vid analysen av enkäterna som vissa negativa kommenta-
rer angående förändringarna kom fram och dessa fångades tyvärr inte under inter-
vjuerna. Detta är slutsatser jag gjort vid analysen av intervjuerna men tyvärr inget 
jag reflekterade över innan urvalet till dessa. Även under intervjuerna hade jag mer 
explicit kunnat fråga efter negativa effekter av förändringarna även bland deras kol-
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legor så kanske de negativa åsikterna, trots att de varit få, fått en bättre förklaring 
än den som kan tolkas i efterhand.  

Vidare är också mycket möjligt att städarna som jag har intervjuat av olika anled-
ningar har gett en överdrivet positiv bild av sitt yrke, yrkesval eller städenheten i 
intervjusituationen. De kan exempelvis tro att jag vill höra vissa svar, eller vill fram-
ställa enheten i god dager för att de då tror att de har en större chans att få förbli en 
resultatenhet. Det senaste håller jag som relativt troligt, men detta i sig kan betyda 
att de verkligen vill behålla resultatenheten och mest troligt trivs bra med sitt arbete 
och sin arbetssituation då de värnar om bilden av den. Det har inte varit min me-
ning att kontrollera huruvida svaren i enkäterna varit ”sanna” eller inte, jag tror att 
svaren speglar städarnas upplevelse och det är det som har varit det intressanta. 

I analysen av enkäterna i projekt 2 har det visat sig att några städare uppenbart har 
missförstått en av de skalor som de ombads ange sina svar på (se Avvikande svar, 
sid 70). Det finns anledning att tro att fler städare än de som uppenbart har miss-
förstått detta inte har gett de svar som motsvarar deras upplevelser. Risken är också 
fler liknande missförstånd har begåtts, utan att de varit lika lätta att upptäcka. Att 
enkätfrågorna i enkät 1 i projekt 1 tydligt var ställda som före- och efterfrågor kan 
ha fått betydelse för resultatet då det är möjligt att städarna antingen kommer ihåg 
tiden före som sämre, eller bättre, än den egentligen var. De kan ha velat framhäva 
skillnaderna mer eller vara överdrivet optimistiska till det nya men svaren speglar 
ändå städarnas syn på förändringarna och hur de vid tiden för enkäten kände för 
sin arbetssituation. En iakttagelse som jag gjorde när enkät 2 besvarades av städarna 
(vilket även kan ha varit fallet när enkät 1 besvarades) var att de städare som satt 
nära varandra ibland samtalade med varandra och jag kunde se en viss tendens i 
fälten som lämnade utrymma för fria kommentarer att de skrivit likande saker. 
Detta behöver inte vara negativt då städarna kanske kom på mer att kommentera 
när de hade chansen att diskutera med varandra. Men det finns en risk att de påver-
kade varandra och inte ville utmärka sig med kommentarer som de inte fick med-
håll för. De kryssfrågor som fanns i enkäten upplevde jag dock skiljde sig, även 
bland de städare som suttit bredvid varandra och samtalat. 

Angående projekt 2 har jag sedan planeringsfasen varit medveten om problemati-
ken med att hitta kausala samband mellan städenhetens arbetsmiljösatsning och 
effekter denna kan ha inneburit på enhetens ekonomi. Att få fram och tolka enhet-
ens ekonomiska bokföring har dock varit svårare än vad jag inledningsvis hade 
trott. Bland annat hade kommunen ett år innan projektet startade krympt antalet 
rubriker i budgeten för att få en mer hanterbar ekonomi. Detta har lett till att kost-
nader och intäkter har bokförts på olika ställen och rubrikerna fått nya namn. Detta 
har komplicerat och försvårat mitt arbete och det har inte varit möjligt att följa upp 
alla kostnader som jag enligt projektplaneringen hade hoppats kunnat göra. Istället 
har jag fått förlita mig på områdeschefernas uppskattningar och tolkat andra effek-
ter, exempelvis snabbare beslutsvägar och nöjdare kunder, med andra forskningsre-
sultat där dessa effekter har diskuterats med avseende på ekonomisk lönsamhet.  
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Forskningsetiska principer 

I båda forskningsprojekten har jag följt de fyra allmänna grundläggande huvudkrav 
som Vetenskapsrådet ställer på studier inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Dessa är: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. I linje med informationskravet har samtliga undersökningsdel-
tagare, i både projekt 1 och 2, informerats om deras uppgift i projekten. De har vi-
dare informerats om att deras deltagande är helt frivilligt samt att de haft rätt att när 
som helst avbryta sin medverkan. De medverkande har samtyckt till deltagandet i 
varje enskild studie och har även haft rätt att självständigt bestämma om, hur länge 
och på vilka villkor de skall delta. Städarna som deltagit har även blivit informerade 
om sin rätt att avbryta sin medverkan, under exempelvis en intervju eller ett expe-
riment, utan att detta ska få negativa följder för dem. Undersökningsdeltagarna har 
inte heller utsatts för otillbörlig påtryckning eller påverkan av mig som forskare. 
Urvalet av städare till undersökningarna i båda projekten har dock ofta skett av stä-
denhetens områdeschefer. Huruvida undersökningsdeltagarna har upplevt påtryck-
ning från sin områdeschef, eller känt en risk för att eventuellt avbrytande av delta-
gandet skulle kunna få negativa interna konsekvenser, kan jag inte med säkerhet 
veta. Områdescheferna har dock intygat att samtliga städare som deltagit i de olika 
studierna frivilligt har tackat ja till att medverka.  

Alla medverkande städare har i enkäter och intervjuer garanterats anonymitet så att 
varken utomstående, kollegor eller områdeschefer ska kunna identifiera från vem 
citat, åsikter eller berättelser är lämnade. Det publicerade citat som är hämtat från 
en av intervjuerna av områdeschefer har fått områdeschefernas godkännande till 
publicering då innehållet i detta har kunnat upplevas som känsligt och då cheferna 
vid intervjutillfället endast var tre till antalet. Uppgifter om enskilda individer har 
inte använts eller utlånats för kommersiellt bruk eller till andra aktörer utanför ra-
men för detta avhandlingsarbete.  

 

Att studera komplexa system  

För att studera städares arbetsmiljö och effekterna av den arbetsmiljösatsning som 
den kommunala städenheten har gjort har jag tillämpat flera olika metoder, både 
kvalitativa och kvantitativa. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete beskrivits ofta som 
komplexa system som kräver breda satsningar för att skapa förändringar som gyn-
nar hälsa och ekonomisk lönsamhet (Eklund m.fl. 2006, Rose & Orrenius 2007, 
Rose 2012). Ofta uttrycks svårigheter att studera effekter av arbetsmiljöarbete på 
grund av denna komplexitet och vetenskapliga metoder som kan hantera detta di-
lemma efterlyses (Eklund m.fl. 2006). I kunskapssammanställningen av Eklund 
m.fl. 2006 dras slutsatsen att för att en arbetsmiljösatsning ska kunna ge goda resul-
tat så måste dessa satsningar vara bred och multifunktionell. Detta leder dock till att 
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studier som syftar till att undersöka satsningens effekter på lönsamhet och som stäl-
ler krav på metoderna att vara experimentella eller kvasi-experimentella kommer att 
falla på bristande validitet då för många faktorer kommer att påverka utfallet. Min 
uppfattning är att det kanske inte är möjligt att ta fram metoder som kan mäta ef-
fekter av arbetsmiljön och arbetsmiljöarbete med validitet i nivå med experimen-
tella metoder i naturvetenskapliga sammanhang. Kanske är den säkraste vägen att 
uppnå hög validitet för studier av arbetsmiljösatsningar att bemöta komplexitet i 
denna med en komplex och bred strategi gällande metoder, i kombination med hög 
nivå av transparens. Det är möjligt att detta har varit ett framgångsrikt koncept i 
denna studie då även städares arbetsmiljö enligt tidigare resonemang (se kap 2) har 
visat sig vara mycket komplex och en bred arbetsmiljösatsning är avgörande för att 
uppnå ett lyckat resultat.  
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4 
Resultat 

 

De studerade 
Arbetsmiljö-
åtgärderna 

 

 

Detta kapitel beskriver de arbetsmiljöåtgärder som båda forskningsprojekten som 
detta avhandlingsarbete bygger på haft som avsikt att studera. I projekt 1 kan dessa 
åtgärder sägas vara främst teoretiska och projektet resulterade i rekommendationer 
för hur den fysiska belastningen för städare skulle kunna reduceras. De studerade 
åtgärderna i projekt 2 var istället åtgärder som i praktiken hade genomförts av den 
kommunala städenheten och innefattade både fysiska och psykosociala faktorer. I 
detta kapitel beskrivs denna arbetsmiljöåtgärd och städenhetens syfte med denna. 

Studerade arbetsmiljöåtgärder i projekt 1: 
REDUCERING av de fysiska riskerna vid städarbete 

Resultatet från projekt 1 visar att städare i sitt dagliga arbete utsätts för många be-
lastande arbetsmoment som riskerar att leda till arbetsrelaterad ohälsa. Projektet 
visar även att belastningen kan minskas om bra redskap och maskiner används, på 
rätt sätt. Vidare visar även resultaten att trots att den fysiska belastningen kan 
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minska så sker ändå en konstant belastning av städarnas muskler under hela arbe-
tets gång. Varje arbetsmoment måste därför varvas med pauser för att undvika ut-
mattning och skador på muskler, leder och senor. Resultaten ger också stöd för att 
arbetsrotation bör tillämpas för att minska de negativa konsekvenserna av städar-
bete. 

Experimentet som undersökte trappstädning visade att den fysiska belastningen 
hos städare kan minskas om städare kontinuerligt justerar moppskaftets längd un-
der trappstädningens gång istället för att inte göra detta. Men, för att justeringen i 
sig inte ska innebära en belastning eller vara tidskrävande krävs att justeringsmekan-
ismen är lättanvänd. I experimentet användes de två moppskaften som syns på bild 
3. De vanligaste moppskaften på marknaden visade sig vara justerbara men då ju-
steringen av dessa ofta innebär ett mer tidskrävande moment som kräver ett två-
handsgrepp menade städarna att denna funktion som mest används en gång i bör-
jan på varje arbetspass för att ställa in skaftet efter den egna längden. Vid trapp-
städning användes inte denna funktion av de ovan nämnda anledningarna. Med det 
lättjusterade skaftet kan städarna med ett enhandsgrepp snabbt justera skaftets 
längs vilket möjliggör för en kontinuerlig justering av längden på moppskaftet un-
der trappstädningens gång. Detta visade sig vara en mer ergonomisk arbetsteknik 
då höjdskillnaden mellan trappsteget som moppas och städaren hela tiden varierar 
allteftersom städaren moppar trappen. Förutom att det lättjusterade moppskaftet 
var det som enligt de biomekaniska mätningarna visade sig vara det minst fysiskt 
belastande att använda skattade även städarna detta skaft som bekvämast.  

 

Bild 3: Till vänster: det lättjusterbara moppskaftet som med en intryckbar spärr högt upp 
på skaftet gör skaftet höj- och sänkbart när den hålls intrycks. Till höger: det skaft som 
sällan justeras då det krävs att skruven nertill på skaftet lossas för att skaftet ska gå att 
justera i längd. När önskad längd ställs in måste skruven dras åt. 
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Resultatet av experiment 2 kunde inte med de biomekaniska mätningarna som ut-
fördes visa någon skillnad i fysisk belastning mellan ett klassrumsgolv i linoleum 
som behandlats med polish och ett likadant klassrumsgolv som inte polishbehand-
lats. Dock uppgav städarna att det polishbehandlade golvet var lättare att moppa då 
friktionen mellan golv och mopp upplevdes som lägre.   

 

Studerade arbetsmiljöåtgärder i projekt 2: Städ-
enhetens arbetsmiljösatsning 

Arbetsmiljösatsningen som den kommunala städenheten har genomfört kan sägas 
bestå av två delar. En del som består av en kontinuerlig satsning på den fysiska ar-
betsmiljön för städarna som pågått under många år och fortfarande pågår, och en 
del som har inneburit en organisatorisk förändring som startade i januari 2009. Ett 
första steg i denna organisatoriska förändring var att enheten ökade sin självstän-
dighet och tog ett kliv från förvaltningen. Syftet med både satsningen på den fy-
siska arbetsmiljön och organisationsförändringen har varit att skapa bättre arbets-
miljö för städarna för att uppnå bättre hälsa.  

Satsningen för bättre fysisk arbetsmiljö 

Områdescheferna på städenheten menar att de under lång tid har satsat tid och 
pengar på olika hälsofrämjande åtgärder för personalen. Det rör sig exempelvis om 
stegräknare, promenadstavar, massage, sluta röka-kurser, utbildningar i belastnings-
ergonomi, ergonomiska städtekniker och vikten av att ta hand om den egna hälsan. 
Nedan summeras den summa (i tkr) som enheten varje år lagt på denna typ av häl-
sofrämjande insatser (städredskap och städmaskiner är ej inräknat). I bilaga 10 re-
dovisas vilka insatser som gjorts under respektive år. 

Tabell 4: De sammanlagde summor som städenheten varje år lagt på hälsofrämjande in-
satser (i tkr). 

  Före resultatenheten Efter resultatenheten 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010      2011             2012 
Summa 356 510 738 429 392 666          Ingen uppgift 

Under 2011 och 2012 har cheferna inte sammanställt kostnaden därav de saknade 
uppgifterna, men bilaga 10 visar att likvärdiga satsningar som under tidigare år har 
genomförts. Utöver dessa satsningar menar områdescheferna också att de alltid va-
rit bra på att tillhandahålla bra städredskap och maskiner för att minska den fysiska 
belastningen för städarna. De städare som tidigare varit anställda av privata städfö-
retag vittnar också om stora skillnader mellan de privata arbetsgivare där de tidigare 
arbetat och den kommunala städenheten när det gäller hälsofrämjande satsningar 
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och utbudet på redskap och maskiner som de menar är betydligt bättre inom kom-
munen. 

Men, trots de stora satsningarna för att förbättra städarnas fysiska hälsa uteblev de 
önskade resultaten om sänkta sjuktal och även om områdescheferna hade i åtanke 
att situationen förmodligen hade varit ännu sämre utan satsningarna var de inte 
nöjda med resultaten. Områdescheferna tror att de förväntade positiva resultaten 
motarbetades av hur städenheten tidigare blivit styrd av den kommunala förvalt-
ningen som de tillhör.  

 

Organisationsförändringen 

I. Städenheten Bildar resultatenhet 

Missnöjet över att inte själva kunna påverka den egna verksamheten så som de 
önskade växte inom enheten. Områdescheferna gav exempel på när tidigare bespa-
ringar inom kommunen gjorts av personer som enligt städledningen inte varit till-
räcklig insatta i enhetens verksamhet. Ur en av intervjuerna bland cheferna i städ-
enheten är följande citat hämtat. 

”Varken vi, städarna eller kunderna fick något att säga till om utan det vart bara sjösatt. Vi 
märkte ju att det var när människor som inte har städkompetens hade gjort den här neddragning-
en så blev det högre belastningar på personalen. Vi fick så mycket sjukskrivningar. Personalen 
som kan sakerna måste få vara med och tycka till. Vi löste ut folk hur mycket som helst, det var 
ju förfärligt. Och vi har alltid legat i toppen, eller botten, när det gäller sjukskrivningsstatistiken i 
kommunen och det känns inte kul. Och som vi brukar uttrycka det ’vi plockar in unga friska 
fräscha människor som hjälper oss med det här jobbet och sen eftersom de blir sjuka så spottar vi 
ut dem på andra änden i 50-årsåldern när de har ont och är sjuka, tack och adjö, och det känns 
inte bra. Så det var nog där det började. Hur kan vi göra?” 

 (Intervjuad områdeschef 2009) 

Citatet beskriver en stor frustration som enhetens områdeschefer kände över att 
inte kunna fatta sina egna beslut. Cheferna började därför argumentera för att få 
bilda en resultatenhet, vilket i reell mening inneburit samma sak som en intrapre-
nad2, med syfte att få utökat självstyre. Då städenhetens själva kallar sig för resulta-
tenhet kommer detta begrepp även att användas i denna avhandling. Förvaltningen 

                                         

2 En verksamhet inom offentlig sektor som givits större befogenheter att styra över den egna verksamhet-
en samt givits ett större ansvar för verksamheten ekonomiska resultat. Verksamheter som sköts i form av 
en intraprenad tillhandahålls ekonomiska medel från sin uppdragsgivare (kommunen eller landstinget) 
men ansvarar själv för driften av verksamheten.  
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och kommunen ville dock först inte möta städenhetens önskemål och det krävdes 
flera år av förhandlingar och en ny politisk ledning i kommunen innan detta sked-
de. I januari 2009, drygt fyra år efter de inledande diskussionerna, fick städenheten 
till slut bilda en resultatenhet. Detta innebär att städenheten fortfarande tillhör den 
kommunala förvaltningen men har ett eget ekonomiskt ansvar och en större möj-
lighet att själv styra den egna verksamheten. Dock måste detta fortfarande ske en-
ligt kommunens föreskrifter, avtal och förordningar. Avtalsperioden för resultaten-
heten varade i tre år men vid årsskiftet 2011/2012 när avtalet upphörde var kom-
munen så positiva till städenhetens nya organisationsform att enheten tilläts en ny 
3-årsperiod om den så ville. Förslaget röstades igenom av städare och chefer i en-
heten och ett nytt 3-årsavtal skrevs. Av alla enheter i kommunen är städenheten 
den enda som hittills bildat en resultatenhet.  

II. Ändrade ekonomiska villkor  

Efter övergången till resultatenhet har de ekonomiska villkoren för städenheten i 
vissa avseenden förändrats. Det ekonomiska ansvaret har utökats och städledning-
en hoppas att övergången till resultatenhet ska medföra att de kan utveckla en tyd-
ligare ekonomi som ska vara enkel och mer förståelig och som underlättar arbetet 
med planering, uppföljning och information. Städenheten har också fått en större 
makt att själva justera sin egen budget och de kan själva välja hur de ska fördela 
sina resurser. Den totala budgeten styrs dock fortfarande av förvaltningen och 
uppgår till 35 miljoner. Att vara en kommunal enhet och en del i den gemensamma 
kommunala ekonomin innebär att varje år lämna ifrån sig eventuellt ekonomiskt 
överskott, det vill säga det bokförda resultat som överstiger budget. Städenhetens 
bokförda resultat har under flera år överstigit det förväntade resultatet enligt budget 
vilket har medfört att pengar varje år förts över från städenheten till förvaltningen 
som använt pengarna där behov har funnits i andra enheter som istället haft ett 
sämre ekonomiskt resultat som inte motsvarat budgeten. Att enheten fortfarande 
hör till kommunen innebär att de fortfarande utgör en del av kommunens gemen-
samma ekonomi men som resultatenhet får de nu behålla 50 % av ett eventuellt 
överskott, och på samma sätt ta med sig 50 % av ett eventuellt underskott om en-
heten gör ett resultat lägre än det förväntade resultatet. Det eventuella överskottet 
som städenheten får behålla får de använda som de anser klokast för att förbättra 
den egna verksamheten. Överskottet får exempelvis inte gå till ekonomiska bonusar 
eller lönepåslag.  

Sedan bildandet av resultatenhet betalar städenheten en lägre summa till förvalt-
ningen för administrativa tjänster som städenheten nu till stor det utför själva. De 
administrativa kostnaderna har därför minskas med ca 2 000 000 kr vilket utgör en 
sänkning med ca 75 %. Dessa pengar har hittills använts till exempelvis extra vika-
rier under perioder som är mer arbetsintensiva, studieresor till andra städ organisat-
ioner för personalen, team building-aktiviteter och till utbildningar. För att klara av 
det ökade administrativa arbetet som detta innebär har städenheten anställt en till 
områdeschef och de tidigare tre områdescheferna blev fyra till antalet. Städarna de-
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lades också in i fyra istället för tre geografiska områden så att det ökade administra-
tiva arbetet som områdescheferna inte skulle gå ut över personalen.  

Den fjärde chefstjänsten gick till en tidigare vikarie som under övergångsperioden 
till resultatenhet vikarierade för en av de ordinarie områdescheferna då denna var 
föräldraledig. När den föräldralediga områdeschefen återgick till arbetet på deltid 
togs beslutet att inte avsluta vikariens tjänst utan istället göra om den till en ordina-
rie tjänst. Sedan beslutet togs arbetar två av områdescheferna endast 75 % (på egen 
begäran) vilket innebär att det administrativa arbetet endast utökats med en halv-
tidstjänst på totalt 264 200 kr per år.  

 

III. Ökat inflytande och delaktighet för städarna 

Den ökade självständigheten som den nya organisationsformen har gett städenhet-
en har områdescheferna använt för att ge städarna ökat inflytande och delaktighet i 
verksamheten. I teorin hade många av förändringarna för städarna kunnat genom-
föras även utan att först bilda en resultatenhet. Områdescheferna menar dock att 
den ökade självständigheten resultatenheten skapade i praktiken var nödvändig för 
att de skulle våga satsa och driva igenom förändringarna. Följande text är hämtad 
från städenhetens hemsida. 

”Den största förändringen för personalen är att vi har förändrat vårt arbetssätt, samt att delak-
tighet och ansvar ut till medarbetarna har ökat. Det är viktigt att alla kan påverka sin arbetssi-
tuation och att vi har både gemensamt och enskilt ansvar för olika arbetsområden. Bästa sättet att 
använda personalresurser är att skapa en anda och en arbetsmiljö där duktiga medarbetare vill 
stanna kvar och dit nya vill in.” 

(Städenhetens hemsida 2013). 

Fyra tydliga förändringar har skett för städarna som direkt inneburit ökat delta-
gande och möjlighet att påverka, dessa beskrivs i nedan. 

Ledningsgruppen: Ledningsgruppen är en nytillsatt grupp bestående av de fyra 
områdescheferna och fem städare. Städarna som är med i ledningsgruppen fungerar 
som kanal mellan städarna och ledningen. De lyfter fram frågor från sina kollegor 
och informerar tillbaks till kollegorna om vad som sägs och beslutas på lednings-
gruppsmötena. Möten hålls en gång per månad och även anställda på förvaltningen 
kan då närvara för att informera om saker som berör städenheten. De fem städarna 
är nominerade och valda av sina kollegor och deltar i ledningsgruppen i 3-
årsperioder om de inte själva väljer att avgå.  

Personalråd: Personalråden är grupper bestående av enbart städare som har till 
uppgift att arbeta med olika specifika frågor som rör verksamheten eller städarnas 
arbetsmiljö. Syftet med råden är enligt cheferna att skapa möjlighet för städarna att 
bli mer delaktiga i verksamheten, men också att på ett bättre sätt än tidigare ta till 
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vara på den kompetensen som städarna besitter. Varje råd får en arbetsbeskrivning 
tillsamman med tidsram och budget som sammanställs av ledningsgruppen. Varje 
råd träffas vid ett antal tillfällen och arbetar utifrån de givna förutsättningarna för 
att ta fram förslag som sedan presenteras för områdescheferna el-ler i lednings-
gruppen innan gemensamt beslut tas. Att delta i något av personalråden är frivilligt 
och städarna väljer själva om, och i vilket/vilka råd, de vill vara med i. Råden till-
sätts när ett behov finns. Exempel på uppgift som ett råd kan få är att arbeta med 
olika hälsofrämjande insatser, planera gemensamma aktiviteter eller besluta om in-
köp av nya arbetskläder eller städutrustning. Antal råd som löper parallellt varierar 
men det rör sig oftast om ett eller två stycken i taget. Områdescheferna tror att i 
genomsnitt tio städare är engagerade i något personalråd samtidigt. Ytterligare en 
viktig funktion som råden har, även om den inte var planerad från början, är att de 
skapar tillfällen för städarna att träffas och umgås som vanligtvis arbetar mer eller 
mindre isolerat från varandra. Städarna får genom råden en chans att umgås och 
byta erfarenheter med varandra.  

Veckobrev: I samband med övergången till resultatenhet har områdescheferna 
varje vecka börjat skicka ut ett e-brev till samtliga anställda på enheten, ett så kallat 
veckobrev. Alla städare får samma brev. I breven meddelar områdescheferna saker 
som har hänt, bra och dåliga, eller saker som är på gång inom enheten. Brevet in-
nehåller även en omvärldsbevakning där nyheter och tendenser i städbranchen 
sammanfattas. Städarna kan också kommunicera till cheferna och med varandra via 
veckobrevet genom att i förväg meddela detta till områdescheferna. Veckobreven 
är mycket uppskattade och har också blivit ett sätt för områdescheferna att försöka 
skapa en ökad sammanhållning inom enheten. Ord som ”tillsammans” och ”alla vi” 
används ofta. Texten är också mycket entusiasmerande och uppmuntrande för att 
skapa arbetsglädje och för att förmedla känslan av att vara en del i ett viktigt sam-
manhang. Brevet uppmanar också ofta till att ta hand om, och hjälpa varandra. 
Områdescheferna uppmuntrar också de anställda att skicka in veckans ros för att 
uppmärksamma exempelvis kollegor som har sagt eller gjort något bra den gångna 
veckan. Det är också vanligt att positiv feedback som kunder har gett till städarna 
citeras och publiceras i brevet.  

Nya rutiner för kundärenden: Sedan bildandet av resultatenhet har beslutsvägar-
na för kundärenden blivit kortare då alla avtal och överenskommelser inte längre 
måste gå genom förvaltningen. Städledningen har även gett städarna ökad befogen-
het att själva göra överenskommelser med kunderna ute på arbetsplatserna vilket 
ytterligare har förkortat tiden för kundärenden. Städledningen anser att städarna 
själva kan avgöra vilka överenskommelser som kan göras direkt på plats, exempel-
vis mindre justeringar i ett kontrakt eller att ett moment byts ut mot ett annat som 
utgör samma kostnad, och vilka överenskommelser som kräver mer, eller mindre, 
städtid och därför kräver en ny upphandling av tjänsten. Det kunde tidigare ta lång 
tid innan en ny uppdragsförfrågan kunde utföras, ibland upp till ett år enligt städar-
na. Det hände tidigare också att det blev fel på vägen och att kunden tillslut inte 
fick det som efterfrågats. Den nya policyn är att städarna alltid ska vara kundens 
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första kontakt med enheten och i de fall där städarna inte själva kan svara på en 
kunds fråga erbjuder sig nu städarna att själva ta kontakt med berörd person och 
meddelar sedan tillbaks till kunden istället för att hänvisa kunden vidare. Syftet en-
ligt städledningen är både att få nöjdare kunder och att förbättra kvalitén på tjäns-
ten. Områdescheferna tror även yrkets status kan höjas om städare ges ökade befo-
genheter.  

Städcheferna tror att deras organisationsförändring, både bildandet av resultaten-
heten och den ökade delaktigheten för städarna, har varit en förutsättning för att 
kunna utvecklas och bli den verksamhet och den goda arbetsplats som de menar att 
de vill och kan vara. Som ett led i detta har städledningen myntat visionen om att 
arbeta för att bli bäst i Sverige. Detta menar ledningen ska innebära nöjda kunder, 
hög kvalité och en hållbar och attraktiv arbetsplats som är lätt att rekrytera till och 
där anställda är friska och vill stanna kvar. 2013 nominerade städenheten sig själva 
till en tävling som årligen arrangeras av A greate place to work3 där vinnaren får ut-
märkelsen Sveriges bästa arbetsplats. Tävlingen avgjordes i mars 2013 och städ-
enheten vann utmärkelsen Sveriges bästa offentliga arbetsplats, 4  och kom 7a (efter 
Blocket och SAS institute) i kategorin Sveriges bästa arbetsplats för medelstora organisat-
ioner. Efter utmärkelsen fick enheten även delta i en europeisk tävling och placerade 
sig på 18e plats i Europa bland företag mellan 50-500 anställda. Städenhetens var 
den icke privatägda organisation som placerade sig bäst.  

Städenhetens Farhågor att säljas ut 

Städcheferna betonar att organisationsförändringen är en strategisk åtgärd främst 
för att förbättra arbetsmiljön för städarna och inte en åtgärd för ekonomisk vinst. 
Initialt tycktes även detta vara förändringens enda syfte. Dock har det under senare 
år växt fram ett nytt mål med att behålla enheten som en resultatenhet och att ar-
beta med ökad delaktighet för städarna, nämligen för att undvika att bli utsålda till 
privata bolag eller bli utsatta för konkurrens genom att kommunen beslutar om 
utmananderätt5 på städningen. Städenheten ställer sig starkt negativ till både privati-
sering och utmananderätt då de är övertygade om att detta skulle innebära många 
försämringar för personalen med högre arbetsbelastning och lägre löner. Nöjda 
kunder och en effektivare och mer lönsam verksamhet har därför blivit något som 

                                         

3 Globalt forsknings-, konsult- och utbildningsföretag som erbjuder organisationer hjälp med att 
skapa bra arbetsplatser genom utveckling av arbetsplatskulturer med hög grad av förtroende. 

4 Bästa arbetsplatsen inom offentliga sektorn 

5 Utmaningsrätten innebär att den som vill driva en verksamhet åt kommunen på entreprenad har 
rätt att utmana den kommunala verksamheten. Önskemål kan även riktas till kommunen om att 
en del av kommunens verksamhet ska säljas. 
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städenheten ser som allt mer viktigt då de tror att detta är faktorer som skulle 
kunna vara en anledning till att inte bli utsålda eller skulle förbättra situationen om 
de skulle bli utsatta för konkurrens. Ur ett av veckobreven från städledningen har 
följande två utdrag gjorts: 

”Efter att ha träffat städansvariga i Norrbotten under två dagar, får vi tacksamt konstatera att 
vi har det riktigt bra! I Boden övergår hälften av städuppdragen till ISS den 1/11-2010. Hela 
fastighetsskötarverksamheten övergår till Sodexho. Den förväntade besparingen på städningen 
beräknas till 20 miljoner på fem år. Städenheten i Boden har i dag 65 personer anställda, 34 
utav dessa kommer att följa med till ISS. Vid en sådan verksamhetsövergång får personalen be-
hålla samma lön, samma sysselsättningsgrad och samma antal semesterdagar som de har som an-
ställda åt kommunen. Detta gäller under det första året, därefter kommer ISS avtal att gälla. 

Luleå har lagt ut ca 1/3 av sin städning till entreprenad och har ytterligare sparkrav att verk-
ställa inför 2011. De kommer att effektivisera de städuppdrag de har kvar för att kunna behålla 
personal och verksamhet i kommunal regi. De säger att kvalitén är betydligt sämre på de objekt 
som städas av entreprenörer, men trots klagomål väljer man ändå att behålla dessa aktörer ef-
tersom det blir betydligt billigare. Som exempel berättar de om en förskola på 700 m2, kommu-
nen har städat denna förskola för 134 000 kr/år och när städbolaget tog över städningen så blev 
kostnaden 120,000. Både kommunen och städbolaget har storstädning och fönsterputsning varje 
år i kostnaden samt att de även håller med, papper, soppåsar och tvål.” 

”Vad vi i Piteå behöver fundera över är hur rustade vi är inför en eventuell konkurrens utsätt-
ning? Vad kan vi göra bättre, effektivare och billigare? Hur kan vi visa att vi är det bästa alter-
nativet om/när frågan dyker upp? Även om det inte är aktuellt med konkurrens i dag så får vi 
inte luta oss tryggt tillbaka. Det finns i våra när kommuner och verkar vara en allmän trend. 
Tillsammans måste vi finna vettiga lösningar, men då måste alla hjälpas åt.” 

(Ur Veckobrevet vecka 40, 2010). 

Detta var även något som nämndes under intervjuerna med städarna. En av de in-
tervjuade städarna uttryckte sig då här: 

 ”Man kan inte köra samma race hela tiden man måste förändra annars hänger man ju inte 
med. Då kommer det privata och då är det farligt. Man kan bli utan jobb och då ska man 
springa fort och så och det klarar inte jag. För mig personligen är det så.” 

(Intervjuad städare 2012) 

I ytterligare ett annat veckobrev från områdescheferna står följande:  

”Om kunderna hade möjlighet att välja, skulle städenheten då vara det naturliga valet? Här har 
vi var och en ett ansvar att medverka. Som vi tidigare har sagt ’ I dag räcker det inte med att 
vara lagom, en gång – I dag måste vi vara bäst hela tiden’! ” 

 (Ur veckobrevet vecka 14, 2011)   
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Att situationen vid en privatisering i realiteten skulle bli så illa som områdeschefer-
na och de anställda tycks tro är ju förstås inte säkert. De intervjuade städarna som 
tidigare hade varit anställda i privata bolag vittnade dock om ökad arbetsbelastning 
och mindre resurser på städutrustning och kompetensutveckling hos de privata ar-
betsgivarna vilket skulle kunna indikera en försämring och ge en förklaring till stä-
darnas rädsla. I enkät 3 ombads de städare som tidigt varit anställda inom privata 
sektorn kommentera eventuella skillnader. Samtliga kommentarer uttryckte skillna-
der, två av kommentarerna löd: 

”Det är stora skillnader (mellan att vara privat och offentligt anställd). Även mellan privata före-
tag. Endel är väldigt pengafixerade och vill ej att man är med i facket. Då är man illa ute!!”  

(Svar ur enkät 3) 

”Större inflytande på min arbetssituation idag. Mindre stress som kommunanställd. Fortlöpande 
utbildningar erbjuds på städenheten. Jag hade ingen utbildning inom yrket innan jag började på 
kommunen”. 

(Svar ur enkät 3) 
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5 
Resultat 

 

Effekter av 
ARBETSMILJÖ-

ÅTGÄRDER FÖR 
STÄDARE 

 

 

Projekt 1 

Resultaten från projekt 1 visar vidare att städares fysiska belastning kan reduceras 
om arbetet organiseras efter städares förutsättningar och behov. Projektet resulte-
rade i flertalet rekommendationer för hur städarbete bör utföras för att minska den 
höga nivån av arbetsrelaterad ohälsa bland städare (se avhandlingens artikel 1, 2 och 
3). Liknande rekommendationer förekommer bland annat även i Woods & Buckles 
studie från 2006 och i EU-OSCHAs rapport från 2009. Vidare visar resultaten från 
projektet att ett brett perspektiv är nödvändigt om goda effekter ska kunna uppnås. 
Att rätt städredskap används är viktigt och får inte förbises då dessa kan sänka den 
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fysiska belastningen för städare, men det verkar finnas en övertro på redskaps och 
maskiners positiva egenskaper. Dels kan andra arbetsmiljöinsatser glömmas bort 
om för stort fokus läggs på städredskap och dels kan utbildning i användningen av 
redskapen slarvas med vilket leder till att redskapen i praktiken används på fel sätt. 
Woods & Buckle (2006) och Aurell (2001) har i sina studier bland städare även sett 
att städare har förväntats arbeta snabbare efter att nya redskap och maskiner har 
införskaffats vilket ökar stressen och bidrar till arbetsintensifiering och inte till en 
bättre arbetsmiljö.  

Många av städare i projekt 1 berättade även att de i sitt vardagliga arbete inte alltid 
använde redskapen på det sätt som dessa var tänkta att användas av många olika 
anledningar, exempelvis på grund av stress eller om det var trång. För att reducera 
problemen med städares dåliga hälsa krävs därför ett brett perspektiv. Det har visat 
sig vara möjligt att minska den fysiska belastningen för städare genom att tillhanda-
hålla bra ergonomiska städredskap och utbilda städarna i ergonomiska städmetoder, 
men för att förbättra städares hälsa och sänka sjuktalen så måste redskap och me-
toder även kontextualiseras och även kombineras med förbättringsåtgärder för den 
psykosociala arbetsmiljön. Dessa resultat kan jämföras med Antonsson och Sch-
midts studie från 2007 som visar att många städföretag verkar tillhandahålla bra 
städutrustning, men bland de företag som utskiljer sig genom att uppvisa lägre sjuk-
tal bedrivs även insatser för att förbättra psykosociala faktorer.  

 

Projekt 2 

Effekter på Individnivå 

Ökad sammanhållning och arbetsglädje 

Den strategi som den kommunala städenheten har tillämpat för att nå sina mål, att 
förbättra arbetsmiljön för medarbetarna och att undvika, eller rusta sig inför kon-
kurrens, kan sammanfattas med orden ökat inflytande och delaktighet för städarna. 
Intervjuer och enkäter bland städarna i städenheten tyder på att de anställda gene-
rellt nu upplever en ökad arbetsmotivation och arbetsglädje än tidigare. De främsta 
faktorerna bakom den ökade arbetsmotivationen och arbetsglädjen tycks vara den 
ökade delaktigheten och en ökad vi-känsla och samhörighet som skapats både ge-
nom ökad kommunikation och genom det gemensamma målet. Utifrån vad städar-
na berättar tycks kontakten mellan kollegor på andra arbetsplatser ha varit mycket 
knapp innan organförändringen. Städare från samma geografiska område träffades 
oftast bara en gång i månaden på arbetsplatsträffar och kollegor från olika geogra-
fiska områden såg varandra ännu mer sällan, endast vid särskilda tillfällen ett par 
gånger per år, exempelvis under sommaravslutningar och julluncher. Rent konkret 
verkade städarna innan organisationsförändringen inte ha mer gemensamt med sina 
kollegor än vad städare på olika privatägda företag har med varandra, förutom en 
gemensam arbetsgivare. En av de intervjuade städarna som hade arbetat på olika 
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arbetsplatser uttryckte sig så här angående att städare från olika ställen inte känner 
till sina kollegor som arbetar på andra områden:  

”Vi som far runt, alla vet vem vi är och vi vet vilka alla är, men om man då sitter och 
pratar om någon som jobbar i stan, så vet inte dom här vem det är.” 

(Intervjuade städare 2009) 

Idag verkar situationen ha förändrats och många städare beskriver en större samhö-
righet och starkare vi-känsla med sina kollegor på andra arbetsplatser och med kol-
legor från de andra geografiska områdena. Städarna känner inte längre att de enbart 
arbetar för sig själva på den egna arbetsplatsen utan har fått ett gemensamt mål. 
Från att bara ha skött sitt eget känner städarna nu att de påverkar, och påverkas av, 
sina kollegor vilket ökar känslan av att vara en del i ett större sammanhang. Delta-
gandet i personalråden och i ledningsgruppen tycks också ha bidragit till detta då 
dessa har ökat kontakten och kommunikationen mellan områdena. Det finns även 
en stolthet i att vara en egen resultatenhet, vilket ingen annan av de kommunala 
enheterna är, och både de anställda och områdescheferna känner ett gemensamt 
ansvar att göra så bra ifrån sig som möjligt. Att det initialt fanns ett motstånd från 
kommunen mot att få bilda en resultatenhet kan också ha ökat vi-känslan och be-
slutsamheten att visa att enheten ”klarar sig själv”.  

De förändrade ekonomiska förutsättningarna för enheten verkar också ha bidragit 
till den ökade vi-känslan bland städarna. Att enheten nu själva har större inflytande 
över den egna ekonomin och också får behålla 50 % av ett eventuellt överskott har 
blivit en motivator för att göra ett bra jobb. I enkät 1 svarade 38 % av städarna att 
de sedan organisationsförändringen känner en stor möjlighet att påverka enhetens 
ekonomi jämfört med 13 % som uppgav att de kände så även innan 2008 (se dia-
gram 8, sid. 79). Städarna känner nu ett större eget ansvar för enhetens ekonomiska 
resultat och en av de intervjuade sa: 

”Jag tycker att man märker att folk är mer positiva. Det känns som att nu jobbar vi för 
oss. Nu vill vi göra ett bra jobb och nu vill vi att det här ska funka” 

(Intervjuad städare 2009) 

En annan städare sa: 

”Jag tror att man tjänar på att man känner att alla åker i samma båt. För annars blir det 
ju som om jag bara städar här till exempel, då ser jag ju till att här är det bra, sen skiter 
jag fullständigt i vad de andra gör för jag får inga pengar för att dom städar bra.”  

(Intervjuad städare 2009) 

Under intervjuerna ställdes även frågor till städarna om de nu gör andra val och 
prioriteringar vid exempelvis inköp av material eller när de begär att få in vikarier. 
En av de intervjuade städarna sa: 
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”...visst tänker man ’behöver vi vikarier idag eller kan vi lösa det själva?’. Förr kanske man 
larmade i onödan. Man hade kunnat lösa det om man tänkt efter”. 

(Intervjuad städare 2009) 

Att städarna skulle ha blivit mer kostnadsmedvetna sedan organisationsförändring-
en bekräftas även av städledningen som kopplar samman denna effekt med det 
ökade ekonomiskt ansvaret som enheten fått och som förts över till städarna. I en-
kät 3 ombads städarna bedöma hur väl olika påståenden stämde in på dem på en 6-
gradig skala, där 1 representerade inte alls och 6 stämmer helt. Resultaten redovisas i 
tabell 5 och 6. 

Tabell 5: Medelvärde för hur väl städarna upplever respektive påstående stämmer in på 
hur de upplever sin arbetssituation på en 6-gradig skala där 1 representerar SStämmer inte  
al l s  och 6 Stämmer he l t .  

 Medelvärde n 
Jag har alltid tillräckligt med tid för att utföra mina arbetsupp-
gifter på ett tillfredställande sätt. 4,3 
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Jag känner mig ofta stressad under arbetet 2,5 70 

Jag har frihet att själv bestämma hur mitt arbete ska utföras 4,9 70 

Jag känner mig ofta trött under arbetsdagen 2,8 70 

Jag trivs på min arbetsplats 5,6 69 

Jag känner motivation inför mitt arbete 5,1 70 

Jag tycker att mitt arbete är roligt 5,1 69 

Jag har möjlighet att utvecklas i mitt arbete 4,5 70 

Jag tycker att mitt arbete är enformigt 2,8 68 

Jag trivs med mitt arbete och mina arbetsuppgifter 5,3 69 

Jag är stolt över mitt yrke 5,3 69 

Efter arbetet har jag ork och energi över för mitt privatliv 4,2 70 

Jag har arbetskamrater omkring mig som ställer upp för mig 5,1 70 

Jag ställer upp för mina arbetskamrater 5,4 69 

Städare på olika arbetsplatser ställer upp för varandra 4,1 65 

Jag har en bra relation med andra anställda (utöver andra stä-
dare) på min arbetsplats 5,1 
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Jag har stort förtroende för min områdeschef 4,9 70 

Min områdeschef har stort förtroende för mig 4,9 68 
Jag har stort förtroende för Fastighets- och servicekontorets 
ledning 4,2 
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Fastighets- och servicekontorets ledning har stort förtroende 
för oss städare på städenheten 4,6 

           
66 
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Tabell 6: Medelvärde för hur väl städarna upplever respektive påstående stämmer in på 
hur de upplever att sin arbetssituation har förändrats sedan övergången till resultatenhet 
på en 6-gradig skala där 1 representerar SStämmer inte  al l s  och 6 Stämmer he l t .  

 Medelvärde  n 
Det har blivit roligare  3,8  69 
Det har blivit stressigare 2,4  68 
Det har blivit mer utmanande 3,9  67 
Det har blivit svårare 1,7  68 
Det har blivit jobbigare  1,8  68 
Det har blivit mer motiverande 3,9  68 
Arbetstempot har blivit lugnare 2,6  68 
Det har blivit tråkigare 1,4  68 
Det har blivit en bättre stämning bland oss städare 3,6  65 
Det har blivit sämre stämning bland oss städare 1,4  67 
Relationen med min områdeschef har blivit bättre 3,4  66 
Relationen med min områdeschef har blivit sämre 1,7  67 

Tre av städarna som besvarat enkäten hade endast kryssat i 3:or och skrivit i kom-
mentarsfältet att det inte upplevde någon skillnad. Dessa respondenters 3:or be-
dömdes under analysen som 1:or, men det finns anledning att tro att fler städare 
misstolkat skalan på liknade sätt, alltså tolkat mitten av skalan (d.v.s. en 3:a) som 
”ingen skillnad”. Två av respondenterna som lämnat kraftigt motsägande svar (tro-
ligtvis på grund av samma feltolkning) uteslöts av del anledningen ur analysen. De 
övriga respondenterna har dock mest troligt tolkat skalan rätt och har därför räk-
nats med, även om missuppfattningar bland dessa kan ha förekommit. Här finns 
det dock en osäkerhet i resultaten av enkät 3 och tabell 4 och 5 har av den anled-
ningen inte redovisats i avhandlingens ingående artiklar. 

Analysen av enkäter och intervjuer visar dock att städarna upplever en ökad ar-
betsmotivation och lojalitet till städenheten än innan arbetsmiljösatsningen. Denna 
slutsats finner stöd i de teorier som presenteras i avhandlingen teorikapitel och kan 
förklaras med de faktorer som bland annat Mankelow (2002) och Gallie mfl (1998) 
pekar ut som motivationsskapande faktorer, exempelvis fungerande 2-
vägskommunikation, ömsesidig tillit, delaktigheten och deltagandet i beslutsfattande 
processer. Även Berglunds tre identifierade faktorer för ökad lojalitet: möjlighet att 
själv bestämma över sitt arbete, samarbete med kollegor och samt arbetstillfreds-
ställelsen tycks vara uppfyllda i städenhetens fall. Vidare visar även teorier att ar-
betsmotivation och lojaliteten har ett positivt samband med lönsamhetsfaktorer 
som exempelvis frisk personal och ökad produktivitet (se t.ex. Ouchi 1981, Lu 
1999, Latham 2007, Gagne & Deci 2005, Vroom & Deci 1970, Game (2007) vilket 
tycks vara utfall av städenhetens arbetsmiljösatsning (se nedan).  
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Att städarna i städenheten känner en stark arbetsmotivation är intressant då städare 
ofta kategoriseras som ett ”enkelt arbete” eller på engelska ”blue color work” 
(Ulfsdotter Eriksson 2006). Denna typ av yrken brukar tillskrivas låg nivå av kar-
riärmöjligheter och möjlighet till personlig utveckling som är faktorer som sägs 
motverka arbetsmotivation (se t.ex. Mankelow 2002). Att städenheten ändå tycks 
ha lyckats med detta kan beror på den goda relationen med ömsesidig tillit och re-
spekt mellan områdescheferna och städarna som fanns även innan organisations-
förändringen i kombination med den ökade egna kontrollen, de utökade arbets-
uppgifterna samt den stärkta gruppkänslan.  

Att städarna känner områdeschefernas förtroende framgick vid flertalet tillfällen 
under båda intervjuomgångarna med städarna. En av städarna berättade exempelvis 
att det inte skulle göra något om hennes områdeschef skulle komma förbi arbets-
platsen samtidigt som hon tagit rast. Hon visste att chefen ändå litade på att hon 
gjorde ett bra jobb och inte ”satt och latade sig”. Städarna känner också att chefer-
na kommer till arbetsplatserna för att se att de har det bra och för att lyssna till 
eventuella problem, inte för att kontrollera deras arbete. Denna ömsesidiga tillit, 
tillsammans med det faktum att cheferna ofta besöker arbetsplatserna och då träffar 
städarna ensamma eller i små grupper, verkar ge utrymme för att lära känna 
varandra även på ett personligt plan. Denna faktor verkar saknas inom många 
andra organisationer där det ofta istället råder misstro till cheferna och att föränd-
ringsarbeten därför ofta tenderar att misslyckas (Mankelow 2002). Att satsningen i 
denna studie även kan bedömas vara helhjärtat och fokuserat och att områdesche-
ferna kan beskrivas som eldsjälar kan också ha varit en framgångsfaktor då Theorell 
(2003) menar att försök att öka anställdas inflytande ofta misslyckas då insatserna 
inte är nog helhjärtade.  

Avvikande svar 

Trots att nästan alla städare verkar tycka att de sociala relationerna har förbättrats 
sedan arbetsmiljösatsningen så finns det en handfull städare som uppger att relat-
ioner till områdeschefen och till andra kollegor har blivit sämre. Utöver risken att 
skalan kan ha misstolkats (se ovan) kan det finnas andra förklaringar till dessa avvi-
kande svar. En förklaring som gavs i samma enkät till varför respondenten upplev-
de att relationen till områdeschefen hade försämrats var att hon upplevde att chef 
sedan organisationsförändringen har fått mer att göra och att detta märktes av i 
färre besök ute på arbetsplatsen. En annan städare som ansåg att relationen till om-
rådeschefen hade försämrats menade att det berodde på att hon hade fått byta chef 
efter omorganisationen och tyckte att hennes nya chef vid skiftet inte hade samma 
kompetens och erfarenhet som hennes tidigare, men att detta kunde bero på att 
chefen var nytillsatt. Under intervjuerna uppgav samtliga städare att de var nöjda 
med organisationsförändringen, även om några menade att det hade blivit mer att 
göra. En städare ansåg också att områdeschefen nu var mer kundfokuserad än tidi-
gare och hon upplevde ibland att chefen tog mer hänsyn till kunden än till henne.  



 
71 

I den senaste omröstningen om huruvida enheten skulle förnya avtalet om att fort-
sätta som en resultatenhet så var det tre städare (av 86) som röstade mot en förny-
else av kontraktet. Röstningen var helt anonym men det är ändå troligt att städled-
ningen och städarna har en känsla av vilka de tre städarna är. Det skulle i så fall vara 
sannolikt att arbetsklimatet för dessa tre städare har blivit hårdare efter att röst-
ningsresultatet tillkännagavs och att dessa tre personer upplever de sociala relation-
erna som sämre. I denna studie har dessa tre städare inte identifierats.  

Städarnas fysiska och mentala hälsa 

Då denna studie inledningsvis hade som avsikt att studera det så kallade ergonomi-
året som genomfördes under 2008 (se om enkät 1, sid 41) ställdes frågor i enkät 1 
om huruvida städarna upplevde skillnader i den egna hälsan före och efter ergo-
nomiåret. Då ergonomiåret senare inte visade sig innebära någon större skillnad i 
satsningar rörande den fysiska arbetsmiljön för städarna utan istället kunde sägas 
vara en del av områdeschefernas långsiktiga kontinuerliga investeringar (i ergono-
miska redskap, utbildningar och hälsofrämjande aktiviteter) lades uppföljningarna 
av effekterna av ergonomiåret ner. Det kan dock ändå vara intressant att redovisa 
enkätsvaren angående ergonomiåret då de ändå visar en viss skillnad i upplevelsen 
av den egna hälsan. Analysen av enkäten visar dock att det generellt endast är de 
städare som uppgav att de innan ergonomiåret upplevde värk ”någon gång i måna-
den” som efter ergonomiåret uppgav att de upplevde mindre värk. De städare som 
uppgav att de upplevde värk ofta innan ergonomiåret uppgav att de även gjorde det 
efter ergonomiåret. Diagram 1 visar antalet städare som angett de olika frekvenser-
na av värk, före och efter ergonomiåret. 

Diagram 1: Hur ofta städarna upplevde att de har ont på grund av sitt arbete före och 
efter ergonomiåret. Y-axeln anger antalet. 

I samma enkät ombads städarna ange om de ansåg att den egna hälsan förändrats 
sedan ergonomiåret. Resultatet som redovisas i tabell 7 visar att majoriteten av stä-
darna inte upplevde någon förändring men att 25 % ansåg att den fysiska hälsan 
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förbättrats och drygt 21% ansåg att den psykiska hälsan förbättrats. Endast två stä-
dare uppgav att deras hälsa hade försämrats.  

Tabell 7: Städarnas upplevelser av hur deras hälsa förändrats sedan ergonomiåret. 

  Förbättrad Försämrad Oförändrad 
Fysisk hälsa 25% 2,5% 72,5%  
Psykisk hälsa 21,2% 0% 78,8%  

Det finns anledning att tro att ergonomiåret inneburit vissa positiva effekter för 
städarnas hälsa. Då områdescheferna även innan ergonomiåret arbetade för god 
ergonomi och minskad fysisk belastning på arbetsplatsen är det svårt att dra några 
slutsatser av resultatet för insatserna under just år 2008 (ergonomiåret) Resultatet 
tyder dock på att städarna uppskattat satsningarna som gjordes och att de uppger 
att de känner sig friskare och mer smärtfria än innan 2008.  

I diagram 2 redovisas hur ofta städarna upplevde värk när enkät 2 genomfördes 
(september 2009). Resultatet visar att andelen städare som då hade ont dagligen var 
så många som nästan 15 %. De städare som arbetat längre än 10 år upplevde i nå-
got större utsträckning smärta dagligen eller varje vecka än de som arbetat kortare 
än 10 år.   

Diagram 2. Hur ofta städarna under de senaste månaderna upplevt att de har haft ont på 
grund av sitt arbete.  

 

Städarna ombads i enkät 2 även ange antal timmar per vecka som de motionerade. 
När antalet motionstimmar togs med som en variabel visar resultatet att de städare 
som tränar oftare är överrepresenterade i samtliga kategorier, utom i kategorin 
”Ont dagligen” (diagram 3). Bland de respondenter som tränar tre timmar eller 
mindre per vecka är det fler som angav att de aldrig eller sällan har ont, och bland 
de som angav att de har ont dagligen är det fler som motionerar fyra timmar eller 
mer. Detta skulle kunna tolkas som att värk är en motivator för att träna eller att de 
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som vill träna ofta stressar mer under arbetet för att hinna träna på arbetstid vilket 
kan leda till ökad värk. Övervägande andel av städarna, oavsett träningsvana har 
dock sällan ont vilket gör en analys av skillnaderna osäker. 

Diagram 3. Antal städare som upplever att de har ont på grund av arbetet relaterat till hur 
ofta de motionerar. 

 

 

I enkät två undersöktes även städarnas mentala hälsa utifrån 20 känslobeskrivande 
ord baserad på Kjellberg och Wadmans Stress-energi-modell (2002). Vid analysen 
grupperades de 20 orden ihop i nio index (ett till tre av de känslobeskrivande orden 
i varje index) för att göra tabeller och analyser mer överskådliga då färre variabler 
behandlas (se bilaga 8). De känslobeskrivande ord som har grupperats ihop konsta-
terades korrelera bra genom korrelationsanalys. I enkäten fick städarna på en 6-
gradig skala bedöma hur mycket de upplevde de 20 orden under en typisk arbets-
dag (där 1 stod för upplever inte alls och 6 stod för upplever mycket). Städarna delades 
under analysen in i två grupper, de som arbetat längre än 10 år (n=44) och de som 
arbetat kortare än 10 år (n=23). I diagram 4 redovisas medelvärdena som städarna 
har svarat för varje index då medelvärdena för respektive känslobeskrivande ord 
lagts ihop och dividerats med antalet ord varje index består av (se bilaga 8). Om 
exempelvis medelvärdena för de känslobeskrivande orden x och y var 3,5 och 2,5, 
blir indexet xy’s medelvärde (3,5+2,5)/2=3,0. Resultaten visar att de index som 
skattats högs av städarna är ”Aktiv” och ”Avslappnad”. De index som skattats lägst 
är ”Olust” och ”Irriterad”. Resultaten visar inga större skillnader mellan hur länge 
städarna har arbetat och hur de känner sig en typisk arbetsdag.  



 
74 

Diagram 4: Hur städarna känner sig under en typisk arbetsdag på en 6-gradig skala (där 
1 =upplever inte alls och 6 = upplever mycket). 

 

 

När indexen vidare kontrolleras mot vilka städare som oftast har ont (och då varia-
beln ”hur ofta ont på grund av arbetet” kodats om i två kategorier Ont sällan/aldrig6 
och Ont regelbundet7) kan det konstateras att det finns tydliga samband mellan de 
städare som ofta har ont och de som känner sig mest passiva, utarbetade och oro-
liga (diagram 5). Detta är rimliga resultat då värk och smärta kan kopplas ihop med 
att vara utarbetad, och att passivitet kan bli en effekt av detta. Oron kommer tro-
ligtvis från att städarna som ofta har ont också är oroliga för hur de ekonomiskt ska 
klara sig om de tvingas sjukskriva sig eller gå i tidig pension samt hur livet utanför 
arbetet kommer att bli. Men det kan även föreligga så att de städare som känner 
oro är mer spända och därför får mer ont (jämför med Jeding & Theorell 1999). 

                                         

6 Hit räknas svarsalternativen Aldrig, Sällan och Någon gång i månaden. 

7 Hit räknas svarsalternativen Varje vecka och Dagligen 
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Diagram 5: Hur städarna känner sig en typisk arbetsdag (på en 6-gradig skala) utifrån 
hur ofta de har ont på grund av sitt arbete. 

En korrelationsanalys gjordes även för alla nya index (bilaga 9) som visar att exem-
pelvis indexet ”Stressad” korrelerar med indexet ”Utarbetad” samt att indexen 
”Olust” korrelerar med indexet ”Passivitet”. Det finns även starka negativa korre-
lationer mellan indexet ”Avslappnad” och indexet ”Stressad”. Sammantaget inne-
håller korrelationsanalysen inga oväntade resultat.  

Diagram 6 visar andelen städare som upplever sitt arbete som mycket fysiskt och 
psykiskt ansträngande samt mycket rutinartat8. Den grupp av städare som arbetat 
kortare än tio år tycks uppleva större skillnader mellan före och efter organisations-
förändringen än de som arbetat längre. Samtliga värden har sänkts efter organisat-
ionsförändringen, utom i kategorin psykiskt ansträngande där några fler städare i 
gruppen som arbetat längre än tio, angett att de upplever arbetet mycket ansträng-
ande efter organisationsförändringen. Denna ökning är dock marginell men kan 
bero på de utökade arbetsuppgifterna och det större ansvaret som upplevs mer be-
lastande hos de äldre städarna (som ofta också är de som arbetat länge). Antalet 
som anser att arbetet är mycket psykiskt belastande dock fortfarande lågt. Vidare 
visar resultaten i Diagram 11 att de städare som arbetat kortare än tio år (och oftast 
är yngre) i större utsträckning än de som arbetat längre än 10 år, anser att arbetet 
inte längre är mycket fysiskt ansträngande och mycket rutinartat sedan organisat-
ionsförändringen. Detta kan förklaras med analysen av intervjuerna om visar att det 

                                         

8 De städare som angett en 4:a eller en 5:a på en 5-gradig skala där 1 stod för Inte alls och 5 för 
Mycket. 
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främst är de yngre som deltar i personalråden och i ledningsgruppen vilket både har 
varierat deras arbeten och till viss del gjort det mindre fysiskt belastande. Att några 
av de städare som arbetat längre än tio år upplever arbetet mer psykiskt ansträng-
ande kan bero på att de till viss del kan blir stressade av den utökade personalmed-
verkan och även vid behov måste täcka upp när deras kollegor deltar på möten.  

Diagram 6: Andel städare som upplevde sitt arbete mmycket  fysiskt och psykiskt ansträng-
ande samt rutinartat (en 5a eller 6a på en 6-gradig skala) före och efter organisationsför-
ändringen. 

 

Städarnas förbättrade kommunikation med kunderna 

Efter övergången till resultatenhet då beslutsvägarna för kundärenden blivit kortare 
upplever många städare att kunderna är mer nöjda och att de får ett mer positivt 
bemötande samt en bättre relation med kunderna. Den ökade befogenheten att 
själva föra en dialog med kunderna verkar också få positiva effekter på städarnas 
självkänsla och yrkesstolthet. I enkät 1 uppgav 59 % av städarna att de efter över-
gången till resultatenhet har stor möjlighet att påverka relationen med kunden jäm-
fört med 36 % som även ansåg sig ha det innan organisationsförändringen (tabell 8, 
sid. 79). Liknande resultat kan avläsas i tabell 5 (från enkät 3) där medelvärdet är 5,1 
när städarna på en 6-gradig skala ombads bedöma hur väl påståendet ”Jag har en 
bra relation med andra anställda (utöver städare) på min arbetsplats” stämde in på 
hur de upplevde situationen. Detta kan jämföras med andra studier bland städare 
där många städare istället upplever sig kränkta på sin arbetsplats och beskriver de 
sociala kontakterna som dåliga (Woods & Buckle 2006, Aurell 2001). Medelvärdet 
för påståendet ”Jag trivs på min arbetsplats” var i samma enkät 5,6. Flera av de in-
tervjuade städarna menar att städyrket är ett yrke med låg social status men få 
tyckte att de hade några personliga negativ upplevelse av detta då de kände sig re-
spekterade av andra personer på sin arbetsplats. Den låga statusen som städarna 
tillskriver sitt yrke tycks inte vara något som städarna anser påverkar dem i sitt ar-
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bete och på sin arbetsplats. Men, en av städarna berättade hur hon i privata sociala 
sammanhang ofta undvek att berätta vad hon arbetade med då hon var orolig för 
att bli skulle bli bedömd utifrån yrkets status i samhället. Att stärka städares infly-
tande tyckt kunna leda till ökad respekt och status på arbetsplatsen vilket har en 
stor betydelse för den psykosociala arbetsmiljön för städare. Ofta tycks det vara 
yrkets sociala status och andras syn på yrket som leder till många av problemen i 
städares arbetsmiljö exempelvis dåliga arbetstider, dåligt bemötande och att gamla 
städmetoder efterfrågas som kunder är bekant med istället för nya (Aurell 2001, 
Gavanas & Calleman 2013, Leppänen & Dahlberg 2012). Om kontakten mellan 
städare och kund förbättras tycks många av dessa problem kunna upphöra. Detta 
skulle även på sikt kunna förändra samhällets syn på städare och deras arbetsinsats 
och leda att yrket värderas högre.  

 

Bild 4: n av de intervjuade städarna som upplever gemenskap och arbetsglädje 
på förskolan där hon arbetar. Barnen som fått en egen städvagn ser upp till henne och 
”hjälper till” att städa. 

De kortare beslutsvägarna och den ökade kommunikationen mellan städare och 
kund tycks också ha förbättrat kvalitén på städtjänsten och gjort den mer effektiv. 
En av de intervjuade städarna sa: 

”Det var en massa jobb som inte blev gjort för det kom inte fram till sista personen. För vi fick ju 
inte göra jobbet innan vi fått det som uppgift av den som bestämde. /…/ Och nu är det så himla 
enkelt. Nu kan vi ta på oss och ringa (områdeschefen) och hon säger att ’Ja, gör det’ och så är 
kunden nöjd. Det känns som att man är effektivare”  

(Intervjuad städare 2012) 
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En annan städare berättade om en kund som länge väntat på att få en förfrågan på 
en ny städtjänst beviljad. Städaren berättade hur gärna hon ville hjälpa den här kun-
den men inte kunde för att beslutet från förvaltningen dröjde och hade fortfarande 
inte kommit när organisationsförändringen skedde. Då kände städaren att hon själv 
kunde ta tag i kundens förfrågan och själv kontakta sin avdelningschef som direkt 
kunde ge sitt godkännande.  

Ingen förändring av arbetsrutinerna 

Trots de många förändringarna i organisationen så anser många av städarna att det 
inte skett någon förändring i de dagliga arbetsrutinerna. De menar att de fortfa-
rande arbetar med samma arbetsuppgifter och på samma arbetsplatser som innan 
arbetsmiljösatsningen. Dock upplever städarna en större möjlighet att påverka arbe-
tet än tidigare. Detta framkommer både i intervjuerna och i enkäterna. Diagram 7 
redovisar resultat från enkät 2 som undersökte hur stor andel av städarna som upp-
levde stor möjlighet (de som angett en 5a eller 6a på en 6-gradig skala) att påverka (1) 
arbetsuppgifter, (2) arbetsområden, (3) arbetsmetoder, (4) arbetsordning samt (5) 
raster och pauser, före och efter organisationsförändringen. Ur diagrammet kan 
utläsas att de städare som arbetat längre än tio år med samma arbetsuppgifter gene-
rellt upplever en större möjlighet att påverka samtliga kategorier än de som arbetat 
tio år eller kortare. För alla kategorier utom ”Arbetsområden” anser båda grupper-
na att möjligheten att påverka har ökat.  

Diagram 7: Andel städare som upplevde att de hade stora möjligheter att påverka arbets-
uppgifter, arbetsområden, arbetsmetoder, arbetsordning samt raster och pauser före och 
efter organisationsförändringen.  
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I diagram 13 redovisas liknande resultat som i diagram 12 men för kategorierna (1) 
kundrelationer, (2) ekonomi, (3) bemanning och (4) inköp. Liksom i diagram 12 
redovisas andelen städare som angett en 5a eller 6a på en 6-siffrig skala, och därför 
kan sägas anse sig ha stor möjlighet att påverka respektive område. Resultatet visar 
att städare som arbetat längre än 10 år upplever en större möjlighet att påverka 
samtliga kategorier sedan organisationsförändringen. För städare som arbetat kor-
tare än 10 år anser färre att de har stor möjlighet att påverka inköp sedan organisat-
ionsförändringen. För den andra gruppen, de som har arbetat längre, har däremot 
antalet stigit i den kategorin vilket kan tolkas som att de som arbetat längre har fått 
större befogenheter på bekostnad av de som arbetat kortare tid. 

Diagram 8: Andel städare som upplevde att de har stora möjligheter att påverka kundre-
lationer, ekonomi, bemanning och inköp före och efter organisationsförändringen. 

Städarna uppger i intervjuerna att de är nöjda med var och hur de arbetar. Att de 
upplever arbetet roligare, trots att de inte bedömer det som annorlunda, har sanno-
likt förutom den det nya gemensamma målet med arbetet och den ökade känslan av 
möjligheten att påverka sin situation om man så önskar, eller en ökad kontroll av 
arbetet. Det kan ju också vara så att städarna, just tack vara den ökade möjligheten 
att påverka det egna arbetet, har kunnat behålla sina arbetsrutiner som kanske hade 
sett annorlunda ut om organisationsförändringen inte genomförts. Hade organisat-
ionsförändringen inte genomförts hade kanske kommunen eller förvaltningen änd-
rat förutsättningarna för städarbetet vilket hade lett till förändrade dagliga rutiner 
för städarna, vilket har skett inom många andra kommuner där utförsäljning eller 
besparingar gjorts. 

Några av de intervjuade städarna nämnde dock någonting som kallade för ”det lilla 
extra”. Städarna berättade att de uppmuntras av områdescheferna att erbjuda kun-
derna extratjänster i mån av tid, exempelvis vattna blommor eller rengöra ytor som 
egentligen inte ingår i avtalet. Uppmaningen att göra det lilla extra har införts rela-
tivt nyligt och är en del av strategin för ökad kundnöjdhet. Dessa uppgifter kan bi-
dra till ökad variation av arbetet vilket är bra ur ett belastningsergonomiskt per-
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spektiv men riskerar även att bidra till arbetetsintensifiering samt skapa negativa 
känslor av otillräcklighet om städaren inte skulle hinna utföra det lilla extra, trots att 
städarna utför alla arbetsuppgifter som ingår i avtalet. De städare som berättade om 
det lilla extra verkade dock inte ha någonting emot uppdraget utan ansåg att det 
ökade deras eget handlingsutrymme och att de tyckte om den extra uppskattningen 
som de fått från kunden efter att ha gjort någonting extra. Städarna menade att de 
inte kände sig otillräckliga om de inte hade tid att utföra det lilla extra. Det är dock 
möjligt att kraven på dessa extratjänster ökar med tiden och att det som anses extra 
i början efter ett tag blir övergår till att räknas som en standardtjänst, som när den 
inte utförs kan betraktas som någonting negativt. Att utföra extratjänster som 
egentligen inte ingår i avtal är ett dilemma i städbranchen. Även andra städbolag 
har infört liknande strategier som ett sätt att skapa konkurrensfördelar. Det händer 
även att städare på eget initiativ utför liknande extratjänster som ett sätt att upp-
rätthålla en yrkesstolthet. När exempelvis tidigare ordinarie städuppgifter blivit in-
dragna i tider av neddragningar av städtjänster händer det att städarna ändå utför 
dessa uppgifter för att även i fortsättningen kunna känna stolthet över sitt arbete 
(Hägg m.fl. 2008a, Aurell 2001). Detta sker även bland städare i städenheten och 
flera städare berättade under intervjuerna hur de efter att arbetsuppgifter tagits bort 
ändå fortsätter att utföra dessa. Ett exempel var rengöringen av skrivtavlorna i 
klassrum, som många städare fortsatte att göra då de annars inte kunde känna sig 
nöjda med sitt arbete när de lämnade klassrummen. Detta beteende är ur ett belast-
ningsperspektiv mycket dåligt då städarna försöker hinna fler uppgifter än vad tiden 
tillåter (Hägg m.fl. 2008a), men samtidigt är också upprätthållandet av yrkesstolthet 
en viktig psykosocial faktor vilket skapar ett dilemma (Aurell 2001).  

 

Att förväntas göra mer än städa bra 

Exemplet ovan med ”det lilla extra” kan sägas utgöra en ökad förväntan på de an-
ställda sedan arbetsmiljösatsningen. Ett annat exempel är att städarna förväntas 
anmäla sig till personalråd och till andra frivilliga åtaganden och utbildningar. Om-
rådescheferna berättar dock att det ibland är svårt att få städarna att anmäla sig till 
frivilliga åtaganden. Ofta tycks det vara samma städare som anmäler sig och samma 
städare som väljer att inte delta. Anledningen till att många väljer att inte anmäla sig 
verkar inte bero på att de är negativa till personalråden eller andra uppgifter. Samt-
liga städare som intervjuats är positiva till dessa förändringar och tycker att exem-
pelvis råden fyller sin funktion och de kände en ökad delaktighet och möjlighet att 
påverka om de skulle vilja genom sina kollegor som deltar. Tre orsaker till varför 
många väljer att inte anmäla sig framkom under intervjuerna. Den vanligaste orsa-
ken är att de helt enkelt inte vill utöka sina arbetsuppgifter. De menar att de är an-
ställda för att städa och det är också vad de vill göra. De intervjuade städare som av 
olika anledningar har valt att inte delta i något personalråd verkar känna att deras 
val accepteras och uppger att de inte tycker att de bidrar med mindre. De är med-
vetna om att de också bidrar till gruppen genom att täcka upp och möjliggöra för 
de städare som vill delta i råden att göra det.  
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Den andra orsaken till att många städare inte anmälde sig till personalråd och led-
ningsgruppen som uttrycktes under intervjuerna var osäkerhet och till viss del dålig 
självkänsla. Många städare tycks vara oroliga och osäkra på sig själva inför nya upp-
gifter. Några av städarna som deltog i råden eller ledningsgruppen berättade hur de 
tidigare inte trodde att de skulle klara av denna typ av arbetsuppgifter. Några be-
skrev en tveksamhet i början när de skulle delta i ledningsgruppen, eller i personal-
råden, då de var osäker på sig själva och på vad som förväntades av dem. Det var 
något nytt som enligt städarna skulle kräva ”mötesvana” som de inte hade. Vid ut-
tagningen av städare till ledningsgruppen har städarna först fått nominera varandra 
och sedan har röstning avgjort vilka städare som deltagit. En av de intervjuade stä-
darna menade att om proceduren istället hade varit att anmäla sig själv, som den är 
när personalråd tillsätts, så skulle flera av de som då satt i ledningsgruppen, inklu-
sive henne själv, troligtvis inte gjort ha det. Hon menade att de flesta inte hade no-
minerat sig själva. Detta på grund av dåligt självförtroende eller på grund av en 
rädsla av att anmärka sig och sticka ut. Detta tycks bero på en inbillad föreställning 
om hur kollegorna skulle reagera och inte en rådande företagskultur så de intervju-
ade städarna inte menade att de dömde sina kollegor som anmälde sig.. En av de 
intervjuade städarna uttryckte sig som följande: 

”…man är dålig på att föra fram sig själv i sådana situationer. Det är ju pinsamt, man tänker 
så, och då känns det ok om någon annan nominerar en. För då är det någon annan som har 
tyckt. För det skulle kännas så ’gud vem tror jag att jag är om jag är’, jag känner då så i mycket. 
Vissa saker kanske man vill men man tänker att det skulle vara jättekonstigt, inte får man visa 
sig fram så mycket, men det känns helt okej när någon annan gör det. Och jag tror inte att det är 
så ovanligt att det är så. Att man kanske verkar stroppig.” 

(Intervjuad städare 2009) 

Den tredje orsaken till att många städare inte anmäler sig till uppdrag utöver städ-
ningen är en rädsla att försätta sig själv eller sina kollegor på samma arbetsplats för 
ökad arbetsbelastning. När någon åker iväg från en arbetsplats till ett möte så måste 
kollegorna arbeta en person kort. Det ökade egna ansvaret och vi-känsla mellan 
städarna som organisationsförändringen verkar ha bidragit till, kan paradoxalt nog 
ha förstärkt detta, eftersom det blir kollegorna och inte cheferna som ”drabbas”, 
vilket hade kunnat vara lättare att hantera.  

Den sista orsaken till att anmälningsnivån till personalråd och liknande frivilliga 
åtaganden och utbildningar ibland är låg kan även vara orsaken bakom att allt färre 
städare väljer att utnyttja sin friskvårdstimme som kommunen erbjuder alla kom-
munanställda. Många städare upplever att detta ökar arbetsbelastningen för sig 
själva och/eller för sina kollegor. Flera städare uppgav under intervjuerna att de har 
svårt att hinna avsätta en timme av arbetet för att träna. Många sa även att de på 
grund av sin arbetsplats geografiska läge, och/eller avsaknaden av bil, hade svårt att 
ta sig till någon träningsanläggning och att den sammanlagda tiden de i så fall skulle 
vara borta skulle bli närmare två timmar. Detta tillsammans med en stark grupplo-
jalitet har gjort att alltfler städare har slutat träna på arbetstid sedan satsningen på 
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ökad fysisk aktivitet genomfördes 2009. Även den städare som anser sig ha tid att 
träna och skulle vilja prioritera träningen kan då ha svårt att motivera till sina kolle-
gor, som inte anser sig ha tid, varför hon ska gå och träna.  

Några städare uttrycker en viss frustration av att de tycker att tiden som läggs på 
möten har ökat sedan övergången till resultatenhet och att tiden för städningen har 
minskat, även om de inte deltar i personalråd eller ledningsgruppen. Enligt inter-
vjuerna tycks det främst vara de yngre städarna som deltar i personalråd och i led-
ningsgruppen. De äldre städarna tycks i större utsträckning vara mer nöjda med att 
”bara” städa och det är också främst bland de äldre som åsikten uttrycks om att det 
är för mycket möten. Det finns dock två sidor på myntet eftersom städarna ändå 
ger intrycket att uppskatta det ökade informationsflödet och den ökade sociala kon-
takter med andra kollegor som dessa möten har. Följande citat från en av mina in-
tervjuer (omgång 2):  

  

Jag: Är du nöjd med vad de gör (i ledningsgruppen)?  

Städaren: Jo, absolut! De tar ju fram en massa saker och så tar de upp på varje möte 
(arbetsplatsträffar) om vad som pratats. 

Jag: Tycker du att gruppen då ändå fyller en funktion? 

Städaren: Jo, men ska jag vara ärlig så är det nog många som inte vill vara med i den. 
Vi är bara såna att vi inte vill vara med. Och vi kan ju inte tvinga nån. 

Jag: Varför är det så tror du, att det är så många som inte vill vara med? 

Städaren: Jag vet inte, vi är nog skapta så tror jag. 

Jag: Vilka vi menar du? 

Städaren: Ja men alla, som städar. Vi är olika hur vi är. Hur man är och vilka åldrar vi 
är. Dom här unga tror jag tar för sig mer. De är som inte rädda för nånting.  

Jag: Ja, det är fler som menat att ”vi är anställda för att städa då vill vi få göra det”. 

Städaren: Jo, den inställningen tror jag vi är många som har. Vi vill inte stressa. Vi far 
ju på det vi måste, hade vi inte måstat så skulle vi väl inte fara på nåt. Så det är kanske 
tur. Men nog är det ju som roligt ibland… 

Jag: Och så träffar ni ju andra då. 

Städaren: Oh ja! det är ju inte alls dumt.  

Jag: Men ni får ju mycket information per mail också (så ni måste ju egentligen inte 
träffas). 

Städaren: Jo, men det är klart att det är ju som ändå roligt att träffas! 



 
83 

Arbetsintensifieringen inom städenheten  

Arbetetsintensifiering är ett vanligt begrepp inom arbetslivsforskning och inträffar 
om anställda upplever utökade arbetsuppgifter utan tillräcklig tidskompensation för 
att utföra dessa (Burchell 2002). Eftersom att många städare i denna studie upple-
ver att de har fått mer att göra under ordinarie arbetstid finns det anledning att tro 
att en arbetsintensifiering har skett inom städenheten sedan organisationsföränd-
ringen. Två orsaker till denna intensifiering har identifierats. 

1. Utökat ansvar och fler arbetsuppgifter  

Den ökade delaktigheten (t.ex. personalråden, de extra utbildningarna och led-
ningsgruppen) verkar ha inneburit en arbetsintensifiering för de anställda då det 
ordinarie arbetet måste göras oavsett om städarna deltar i ett personalråd eller inte. 
En av de intervjuade städarna sa: 

”… men vill man vara med och påverka så måste man ju sätta sig in i saker. Jag tror att det 
blivit som mer arbete för alla.” 

(Intervjuad städare 2009) 

Flera städare uttryckte liknande upplevelser, men då själva städarbetet inte har för-
ändrats är det många som säger att det inte har blivit mer att göra, men att många 
möten ändå påverkar upplevelsen av arbetsbelastningen (se sid. 82). Det kan då 
röra sig om en mental ökad belastning och ökad stress, eller så kan det vara svårt att 
”se” intensifieringen när det ordinarie arbetet inte har förändrats. I enkät 3 var det 
en av respondenterna som skrev: 

”Jag upplever inte att man har mer att göra med resultatenheten. Men många råd (personalråd) 
till allt möjligt. Kan tycka att man kan dra ner på det.” 

 (Ur enkät 3) 

 Under intervjuerna med städarna var dock samtliga städare positiva till rådens och 
ledningsgruppens funktion och uppskattade den ökade delaktigheten och kommu-
nikationen som de ansåg att de medför (se sid. 82). Under intervjuomgång två 
framkom åsikten från några av de städare som arbetar själva, att det är svårare för 
dem att delta i personalråd och i ledningsgruppen på grund av att tidsportfallet som 
detta innebär är svårare för dem att arbeta in än för en städare som arbetar i en 
grupp. Möjligheten att ta in vikarier finns och områdescheferna menar att detta ut-
nyttjas av städarna om belastningen skulle bli hög.  

Även arbetet för områdescheferna har förändrats, detta har dock kompenserats 
med att en fjärde områdeschef har anställts och att dela in antalet geografiska om-
råden till fyra istället för de tidigare tre vilket gör att varje områdeschef har färre 
arbetsplatser och städare att ansvara för. Dock finns ändå åsikten bland städarna att 
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områdescheferna har mindre tid än tidigare till fysiska möten (se Avvikande svar 
sid. 70). 

2. Strävan att uppfylla det gemensamma målet  

Den andra möjliga orsaken till arbetsintensifieringen i städenheten bottnar i den 
växande oron att kommunen ska sälja ut städverksamheten till privata bolag eller 
att kommunen ska tillåta konkurrens inom kommunen. Städenheten har ett tydligt 
gemensamt mål: att få fortsätta vara en kommunal resultatenhet med monopol, 
men också att rusta sig för att skapa en så bra förutsättning som möjligt för att 
överleva vid en eventuell konkurrensutsättning. Detta verkar, precis som personal-
råden, ha samband med ökad gemenskap och ökad arbetsmotivation men verkar 
också ha bidragit till en arbetsintensifiering i form av att ”kraven” på att prestera 
bättre, att ha nöjdare kunder och att utnyttja de ekonomiska resurserna på ett mer 
taktiskt sätt har ökat. Att dessa faktorer har ökat och att städenheten nu också har 
ett eget ekonomiskt ansvar samt får ta med sig 50 % av ett under- eller överskott av 
resultatet gör att enheten nu mer liknar en privat verksamhet med vinstintresse än 
tidigare. Paradoxen blir att enheten på ett sätt skapar sin egen arbetsintensifiering 
för att slippa bli konkurrensutsatta och därmed tvingas till en arbetsintensifiering. 
Skillnaden är dock att de idag äger sin egen intensifiering och har kontroll över si-
tuationen. Initiativet upplevs även ha kommit inifrån den egna organisationen och 
inte blivit påtvingat utifrån. 

Städarnas upplevelser av krav, kontroll och socialt stöd 

Trots några negativa kommentarer (se Avvikande svar sid. 70) till organisationsför-
ändringen så tycks en övervägande majoritet av städarna vara mycket nöjd med för-
ändringarna som skett i enheten. Dessa städare anser att arbetet har blivit roligare 
och mer motiverande än tidigare även om de anser att de har fått mer att göra. 
Detta skulle kunna förklaras med Karasek och Theorells krav-kontroll-stödmodell 
(Karasek och Theorell 1990, Theorell 2003) som visar att ökade krav inte behöver 
upplevas negativt utan istället samexistera med stimulans och arbetsmotivation om 
kraven också följs av kontroll och socialt stöd. De tidigare diskuterade förbättrade 
relationerna mellan städarna, och också mellan städare och kund, utgör ett ökat so-
cialt stöd för städarna, och den ökade delaktigheten och inflytandet bidrar till en 
ökad kontroll av arbetet. Vidare tycks det även ha funnit utrymme för en viss ar-
betsintensifiering då få städare uppger att de upplever stress under en typisk arbets-
dag. Städarna kan tidigare generellt ha upplevs sitt arbete som relativt långt ner på 
skalan för krav vilket enligt Karasek & Theorell (1990) och Thylefors (2008) kan 
resultera i låg stimulans i arbetet som kan leda till tristess och inaktivitet. Detta kan 
även jämföras med resultaten i rapporten från Arbetsmiljöverket 2012 där städare 
utmärker sig genom att i stor utsträckning skattar sitt arbete som enformigt och för 
lätt. Men, förutom individuella variationer för hur detta upplevs inom städenheten 
så kan detta också tänkas förändras över tid. Den ökade arbetsbelastning som till en 
början upplevs som stimulerande kan med tiden övergå till att framkalla negativ 
stress (Thylefors 2008). Områdescheferna bör vara uppmärksam så att de inte dri-



 
85 

ver arbetet med delaktighet och ökad lönsamhet så långt så det får negativa effekter 
med stress och för hög arbetsbelastning bland de anställda.  

Diagram 9 redovisar andel städare som angett att fem olika påståenden, konstrue-
rade utifrån Krav-kontroll-stödmodellen, stämmer mycket bra9 med hur de upplever 
sitt arbete. Resultatet visar att 80 % av städarna i stor utsträckning upplever att de 
har kollegor som ställer upp för dem. Detta resultat återfinns även i intervjuunder-
sökningen där även stödet från cheferna rankas högt (vilket också redovisas i en-
hetens egna medarbetarenkäter). 90 % av städarna uppger att de har stor frihet att 
själva bestämma hur arbetet ska utföras. Vidare resultatet att 0 % av städarna var-
ken upplever att de är osäkra på hur de ska utföra sitt arbete, eller att arbetsuppgif-
terna är över den egna kompetensnivån. Något motsägande till att så få städare 
uppger att de upplever stress är det endast 42 % som anser att påståendet ”Jag har 
tillräcklig tid att utföra mina arbetsuppgifter” stämmer mycket väl. Men, enligt 
Theorell och Karaseks modell kan detta tolkas som att de krav som städarna upple-
ver är väl kompenserade med hög kontrollnivån och bra socialt stöd så att stressni-
vån för de flesta städarna inte upplevs som betungande.  

Diagram 9: Andel städare som upplever att följande påståenden stämmer mmycket väl  på 
deras arbetssituation. 

 

En orsak till den låga stressnivån trots att 58 % av städarna inte alltid känner att de 
har nog tid för sina arbetsuppgifter kan också vara bristen på konkurrens. En an-
nan kan vara den goda relationen städarna säger att de har med sina kunder och 
kolleger. Under intervjuerna sa många städare att det inte är någon katastrof om de 
inte skulle hinna allt på en dag, då kan de ta den saken nästa dag istället eller göra 

                                         

9 Antal städare som angett en 5:a eller en 6:a på en 6-gardig skala där 1 stod för Stämmer inte alls 
och 5 för Stämmer mycket mycket. 
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en omprioritering. Städarna uppger inte heller att de känner press från sin chef att 
varje dag måsta hinna klart allt. De vet att de har chefernas fulla förtroende för att 
de gör ett bra jobb och själva kan prioritera och ta ansvar för sitt arbete.  

 

Effekter på organisationsnivå  

Utöver de ovan beskrivna effekterna på individnivå har även arbetsmiljösatsningen 
fått effekter på organisatorisk nivå i form av ökad kvalité och en mer kostnadsef-
fektiv verksamhet. Då städenheten fortfarande är en kommunal verksamhet, har de 
ekonomiska effekterna, med undantag från att de får behålla hälften av ett ekono-
miskt överskott, endast utgjorts av förändrade kostnader, eller en omfördelning av 
de ekonomiska resurserna. Enhetens intäkter har inte förändrats då städenheten i 
dagsläget inte kan påverka varken antalet eller utformandet av städkontrakten. Ef-
fekter på det slutliga bokförda resultatet har inte heller förändrats sedan 2009 då 
enheten bildade resultatenheten (tabell 8). En orsak till detta verkar vara att städ-
enheten som kommunal verksamhet inte har ett vinstdrivande syfte och därför ser 
till använda de tillhandahållna pengarna för att förbättra situationen för städarna 
och för att förbättra verksamheten. Om städenheten hade haft ett vinstintresse är 
det troligt att det budgeterade resultatet skulle visa ett större överskott efter 2009.  

Tabell 8: Städenhetens resultat mellan 2005 och 2012 (i tkr). 

  Före resultatenheten Efter resultatenheten 
År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Bokfört 
resultat 790 260 525 374 668 515 

Områdescheferna menar att de använder de pengar som de idag sparar till insatser i 
verksamheten och för personalen som bättre gynnar verksamheten. Detta bidrar till 
högre kvalité på tjänsten och friskare personal än vad pengarna gjorde innan över-
gången till resultatenhet.  

Minskade kostnader kopplade till arbetsmiljösatsningen 

Sedan organisationsförändringen 2009 har städenheten sänkt sina kostnader till 
förvaltningen på grund av färre administrativa tjänster med ca 2 miljoner kronor 
varje år. Detta är en sänkning med ca 75 % och är en direkt effekt av bildandet av 
resultatenheten. Andra kostnader som dokumenterats är städenhetens hälsofräm-
jande insatser som har redovisats årligen i tabell (4). Dessa kostnader har dock inte 
förändrats sedan 2009 utan har legat på en relativt kontinuerlig jämn nivå. Dessa är 
en del av enhetens arbetsmiljösatsning men inte en del av organisationsförändring-
en. Andra kostnader som påverkats av städenhetens arbetsmiljösatsning har varit 
mycket svåra att identifiera då den kommunala ekonomin under de senaste åren har 
visat sig vara mycket inkonsekvent. Kostnaderna har istället fått baseras på områ-
deschefernas egna berättelser och antaganden. Exempelvis har antalet ”fel” på 
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grund av de kortare beslutsvägarna och städarnas ökade befogenhet beräknas ha 
minskat från ca 20 till 10 varje månad, vilket områdescheferna tror har lett till en 
besparing på ca 24 000 kr per år då de räknar att varje fel i genomsnitt kostar en 
arbetstimme (á 200 kronor) att åtgärda. I sammanhanget kan denna summa tyckas 
liten men de färre felen har även bidragit till nöjdare kunder vilket på sikt kan få 
stora konsekvenser för städenheten om kommunen låter konkurrensutsätta städ-
ningen. Nöjda och positiva kunder har också stor effekt på städarnas psykosociala 
arbetsmiljö viket påverkar deras hälsa och kan vara en bidragande orsak till de färre 
arbetsrelaterade sjukskrivningarna som redogörs för nedan. Ett annat exempel på 
en möjlig minskad kostnad sedan arbetsmiljösatsningen är att städarna generellt har 
blivit mer kostnadsmedvetna och mer sparsamma när det gäller att ta in vikarier 
samt förbrukning av redskap och rengöringsmedel (se sid. 67). Exempelvis upp-
skattar områdescheferna uppskattar att städarna idag begär ca 8 vikarietimmar färre 
varje månad, vilket utgör en besparing på ca 20 000 kr varje år. Denna besparing 
syns dock inte heller i enhetens bokföring resultat då städenheten samtidigt har 
ökar bemanningen under arbetsintensiva perioder och ibland ersätter städare som 
deltar i råd och ledningsgrupp med vikarier, och dels att något mer pengar nu än 
tidigare läggs på städutrustning och i förbrukningsvaror som förbättrar verksam-
heten vilket planar ut effekten av att de anställda använder resurserna mer spar-
samt. Områdescheferna har också märkt en lägre personalomsättning än tidigare 
vilket de tror beror på den förbättrade arbetsmiljön. Cheferna uppskattar denna 
besparing till 150 000 kronor per år som motsvarande tre nyrekryteringar. De eko-
nomiska effekterna av minskad sjukfrånvaro har i denna studie inte heller med sä-
kerhet kunnat fastställas på grund av kommunens redovisningssystem. Detta redo-
görs för nedan. 

Minskad kostnad för arbetsrelaterad sjukfrånvaro  

Enligt den tillhandahållna sjukfrånvarostatistiken från kommunen, som även är 
publicerad i kommunens personalbokslut, visar att både sjukfrånvaron i kommunen 
och sjukfrånvaron i städenheten sjunkit kraftigt efter 2006 (diagram 10). Eftersom 
sjuktalen har minskat för samtliga kommunanställda och inte bara för städenheten 
kan det konstateras att även yttre faktorer har påverkat sjuktalen och inte bara städ-
enhetens arbetsmiljösatsning. Städenhetens sjukfrånvaro har dock minskat mer än 
kommunens genomsnitt och ligger nu på en relativt jämn nivå tillsammans med 
kommungenomsnittet.  
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Diagram 10: Sjukfrånvaro för månadsanställd personal för städenheten och för samtliga 
kommunalanställda. 

 

En av förklaringarna till den stora förändringen i statistiken beror troligtvis på att 
Försäkringskassans regler för ersättning vid sjukskrivningar blev strängare under 
2008 (Försäkringskassan 2008) vilket resulterade i att färre anställda hade möjlighet 
att vara sjukskriva och därför förändrades sjukstatistiken i hela landet (Arbetsmiljö-
verket 2011). Minskningen av sjukfrånvaron innan 2008 beror enligt områdesche-
ferna på neddragningar i kommunen som resulterade i att många långtidssjuk-
skrivna blev uppsagda eller erbjöds förtidspensioner. Detta har arbetsgivaren laglig 
rätt att göra om den sjukskrivna inte längre kan erbjudas en annan tjänst i organisat-
ionen och är ingenting ovanligt i tider av nedskärningar (Suntliv 2010). Områdes-
cheferna menar dock att sedan 2009 har antalet nya fall av arbetsrelaterade sjukdo-
mar minskat och de kostnader som de idag har för sjukfrånvaro och rehabilitering 
beror främst på icke arbetsrelaterade orsaker. Exempelvis har några av städarna 
under de senaste åren blivit diagnostiserade med cancer vilket har höjt kostnaderna 
för enheten utan att antalet sjukskrivningar har ökat. Ett antal städare har även ge-
nomgått olika typer av operationer exempelvis gastro by-pass operationer och 
ögonbehandlingsoperation som städenheten fått ökade kostnader för i form av 
sjuklöner de första två veckorna och för rehabilitering. Dessa ingrepp var särskilt 
vanliga under 2012. I tabell 9 redovisas städenhetens kostnader för sjuklö-
ner/rehabiliteringskostnader mellan 2005 och 2012. Kostnaderna redovisades fram 
till 2009 uppdelade på sjuklöner 2-14 dagar, och på kostnader som städenheten 
hade för de sjukskrivna efter dag 14. Dessa två kategorier från och med 2010 slagits 
ihop och redovisas som en gemensam kostnad. Enhetschefen uppskattar att den 
största andelen av den totala kostnaden 2005 bestod av arbetsrelaterad sjukfrånvaro 
men att denna andel sedan dess har krympt och under de senaste 2-3 åren utgjort 
ca 1/3 av den totala kostnaden för sjukfrånvaron. Enhetschefens uppskattning är 
också att de icke arbetsrelaterade operationerna var extra många under 2012 och 
därför ökat städenhetens kostnad. 
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Tabell 9: Städenhetens sjuklöner 2005-2012 (i tkr). 

  Före resultatenheten Efter resultatenheten 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Sjuklön 2-14 dagar 303 264 270 257 253 - - 
Kostnader efter dag 14 43 23 31 24 38 - 
Totalt 346 287 301 281 291 364 339 451 

I denna studie har det inte varit möjligt att exakt urskilja hur stor de av den totala 
kostnaden som utgörs av kostnader för arbetsrelaterade sjukdomsfall och vad som 
rör sig om icke arbetsrelaterade sjukdomsfall. Det är dock troligt att områdesche-
fernas antaganden kan stämma och att antalet arbetsrelaterade sjukdomsfall har 
minskat men att kostnaderna fortfarande är höga (trots att den totala sjukfrånvaron 
har gått ner, se diagram 10) pga. fler dyrare icke arbetsrelaterade sjukfall. 

Att den totala sjukfrånvaron bland städarna har minskat och nu håller sig på en 
konstant låg nivå kan tolkas som att städenhetens arbetsmiljösatsning har förbättrat 
städarnas hälsa. De positiva effekter som tycks ha uppstått ur arbetsmiljösatsningen 
exempelvis ökad arbetsmotivation, arbetsglädje och egenkontroll har i många stu-
dier visat sig korrelera positivt med anställdas hälsa och det finns starka skäl att tro 
att detta även är fallet bland de anställda i denna studie. Om den icke arbetsrelate-
rade sjukfrånvaron sjunker och återgår till tidigare nivåer så torde städenhetens 
kostnader för sjukersättning sänkas. De sjunkande sjuktalen bör också kunna leda 
till lägre kostnader för städenhetens, samt till lägre vikariekostnader. Fler ordinarie 
städare på plats torde även leda till effektivare arbete, högre kvalitet på städningen 
samt nöjdare kunder vilket också har positiva effekter på lönsamheten. 

Ytterligare en förklaring till de sjunkande sjuktalen skulle kunna bero på en ökad 
pliktkänsla som skulle kunna vara ett resultat av det ökade egna ansvaret och den 
starkare sammanhållningen inom personalgrupperna. Det finns en möjlighet att 
städarna idag i större utsträckning går till jobbet, trots att de egentligen är sjuka, 
pga. den starkare lojalitet till gruppen, eller till kunden. Detta undersöktes dock inte 
i enkäterna och under den första intervjuomgången bland städarna. Under den 
andra intervjuomgången där samtliga respondenter arbetade utan kollegor, var det 
några som berättade att de ibland var på jobbet även fast de kände sig sjuka på 
grund av att de kände ett större eget ansvar när de inte hade några kollegor som 
kunde täcka upp. Detta stärker att eventuellt samband mellan sjuknärvaro och eget 
ansvar. 

Ökade kostnader kopplade till arbetsmiljösatsningen 

På grund av det ökade administrativa arbetet för områdescheferna efter organisat-
ionsförändringen valde cheferna att anställa ytterligare en områdeschef 2009. Då 
den nya chefen och en av de ordinarie cheferna på egen begäran arbetar 75 % har 
den extra kostnaden motsvarat en halvtidstjänst. I början av organisationsföränd-
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ringen hade städenheten också en engångskostnad på 100 000 kronor i form av ut-
bildning för städarna som skulle delta i ledningsgruppen.   

Andra ökade kostnader är liksom de minskade kostnaderna (se ovan) svårare att 
säkert redovisa. Områdescheferna menar dock att de idag köper ca 15 fler vikarie-
timmar per månad jämfört mot innan 2009 som en direkt följd av arbetsmiljösats-
ningen vilket utgör en kostnad på drygt 36 300 kr per år. Cheferna berättar också 
att de använder pengarna som de sparar på längre administrativa kostnader på ny 
städutrustning, studieresor och utbildning för personalen till fler gruppaktiviteter 
för att öka sammanhållningen bland städarna. Hur fördelningen av pengarna mellan 
dessa olika satsningar ser ut har inte kunnat fastställas och har inte heller uppskat-
tats av områdescheferna, troligtvis då de för egen del inte dokumenterat och sam-
manställt dessa utgifter och det skulle ha inneburit ett stort arbete för dem att göra 
det i efterhand.  

Modell för ekonomisk utvärdering 

Ett av målen med den del av projektet Lönsam arbetsmiljö för städare som finansiera-
des av IFAU var att ta fram en modell för ekonomisk utvärdering av arbetsmiljöar-
beten. Modellen skulle utgå från den strategi som tillämpats för att undersöka eko-
nomiska effekter av städenhetens arbetsmiljösatsning men generaliseras så den 
skulle kunna utgöra en mall för andra liknande utvärderingsprojekt. Nedan present-
eras denna modell. Modellen tar hänsyn både till produktionsfaktorer och hälsore-
laterade faktorer och kan ge en detaljerad och nyanserad bild av effekterna av en 
arbetsmiljösatsnings effekter. Modellen kan användas vid liknande utvärderingspro-
jekt men den måste anpassas för varje nytt fall.  

Projektets innehåll och mål 
 
Metod 

1. Sammanställa och kartlägga arbetsmiljösatsningen 
• Åtgärder för hälso- och arbetsmiljö 
• Åtgärder med ergonomiska hjälpmedel 
• Åtgärder genom friskvård 
• Åtgärder genom organisationsförändringar 
Sammanställ och beräkna kostnader för insatserna 

• Intervjuer 
• Insamlade dokument från den stude-

rade verksamheten 
 

 

2. Rekonstruera ett ”föreläge” 
• För arbetsmiljön och de anställdas hälsa 
• För organisationen och verksamheten 
 

Undersök vilka produktions och kvalitetsparametrar 
som påverkas och vad som kan mätas med eko-
nomiska mått.  

• Medarbetarenkäter, eller andra lik-
nande dokument 

• Egna enkäter 
• Intervjuer 
• Sjukfrånvarostatistik, övrig hälsosta-

tistik 
• Verksamhetens produktionssiffror 
• Verksamhetens kvalitetsmått 
• Övriga mätvärden som verksamheten 

själva gjort. 
3. Skapa och mäta ett ”efterläge” 
• För arbetsmiljön och de anställdas hälsa 

• Medarbetarenkäter, eller andra lik-
nande dokument 
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• För organisationen och verksamheten 
 

 

• Egna enkäter 
• Intervjuer 
• Sjukfrånvarostatistik, övrig hälsosta-

tistik 
• Verksamhetens produktionssiffror 
• Verksamhetens kvalitetsmått 
• Övriga mätvärden som verksamheten 

själva gjort. 
4. Jämföra före- och efterläget 
•  Beräkna de ekonomiska effekterna och jämför 

med kostnaderna 

 

5.   Total analys med sammanfattning och reflektion 
 

 

I detta projekt har de ekonomiska jämförelserna mellan före och efterläge varit 
mycket svåra att genomföra på grund av många förändringar i den kommunala 
ekonomin och till synes oordning i den kommunala ekonomin. Det tillhandahållna 
ekonomiska material från kommunen visade sig vara otillräckliga, osäkra och svåra 
att följa och många faktorer, både kopplade och ej kopplade till arbetsmiljösats-
ningen, har också påverkat enheten vilket gör att slutsatser om hur sambanden och 
utfallen ser ut är mycket svåra att göra. Att exempelvis olika kostnadställen slagits 
ihop och bytt namn, samt att olika kostnader (exempelvis kostnaden för sjukfrånva-
ron) har redovisats på olika sätt under projektets gång har försvårat arbetet. Mo-
dellen ovan tar inte heller hänsyn till de yttre faktorer som alltid påverkar en organi-
sation. I städenhetens fall har exempelvis kommunens nedskärningar på grund av 
lågkonjunktur och försäkringskassans nya sjukförsäkringsregler påverkat enhetens 
sjuktal och ekonomi.    

Vidare är många intäkter till följd av en arbetsmiljösatsning ofta dolda vilket inne-
bär att de inte syns i bokföringen (Lagerström m.fl. 2008). Det finns starka skäl att 
tro att även städenhetens arbetsmiljösatsning har resulterat i många dolda intäkter. 
Exempelvis kan den ökade lojaliteten som städarna känner för städenheten som 
organisation ha fått positiva ekonomiska effekter då de anställda troligtvis utför ett 
bättre arbete och i mindre utstrykning söker sig till andra arbetsgivare vilket sänker 
rekryteringskostnaderna och leder till att kompetensen stannar inom organisationen 
(Mankelow 2002). Organisationsförändringen tycks även ha lett till snabbare be-
slutsvägar, ökad produktivitet och kvalité på städningen vilket också leder till posi-
tiva ekonomiska effekter.  
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Samman-
fattning av de 

ingående 
ARTIKLARNA 

 

  

 

1. Physical load in cleaning work: a review of 
strenuous work tasks  

Hägg, G M,  Schmidt, L., Kumar, R., Lindbeck, L., Öhrling, T  2008. Konferensbid-
rag NES Reykjavik, Island 2008 

I detta konferensbidrag presenteras en översikt av de arbetsmoment som inom ra-
men för Aktionsprogrammet för optimal ergonomi och färre arbetsskador inom städ identifie-
rats som särskilt fysiskt belastande tillsammans med de åtgärdsförslag som tagits 
fram för att förbättra dessa. För att identifiera arbetsmomenten har VIDAR-
filmning, intervjuer samt enkäter genomförts. Surface EMG-mätningar och biome-
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kaniska analyser samt systematiska observationer med OWAS har också tillämpats 
som komplement. Totalt medverkade 61 städare i datainsamlingsfasen. 

Resultatet visar att det är få arbetsmoment som med biomekaniska mått är så fy-
siskt belastande så de utgör en skaderisk om de endast skulle utföras enstaka 
gånger. Däremot är det frekvensen och det repetitiva i dessa som hotar städarnas 
fysiska hälsa då många arbetsuppgifter innebär monotona och repetitiva belastning-
ar samt arbete i obekväma arbetspositioner. Vanliga belastande uppgifter är t.ex. 
moppning, damning/avtorkning (då det ofta utförs i obekväma positioner), bädd-
ning av sängar på hotell, tåg och kryssningsfartyg, sophantering, rengöring av toa-
letter, badrum samt trappstädning.  

Denna studie visar att den fysiska belastningen många gånger är onödigt hög och 
skulle gå att reducera med moderna och mer ergonomiska redskap, metoder och 
arbetstekniker. Resultatet visar även att organisatoriska faktorer t.ex. hur ofta städ-
ningen utförs, antalet städare som utför den samt graden av arbetsvariation har en 
avgörande betydelse för den totala belastningen städarna utsätts för. Även inred-
ning och arkitektur påverkar i hög grad hur svårstädat ett objekt är och hur städar-
na påverkas fysiskt.  

Studiens slutsats är att städare i nog utstrykning inte tas hänsyn till i designproces-
sen av städredskap och metoder utvecklas. Städares arbete tycks också glömmas när 
inredning och byggnader och stora transportfordon designas. Artikeln drar även 
slutsatsen att städarnas kunskap och riskmedvetenhet när det kommer till belast-
ningsskador tycks vara låg. Många av de arbetsmoment som projektets ergonomer 
pekat ut som riskmoment, särskilt de repetitiva, hade inte nämnt av städarna som 
särskilt belastande.   

 

2 Evaluation of muscular activity while mopping 
on two different types of floor 

Hägg, G., Kumar, R., Öhrling, T. 2008. Konferensbidrag NES Reykjavik, Island 
2008. 

Syftet med denna studie var att undersöka skillnaden i fysisk belastning vid mopp-
ning (med mikrofibermopp) av ett linoleumgolv med polish jämfört mot ett linole-
umgolv utan polish. Tio städare från städenhet deltog i experimentet och fick alla 
utföra samma mopprutin två gånger, en gång på golvet med polish och en gång på 
golvet utan polish. Ordningen på vilket golv de moppade först varierade. För att 
mäta belastningen användes surface electromyography (sEMG) för muskler i övre ex-
tremiteterna där städare ofta upplever fysiska besvär. Även städarnas maximala 
styrka i respektive muskel uppmättes innan testet för att möjliggöra beräkning av 
hur stor del av den maximal styrka som städarna använde för att moppa vid respek-
tive golv (% MVC). Som komplement till sEMG-mätningen fick städarna också 
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bedöma den subjektiva upplevelsen i en enkät som de fyllde i efter respektive om-
gång.  

Resultatet av mätningen med sEMG visade ingen signifikant skillnad i muskelakti-
vitet mellan de olika golven. Det visade sig dock vara en signifikant skillnad i hur 
städarna upplevde belastningen av att moppa de olika golven. På en 5-gradig skala 
där 1 representerade ”inte alls ansträngande” och 5 representerade ”Mycket an-
strängande” var medelvärdet som städarna gav golvet med polish 1,50 och medel-
värdet för golvet utan polish 3,08. Anledningen till detta kan vara att golvet med 
polish var visuellt blankare och kunde uppfattas ha lägre friktion än det utan polish 
vilket ger en psykologisk effekt av att vara lättare att moppa. Det kan även vara så 
att städarna av olika anledningar tror att golv med polish är mer lättstädade. Beaktas 
bör även möjlighet att städarna faktisk inte upplevde någon skillnad men ändå 
valde att bedöma golven olika för att göra oss till lags då de trodde att det var det 
resultat som vi ville ha. Ytterligare en möjlighet kan vara att golvet utan polish fak-
tiskt var tyngre att moppa men att den var så liten så sEMG-utrustningen inte upp-
fattade skillnad men att städarna gjorde det. 

Slutsatsen av studien är att ingen skillnad gick att uppfatta i muskelaktivitet med 
mätning av sEMG. Det är dock troligt att det polerade golvet med en blank yta 
minskar den psykiska belastningen på städarna. Den blanka ytan ger även ett nyare 
och renare intryck vilket är troligt öka städarnas känsla av arbetstillfredsställelse.  

 

3. Assessment of the development and implementa-
tion of tools in contract cleaning  

Öhrling, T., Kumar. K., Abrahamsson, L. 2012. Applied ergonomics Volume 43, 
Issue 4, s. 687-694 

Denna artikel illustrerar och diskuterar problem som städbranschen har med att 
dels utveckla och dels implementera ergonomiskt riktiga redskap och städtekniker 
för att reducera den fysiska belastningen för städare. Många belastande moment i 
städyrket skulle kunna reduceras med bättre redskap och tekniker men ofta är im-
plementeringen av dessa begränsade p.g.a. t.ex. brister i arbetsorganisationen eller 
fysiska hinder i arkitekturen eller inredningen så att redskap och tekniker inte im-
plementeras eller kan tillämpas på ett bra sätt. Troligtvis är det även så att de red-
skap som finns idag inte är nog bra för alla miljöer och olika situationer. Trapp-
städning är ett exempel på en mycket belastande arbetsuppgift där rekommende-
rade skurmaskiner eller moppmetoder för golvmoppning ej kan tillämpas. Inga sär-
skilda maskiner eller redskap tycks heller vara utvecklade för att underlätta just 
trappstädning. I denna artikel undersöks skillnaden i fysisk belastning vid trapp-
städning när den utförs med justerbart respektive icke justerbart moppskaft.  

13 städare deltog i experimentet där de i två omgångar fick moppa en tappa, en 
gång med justerbart skaft och en gång med icke justerbart skaft. sEMG användes 
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för mätning av muskelaktiviteten muskler i de övre extremiteterna där städare ofta 
har belastningsskador. Städarna fick även på Borgskalan bedöma den subjektiva 
belastningen i höger respektive vänster axel, arm samt i nacken där musklerna som 
kontrollerades med sEMG-utrustningen var lokaliserade. Varje omgång filmades 
och efter avslutat experiment fick städarna se och kommentera sin egen film.  

Resultatet visar att moppning av trappa med ett justerbart skaft ger en lägre belast-
ning och en bättre subjektiv upplevelse än moppning med ett icke justerbart skaft. 
Nyttan med ett bra redskap avgörs dock i stor utsträckning av hur det implemente-
ras och hur det kontextualiseras. Det räcker således inte med att köpa in moderna 
redskap, de måste även implementeras på ett bra sätt (med tid för upplärning) och 
med hänsyn till vilken miljö de ska användas i. Studien ger även exempel hur psy-
kosociala faktorer har betydelse för val av arbetsteknik och redskap.  

Slutsatsen är att bra redskap om de används rätt och är anpassade till den miljö där 
de ska användas kan reducera den fysiska belastningen för städare. Dock måste all-
tid ett helhetsperspektiv tillämpas för att det ska vara möjligt att uppnå en förbätt-
ring av städares arbetsmiljö då fysiska, psykosociala och organisatoriska faktorer 
samspelar och påverkar städares fysiska och psykiska hälsa vilket denna studie visar.  

 

4. What has been done to improve the poor work 
environment of professional cleaners?  

Öhrling, T. Under process hos International Journal of Industrial Ergonomics. 

Syftet med denna artikel var studera litteratur om städares arbetsmiljö för att jäm-
föra de rekommendationer som görs för att förbättra städares arbetsmiljö med de 
arbetsmiljöförbättringar som i praktiken tycks genomföras samt att diskutera möj-
liga orsaker till bristen på arbetsmiljöförbättringar för städare. Baserat på litteratur-
genomgången formulerades fem teman som fick representera de områden som i 
litteraturen varit föremål för de flesta förbättringsförslagen, eller de områden som 
pekats ut som stora problem i städares arbetsmiljö. Dessa är: 

1. Städredskap och städtekniker 
2. Organisationen av arbetet  
3. Arkitektur och inredning 
4. Sociala relationer och socialt stöd 

Resultatet av studien visar att det tema som är det mest omskrivna och där flest 
rekommendationer finns att tillgå är det område som verkar ha genomgått den 
största förändringen, nämligen städredskap och arbetstekniker. De övriga temana är 
också ofta belysta som problem som orsakar dålig arbetsmiljö men mängden av 
rekommendationer är mycket varierande. T.ex. finns många rekommendationer för 
hur städarbetet bör organiseras för att minska stress och fysisk belastning men 
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mycket få rekommendationer finns för hur problem som orsakas av dåliga sociala 
relationer och låg nivå socialt stöd samt låg social status ska förbättras.  

Studiens slutsats är att det finns ett glapp mellan teori (de rekommendationer som 
ges) och praktik (de förändringsprocesser som faktiskt sker) gällande städares ar-
betsmiljö. Inom de flesta områdena tycks även utvecklingen gå i motsatt riktning än 
den som rekommenderas, t.ex. tycks städarbetet generellt bli mer ensidigt och mer 
intensivt beroende på förändringar i samhället som leder till ökad konkurrens och 
pressade priser i städsektorn. Städyrket tycks även gå mot att bli mer isolerat både 
pga. att arbetet ofta styrs till osociala arbetstider och p.g.a. att mindre tid ges till till-
fällen städare kan umgås och ha social kontakt med kollegor eller andra personer de 
möter i sitt arbete. Dessa negativa tendenser i branschen motverkar med stor san-
nolikhet de positiva effekter som annars skulle kunna komma av att yrket faktiskt 
har förbättrats med avseende på moderna mer ergonomiska städredskap och meto-
der. Ett brett helhetsperspektiv krävs för att städare i mindre utsträckning ska 
drabbas av arbetsrelaterad ohälsa.   

 

5. To be seen. Why organize cleaning work during 
ordinary working hours?  

Öhrling, T. Under process hos International Archive of Occupational Environ-
ment  Health. 

Denna artikel presenterar resultatet av en intervjuundersökning bland 12 städare i 
den kommunala städenheten som arbetar själva på arbetsplatser utan kollegor. Syf-
tet med studien är att undersöka hur städare kan få förbättrade sociala kontakter 
och utökat socialt stöd då städyrket ofta beskrivs som ett ensamt arbete som ofta 
utförs utan kollegor och som inte heller sällan utförs på osociala arbetstider. Enligt 
rapporter är det även vanligt att städare blir illa bemötta och även kan känna sig 
osynliga, även om de arbetar på ordinarie arbetstider. Hur dessa problem ska hante-
ras är dock sällan omnämnt. 

Resultatet av studien visar att det finns stora möjligheter att förbättra städares soci-
ala kontakter och sociala stöd om arbetet får bedrivas på ordinarie arbetstider, även 
om arbetet inte är organiserat i grupper. Städarna i denna studie betraktade andra 
på samma arbetsplatser där de själva arbetade på som sina kollegor och uttryckte 
mycket goda relationer med t.ex. kökspersonal, pedagoger och vaktmästare och 
andra på samma arbetsplats. Städarna upplever inte att de någonsin blir dåligt be-
mötta eller att de skulle ha lägre social status än andra. 

Det som huvudsakligen gjort detta möjligt är det stora egna ansvaret och befogen-
heten som städarna fått av sina chefer att på egen hand kommunicera och göra 
överenskommelser med kunden. Detta leder till att kunden alltid i första hand kon-
taktar städarna och inte städcheferna. Att kommunikationen sker direkt mellan stä-
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dare och kund även verkar ha fått många positiva effekter på städverksamheten 
som höjts i kvalité på grund av färre missförstånd och långa kommunikations- och 
beslutsvägar. Enligt städarna är kunderna mycket nöjda och uppskattar den direkta 
dialogen och att städtjänsten i större utsträckning även kan anpassas efter dagsbe-
hovet. Städarna i denna studie uttrycker en stor arbetsglädje och arbetsmotivation 
och menar att de fysiskt och mentalt mår mycket bra.  

6. Increased participation among cleaners in the 
public sector as a strategy to improve health, 
quality and avoid outsourcing 

Öhrling, T. Under process hos Nordic journal of working life studies. 

I denna artikel identifierats och sammanställs arbetsmiljösatsningen som den stude-
rade kommunala städenheten har genomfört. Effekter på både individ- och organi-
sationsnivå sammanfattas och diskuteras. Artikelns syfte är att bidra med kunskap 
om hur städares arbetsmiljö kan förbättras och identifiera vilka effekter som god 
arbetsmiljö även kan ha på organisatorisk nivå.  

Resultaten i artikeln bygger på både kvalitativa och kvantitativa metoder och visar 
att städenheten genom ökat inflytande och ökat eget ansvar för städarna i kombi-
nation med förbättrade sociala relationer och satsningar på god fysisk arbetsmiljö 
har minskat den arbetsrelaterade sjukfrånvaron inom enheten. Enkäter och inter-
vjuerna visar även att städarna sedan arbetsmiljösatsningen upplever en ökad ar-
betsglädje och arbetsmotivation vilket är faktorer som andra studier har visat korre-
lera med god hälsa. Studien visar även att arbetsmiljösatsningen har inneburit en 
viss arbetsintensifiering av städarbetet då ansvaret för städarna har utökats. Flertalet 
städare upplever dock denna förändring som utmanande och positiv vilken i arti-
keln förklaras utifrån Karasek och Theorells Krav-kontroll-stödmodell. Enligt mo-
dellen kan negativa effekter av ökade krav motverkas om de följs av ökade upple-
velser av socialt stöd och ökad kontroll vilket städarna i enheten tycks uppleva. 

Denna artikel visar att det är möjligt att förbättra städares arbetsmiljö om en bred 
och långsiktig arbetsmiljösatsning genomförs. Artikeln kan till skillnad från flertalet 
andra studier som berör städares arbetsmiljö ge konkreta goda exempel på hur stä-
dares arbetsmiljö i praktiken kan förbättras och hur detta även kan gynna verksam-
heten och skapa konkurrensfördelar i form av ökad kvalité, effektivitet och nöjdare 
kunder.  
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Slutsatser och diskussion 
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Resultaten av båda forskningsprojekten som denna avhandling bygger på visar att 
det är möjligt att åstadkomma arbetsmiljöförbättringar för städare om en bred och 
långsiktig arbetsmiljösatsning implementeras i praktiken. Resultaten från projekt 2 
visar även att det finns ett samband mellan god arbetsmiljö för städare och konkur-
rensfördelar för en städorganisation som lyckas uppnå god arbetsmiljö för de an-
ställda. Vikten av ett brett perspektiv, som både inkluderar fysiska och psykosociala 
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faktorer, har även i andra studier och kunskapssammanställningar identifierats som 
avgörande för att uppnå lyckade resultat med en arbetsmiljösatsning (se t.ex. Jo-
hansson & Abrahamsson 2008, Eklund m.fl. 2006, Mathiassen 2009). 

Rekommendationer för hur städares arbetsmiljö kan förbättras översköljer idag 
städbranschen. Dock visar min litteraturstudie att det finns ett glapp mellan teori 
och praktik då de rekommenderade arbetsmiljöåtgärderna i litteraturen inte tycks 
införas i praktiken. Det saknas goda exempel i litteraturen som visar hur städares 
arbetsmiljö i praktiken kan förbättras. Den kommunala städenhet som varit studie-
objekt för en stor del av projekt 1 och hela projekt 2, skulle kunna utgöra ett sådant 
exempel. Genom ökat inflytande, kortare beslutsvägar och ökat eget ansvar för stä-
darna, i kombination med förbättrade sociala relationer och satsningar på god fysisk 
arbetsmiljö har den kommunala städenheten förbättrat arbetsmiljön för de an-
ställda. Att den arbetsrelaterade sjukfrånvaron bland städarna också har minskat är 
en trolig effekt av denna förändring då exempelvis Thylefors (2004) och Theorell 
(2003) i sina kunskapssammanställningar har hittat samband mellan hälsa och de 
ovan nämnda faktorer. I mina enkäter och intervjuer framgår det att städarna upp-
lever en större arbetsglädje och ökad arbetsmotivation än innan arbetsmiljösats-
ningen vilka är faktorer som bl.a. Latham 2007 har hittat stöd för att ha samband 
med god hälsa. Ett positivt samband mellan egenkontroll, goda sociala relationer 
samt rimliga krav och hälsa stöds också av Karasek och Theorells krav-kontroll-
stödmodell. Enligt modellen kan upplevd egenkontroll och socialt stöd motverka 
negativa effekter av ökade krav, vilket har blivit en bieffekt för städarna i städ-
enheten av det utökade ansvaret. De ökade kraven som städarna upplever har av de 
allra flesta städare inte uppfattats som någonting negativt utan istället som någon-
ting roligt, motiverande och utvecklande. Detta troligtvis då även den egna kontrol-
len och det sociala stödet upplevs ha ökat.  

Resultaten från projekt 2 visar att beslutsvägarna inom städenheten kortades för 
kundärenden och städarna har fått en ökad befogenhet att själva göra överens-
kommelser med kunderna vilket har förbättrat kommunikationen och de sociala 
relationerna mellan städare och kund. Städarna i städenheten beskriver i den senare 
intervjuundersökningen från hösten 2012 en kollegial relation med andra anställda 
på arbetsplatsen och betraktar sitt eget arbete som en mycket viktig del i de verk-
samheter där de arbetar. Detta menar städarna leder till ökat positivt bemötande 
och ökad kundnöjdhet vilket tycks få positiva effekter på städarnas självkänsla och 
yrkesstolthet. Detta resultat visar på vikten av goda sociala relationer mellan städare 
och kund, och till andra anställda på arbetsplatserna där städarna arbetar. Städare 
beskrivs ofta i andra studier som en isolerad yrkesgrupp som ofta arbetar utanför 
ordinarie arbetstider och utan kollegor samt att de städare som arbetar bland andra 
människor tenderar att känna sig osynliga eller upplever ett dåligt bemötande av 
människor de träffar i sitt arbete (se t.ex. EU-OSCHA 2009, Woods och Buckle 
2006). Leppänen och Dahlberg (2012) drar i sin studie bland städare som utför 
hushållsnära städtjänster slutsatsen att det i många fall är andras syn på yrket som 
utgör en dålig psykosocial arbetsmiljö, inte yrket i sig. Denna studie visar att ökad 
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makt och inflytande bland städare kan vara ett sätt att förändra detta och förändra 
omgivningens syn på städare och deras arbetsinsats. Karasek och Theorells Krav-
kontroll-stödmodell som visar att det finns ett samband mellan sociala relationer 
och det är troligt att även de förbättrade sociala relationerna har haft en bidragande 
orsak till de lägre sjuktalen bland städarna i städenheten. Hög nivå av inflytande 
över det egna arbetet och möjligheten att delta i beslutsfattande processer har även 
visat sig ha samband med en lägre nivå av muskuloskeletala sjukdomar bland stä-
dare (Holtermann m.fl. 2009, Søgaard m.fl. 2006, Unge m.fl. 2007). 

Det sambandet som har kunnat visas mellan arbetsmiljösatsningen och lönsamhets-
faktorer är exempelvis städarnas ökade arbetsmotivation, den ökade delaktigheten, 
den förbättrade kommunikationen inom enheten samt de kortare beslutsvägarna 
mellan städare och kund. Dessa är alla faktorer som kan kopplas till ökad produkti-
vitet, kvalitet och ökad kundnöjdhet som kan sägas vara kopplade till ökad lönsam-
het. Att även sjuktalen har sjunkit och idag hålls på en jämförelsevis låg nivå för 
städare kan kopplas både till god arbetsmiljö och till positiva ekonomiska effekter i 
form av exempelvis lägre arbetsrelaterad sjukfrånvaro, lägre personalomsättning 
och ordinarie städare på plats vilket kan öka kvalitén och produktiviteten. Hur 
sambanden däremellan ser ut och vilka de ekonomiska utfallen är kan dock inte 
mina resultat visa. Det skulle exempelvis kunna vara så att det är den ökade delak-
tigheten som lett till ökad arbetsglädje och arbetsmotivation som i sin tur lett till 
nöjda kunder och haft effekter som varit positiva för verksamheten men det skulle 
också kunna vara så att det är den ökade kvalitén och de nöjda kunderna som har 
lett till ökad arbetsglädje och arbetsmotivation och att denna motivation lett till en 
ökad vilja bland städarna att vara aktiva och delaktiga i organisationen. Det kan 
även vara så att den ökade arbetsmotivationen och arbetsglädjen har lett till arbets-
intensifiering genom att städarna har fått större motivation att göra ett bättre arbete 
som gynnar enheten men också att det är arbetsintensifieringen som lett till ökad 
arbetsglädje på grund av de nya utmaningarna och den ökade stimulansen som de 
utökade arbetsuppgifterna sannolikt har medfört. Arbetsintensifieringen kan också 
ha lett till en ökad lojalitet till städenheten som organisation då städarna och che-
ferna känner att de investerat mer tid och energi i verksamheten sedan organisat-
ionsförändringen. Emellertid är det inte alls säkert att effekterna ens har hängt ihop 
som en kedja, så som förloppen beskrivs i resonemanget ovan, då en kedja av hän-
delser kan vara en alltför förenklad bild av verkligheten och inte spegla komplexite-
ten i denna typ av process. Ett exempel på detta är att städarna i denna studie även 
innan arbetsmiljösatsningen uppgav att de var nöjda och trivdes med sitt arbete 
samt att relationerna mellan städarna och cheferna var goda. Detta kan därför både 
ha varit förutsättning för att arbetsmiljösatsningen fick en bra start och blev lyckad 
och som bidrog till ytterligare förbättringar av dessa faktorer. Det är därför troligt 
att en liknelse av exempelvis ett nät av samband mellan olika faktorer ger en mer 
rättvisande bild av processen. 
 
Att kartlägga orsak-verkansamband mellan arbetsmiljösatsningar och ekonomiska 
utfall, samt att räkna hem de ekonomiska utfallen av arbetsmiljösatsningar är något 
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som ofta försöker genomföras. Detta visar Eklund m.fl. 2006 i en omfattande kun-
skapssammanställning med slutsatsen att detta är mycket svårt, eller i princip omöj-
ligt att göra, då för många variabler samspelar och yttre faktorer som påverkar ut-
fallen är omöjliga att kontrollera eller hållas konstanta. Exempelvis kan det sällan 
heller inte avgöras om det är god arbetsmiljö som leder till ekonomiska fördelar 
eller om de är de ekonomiska fördelarna som möjliggör för god arbetsmiljö (La-
gerstedt m.fl. 2008).  

Områdescheferna tror idag att städenheten på grund av den ökade kvalitén och ef-
fektiviteten skulle kunna erbjuda sina kunder ett konkurrenskraftigt pris vid en 
eventuell konkurrensutsättning, om kommunen tar beslut om att kommunala verk-
samheter som exempelvis skolor och förskolor skulle få tillåtelse att köpa städning 
även av privata städbolag. Att i en sådan eventuell framtid kunna möta de privata 
städbolagens priser skulle vara en nödvändighet för städenheten att förhindra en 
konkurs. Enheten har även satsat på god service och hoppas att den ökade kund-
nöjdheten även ska leda till konkurrensfördelar om de kommunala verksamheterna 
skulle få möjlighet att välja städleverantör. Samtidigt som områdescheferna och 
städarna tror att de idag skulle klara av en konkurrensutsättning bättre än för fem år 
sedan så finns det fortfarande en stark rädsla inom enheten att en konkurrensut-
sättning ska bli verklighet. De är även rädda att bli outsourcade vilket skulle inne-
bära att kommunen väljer att lägga ut städningen på entreprenad vilket städarna 
tror skulle resultera i att de blir arbetslösa eller blir anställda av de privata städbola-
gen som anlitas. Att byta arbetsgivare från kommunen till privata entreprenörer tror 
städarna skulle innebära stora försämringar i form av sämre städutrustning, lägre 
löner, mer stress och otryggare anställningsvillkor. Branschtidningar och dagstid-
ningar har många gånger skrivit om städare som övergått från offentlig till privat 
regi och till sämre arbetsförhållanden i likhet med de som städarna i den studerade 
städenheten beskriver. Att denna rädsla inte är obefogad kan även styrkas av exem-
pelvis Sundin & Rapps studie från 2006 som visar hur en kommunal städenhet inte 
överlevde då den utsattes för konkurrens av privata bolag.  

Sundin & Rapp (2006) liksom Almega (2013) och Antonsson m.fl (2008) visar att 
upphandlingar av städtjänster i stor utsträckning endast görs utifrån lägsta pris. 
Detta leder till priskrig med dumpade priser bland städbolagen som försämrar ar-
betsförhållandena för städarna. I en ännu inte publicerade rapport från Almega 
framgår att 96 % av de offentliga upphandlingarna idag styrs av lägsta pris och att 
service, kvalité och bra arbetsmiljö för städarna inte prioriteras. Detta öppnar upp 
marknaden för oseriösa aktörer som på illegala grunder kan erbjuda mycket låga 
priser. Almegas rapport från 2013 visar även att många städentreprenörer har satt i 
system att anställa arbetslösa som de har möjlighet att få olika ekonomiska bidrag 
för. Detta är inte olagligt men bidrar till den svåra situation som uppstått i städ-
branschen och som bidrar till försämrade arbetsförhållanden för städare (Almega 
2013). Denna avhandling har inte haft som avsikt att studera offentliga upphand-
lingar men en slutsats är att om den kommunala städenheten idag skulle bli utsatt 
för konkurrens är det troligt att de skulle få det svårt att överleva om lägsta möjliga 
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pris även i fortsättningen skulle den avgörande faktorn i de offentliga upphand-
lingsprocesserna.  

Än så länge är städarna i den kommunala städenheten inte direkt påverkade av 
denna hårda konkurrens i branschen. Indirekt påverkas emellertid städarna då de 
känner oro och rädsla, samt genom att beslut som påverkar dem görs utifrån strate-
gier för att rusta sig, eller undvika konkurrens och outsourcing. Effektiviseringen 
och arbetsintensifieringen som skett inom enheten har visat sig delvis vara en effekt 
av denna oro då enheten vill rusta sig och göra sig mer konkurrenskraftig om 
kommunen i framtiden tar beslutet att konkurrensutsätta enheten.  

 

Avslutande diskussion 

Resultatet i denna avhandling visar hur arbetsmiljön för städare kan förbättras både 
avseende på fysisk och psykosocial arbetsmiljö om en bred arbetsmiljösatsning till-
lämpas. Mina resultat visar även att det finns samband mellan god arbetsmiljö och 
lönsamhetsfaktorer i den studerade städenheten. Dock är städbranschen hårt utsatt 
för konkurrens på delvis ojämna premisser vilket leder till att de konkurrensfördelar 
som god arbetsmiljö kan medföra inte alltid är tillräckligt för att ett städföretag ska 
undvika konkurs, även om chansen att undvika den ser ut att kunna öka med god 
arbetsmiljö.  

I både projekt 1 och projekt 2 har jag visa hur fysisk belastning för städare kan re-
duceras och hur psykosociala faktorer exempelvis arbetsglädje och arbetsmotivat-
ion kan uppnås bland städare. Vidare har jag visat att de uppnådda resultaten har 
samband med lönsamhetsfaktorer, men exakt hur dessa samband ser ut eller vilka 
de ekonomiska utfallen är har jag inte kunnat fastställa. Städenheten har inte heller 
uppvisat ett förbättrat positivt resultat utan istället har det rört sig om en omfördel-
ning av de ekonomiska resurserna. Detta på grund av att städenheten som kommu-
nal enhet inte har något vinstdrivande syfte.  

Det övergripande resultatet från projekt 2 är att städenhetens arbetsmiljösatsning 
har varit starkt övervägande positiv ur både ett individ- och organisatoriskt per-
spektiv. De få negativa kommentarerna som framkommit har främst visat sig i en-
käterna och varit kopplade till städarnas personliga upplevelser av arbetsintensifie-
ringen som skett sedan organisationsförändringen. Men, den arbetsintensifiering 
som städarna i städenheten har upplevt verkar ändå vara mycket liten i jämförelse 
med den arbetsintensifiering som städare i andra kommuner har genomgått när 
städtjänster har lagts ut på entreprenad eller konkurrensutsatts vilket hade varit en 
trolig alternativ utgång om städenheten inte genomfört sin organisationsförändring. 
Detta är kanske något som dessa städare inte har reflekterat över då de även upp-
gett att är oroliga över ett sådant beslut från kommunen.  

De så kraftigt övervägande positiva resultaten och upplevelserna av städenhetens 
arbetsmiljösatsning har stundtals både förvånat och fascinerat. Jag ser det som möj-
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ligt att resultatet upplevs som oväntade delvis på grund av att det är en städorgani-
sation som har studerats. Det är möjligt att om arbetsmiljösatsningen och min stu-
die istället hade varit i en annan bransch som inte klassats som ett kvinnodominerat 
lågstatusyrke utan istället förknippats med status och yrkesstolthet skulle mina re-
sultat upplevts som mindre förvånande. Detta är intressant även då städarna själva 
reflekterar över sitt yrke som ett lågstatusyrke i samhällets ögon men inte själva 
känner igen sig i bilden som ofta förknippas med städare som en utsatt och undan-
gömd arbetare som inte är stolt över sitt arbete. Städarna i städenheten ger istället 
uttryck för en yrkesstolthet och anser även att utomstående personer som de möter 
i sitt arbete, exempelvis pedagoger och andra kommunalanställda, värderar deras 
arbete som viktigt för att andra kommunala verksamheter ska kunna fungera.  

Det förefaller som att den studerade kommunala städenheten går mot den till synes 
generella trenden i städbranschen och satsar på de anställda istället för att spara. Att 
städenheten tillhör en kommun (som ännu inte heller konkurrensutsatt städverk-
samheten) kan ha möjliggjort för städenheten att omfördela sina ekonomiska me-
del, exempelvis dra ner på administrativa kostnader för att istället satsa på persona-
lens arbetsmiljö och städkvalitén. Dock verkar det främst vara den långsiktiga och 
breda arbetsmiljösatsningen med ökad delaktighet, förbättrad kommunikation, ökat 
inflytande, kortare beslutsvägar samt den goda relationen mellan städare och chefer 
som skapat den positiva spiral som genererat god arbetsmiljön, sänkta kostnader 
och ökad kvalité. Detta tyder på att det främst är en fråga om icke monetära insat-
ser som varit de avgörande faktorerna som lett fram till det lyckade utfallet. Det 
borde därför vara möjligt att genomföra liknande arbetsmiljöinsatser med positiva 
resultat även i andra städverksamhet, oavsett ägandeform, konkurrensutsättning 
eller ekonomiska förutsättningar.  
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Abstract 
An action program with the aim to reduce work injuries and disorders 
among Swedish cleaners is presently carried out. Several sub-projects are 
accomplished within the project frame. In this paper, findings in several 
sub-projects regarding physical work load in cleaning work are 
summarized. Main data collection methods have been VIDAR-filming, 
interviews and questionnaires. Supplementary EMG measurements, 
biomechanical analysis with computer models and systematic observations 
with the OWAS method have also been performed. In total 61 cleaners have 
been studied in different ways encompassing all major types of cleaning 
work. The results show very few single tasks exhibit loads that from a strict 
biomechanical standpoint are injurious when performed a few times while 
repetitive monotonous tasks and awkward body postures are very frequent. 
Common repetitive tasks seen in most types of cleaning are mopping and 
dusting/wiping of various surfaces, often in awkward postures. Other 
common strenuous tasks are making beds in hotels, trains and cruise ships, 
handling of waste baskets and bags, cleaning of toilets and bathrooms and 
cleaning of stairs. The loads in some of these tasks are unnecessarily high 
due to the use of obsolete equipment and methods. Organizational issues 
are also important factors determining the total load on cleaners. Thorough 
cleaning campaigns on top of daily routines and gradual downsizing of staff 
with unchanged duties are examples of such issues. Obstacles caused by 
architecture, interior design and choice of furniture are also causing 
strenuous tasks.  
 
Keywords: postures, tools, work organization, work technique 
 
Topic: physical workload 

 
 
1 Introduction 
Cleaning work is associated with high rates of musculoskeletal disorders (MSD). 
According to Swedish statistics for 2006, female cleaners have the third highest rate of 
MSD injury claims. An action program with the aim to reduce work injuries and 
disorders among Swedish cleaners is presently carried out. Several sub-projects are 
accomplished within the project frame, addressing various issues that are important for 
the working conditions such as purchasing of cleaning services, management of 
cleaning companies and education of cleaners. Results from some of these sub-projects 



have already been reported in Swedish publications (Antonsson et al., 2006; Antonsson 
and Schmidt, 2007). 
 
In the present paper, results regarding physical work load from several sub-projects are 
gathered and summarized. A much more detailed report on these issues in Swedish is 
under preparation where also detailed suggestions for improvement are suggested (Hägg 
et al. 2008). 
 
2 Material and methods 
2.1 Material 
Data collection has been carried out from professional cleaners doing several kinds of 
cleaning work. Major video filming and interviews have been accomplished according 
to table 1. In addition to this, technical measurements have been made in groups of 
cleaners addressing specific methodological and tool issues  
 
Table 1.  

Type of cleaning 

Number of 
VIDAR-filmed 

subjects Number of interviews 
Office 2 2 
School 2 1 
Day care 1 1 
Stairs 1 1 
Public environment 1 0 
Hospital 3 3 
Hotel 3 3 
Restaurant 1 1 
Cruise ship 1 1 
Train 3 2 
Aircraft 1  
Public swimming baths 1 1 
Sports arena 1 1 
Supermarket 1 1 

 
 
2.2 Methods 
The two major information sources have been video filming with the VIDAR method 
(Kadefors and Forsman, 2000) and semi-structured interviews associated with the 
VIDAR sessions, from a sub-project on injury claim cases (Antonsson et al., 2006) and 
from a previous thesis (Kumar, 2006). The VIDAR recordings were also scrutinized by 
an expert team from the project.  
 
Some of the video recordings were analysed with the OWAS method to obtain 
frequency figures of common tasks. EMG measurements were also performed to 
compare different working techniques and tools. 
 



3 Results 
3.1 Work organization 
Work organization appears to be an important issue for the general work load. Interview 
results indicate that there has been a trend for several years with increasing cleaning 
areas with preserved staff, alternatively decreased staff on preserved areas. Annual 
campaigns with extended cleaning are often performed on top of daily routines without 
extra staff. These occasions are experienced to be extremely strenuous. 
 
3.2 Work technique and used equipment  
There are today established recommendations for optimal work technique with minimal 
strain for the most common cleaning tasks and these techniques are taught at vocational 
training courses. Only a minority of the assessed cleaners was aware of or applied these 
techniques. In addition, in several cases obsolete equipment and methods were used 
causing unnecessary work load, e. g. we swabbing instead of mopping with modern 
mops.  
 
3.3 Strenuous tasks and environments 
Very few tasks were identified that were considered harmful as single events. On the 
other hand, a large number of tasks were identified as harmful when performed 
repeatedly over a major part of the normal work day due to static loads and repetitive 
motions. Many of these were also associated with awkward postures for the legs, trunk 
and arms, often in extreme joint positions. More tasks were identified by the experts 
than by the cleaners themselves.  
 
In this paper, only some of the most common tasks and environments will be described 
briefly. For more detailed results the reader is referred to a future report in Swedish 
(Hägg et al., 2008). 
 
Repetitive work 
The most frequent work task in most cleaning jobs is mopping. Frequency data show 
that mopping is performed during 35 - 40% of the working day in common cleaning 
jobs. Mopping is normally performed with lifted arms, one arm higher than the other, 
performing a figure eight pattern with the mop while moving backwards. Considering 
the long exposure times with lifted arms, this task is classified as harmful for the 
shoulders. The rotation of the mop, performed by rotation of the mop stick, also 
involves frequent wrist flexion/extension that is considered as a risk factor for wrist 
disorders. The work load during mopping also increases with increased humidity in the 
mops used. The needed humidity depends on the degree of dirtiness. Also broader mops 
increase the work load. 
 
The importance of an adjustable mop stick for decreased loads has been documented by 
EMG measurements during staircase cleaning (Kumar et al., 2008). 
 
Swabbing is a cleaning method which today is recommended as a method to use under 
exceptional circumstances only. Modern prepared mops can in most cases solve the 
task. Swabbing generally demands higher forces than mopping and is normally also 
associated with carrying heavy buckets of water. In spite of this, swabbing is still often 
seen as a standard method in many cases, especially when it comes to stair cleaning. 



The carrying of water buckets becomes extra strenuous when it has to be performed in 
stairs. 
 
Staircase cleaning is a stereotype kind of mopping where the mop is moved sideways 
repeatedly. If the staircase is wide, extreme joint angles may be reached. Staircases are 
often more dirty than other premises due to the nearness to entrances. More dirt increase 
the work load. 
 
The other major repetitive task is wiping and dusting. This is performed 25 - 35 % of 
the total time. The task is often performed on surfaces, hard to reach, which imply bent 
and/or twisted back, arms over the shoulder and/or extreme wrist postures. The load is 
increased on surfaces with high friction and resistive dirt.  
 
Heavy lifts 
Most cleaning tasks involve the removal of waste which normally is collected in a bag 
on the cleaning wagon. Most often this bag which may weigh up to 15 kg has to be 
lifted or even carried by the cleaner at, at least some point of the transportation chain. 
Heavy lifts also occur in many environments when furniture or other equipment have to 
be lifted and moved.  
 
Offices 
Major obstacles in office cleaning are furniture, electrical cables, et cetera which hinder 
rational cleaning. Moving furniture and lifting cables implies extra work load. The 
problems with cables involve lifting the cables with one hand while operating the 
cleaning tool with the other, often in awkward postures. The emptying of waste baskets 
is another strenuous task in offices. It demands too often a bent back. 
 
Toilets and bathrooms 
In hotel cleaning, toilets and bathrooms are cleaned during 30% of total time. These 
premises generally demand wetter methods which are more strenuous and most often 
have too limited space to be able to use rational tools. This implies much work in 
awkward postures, often with bent and/or twisted back or on the knees. 
 
Hotel rooms 
A specific strenuous task associated with hotel cleaning is the making of beds. 
Especially the changing of duvet covers is trying since it usually implies arms lifted 
over the head. The rest of the bed making is also often strenuous depending on height 
and size of the bed, lack of possibilities to move around the bed and possible needs to 
lift and move a heavy bed. The problems with making beds are even bigger where there 
are bunk beds as in trains and cruise ships.  
 
3.4 Interior design and furnishing 
The load on the cleaner is obviously affected by the layout of the premises and the 
choice of furniture, interior design and materials. Some examples of crucial issues are 
choice of material on floor and walls, sanitary ware in bathrooms and clearance under 
furniture. Many observations indicate that cleaning issues hardly have been considered 
even in modern buildings. 
 



4 Discussion 
The present investigation is mainly based on subjective assessment by the cleaners 
themselves and on observations by experts. To have a more solid scientific 
documentation of various tasks much more technical measurements would be desirable. 
This would however demand resources that were not available. Still, the mainly 
qualitative assessments performed have given a valuable list of strenuous tasks to 
consider for the cleaners themselves, managers and supervisors, tool designers and 
architects etc. This information will constitute one of the bases for a future website 
under preparation in Swedish, “Allt om städ”. This website will provide information to 
all actors in these businesses about how to improve working conditions in cleaning. 
 
There has been an ambition in this work to cover all kinds of cleaning performed in 
Sweden. This ambition has not been possible to fulfil completely. Some types that have 
not been assessed are cleaning in the building sector and the increasing professional 
home cleaning. Conclusions regarding more uncommon tasks (not in this paper) may be 
based on one observation only. However, regarding the most common cleaning tasks 
addressed in this paper there is a solid basis with numerous observations. 
 
A general conclusion is that cleaning issues are not enough considered by designers of 
tools and methods as well as architects and interior designers. There is much to do to 
improve tools, methodology for cleaning and design of premises and furniture. 
 
Another interesting observation is that the experts identified more risky tasks than the 
cleaners themselves. Especially when it comes to monotonous repetitive tasks the 
awareness among the cleaners about the potential risks is low. 
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Abstract 
 
In cleaning occupations, about 80% of all cleaning tasks are done by manual cleaning tools, 
and about 30%-35% of working time is spent on mopping floors. Cleaning is considered as a 
physically demanding and strenuous job. This study examines the effects of mopping on 
polished and non-polished linoleum floors in school classrooms in terms of muscular activity 
and subjective awareness. Ten professional cleaners volunteered for this study and surface 
electromyography (sEMG) was recorded from six muscle groups; left and right wrist 
extensor, right and left anterior deltoid and right and left upper trapezius. The cleaners were 
randomly assigned a type of floor to be used in each test. The cleaners performed the mopping 
task for both polished and non-polished floors at their normal working rate. The results show 
no significant difference (p<0.05) in muscular activity while mopping on the polished floor 
compared to the non-polished floor; however, the cleaners rated the polished floor more 
comfortable to mop.  
 
Keywords: Mopping; muscular activity; professional cleaners 
 
 
 
 
 
 
1. Introduction 
Cleaning can be described as removal of undesired dirt, dust, marks, stains and other 
extraneous materials from locations where they serve no useful purpose. A clean environment 
at workplaces enhances the feeling of wellbeing and it may be conducive to higher 
productivity, quality of work and job satisfaction (Kumar, 2006).  Professional cleaning is one 
of the most eminent global occupations with millions of employees (ref). It is an essential job 
for the environments and people’s well-being. (Kumar, 2006; Woods et. al. 2004).According 
to the Swedish work environment authority (SWEA), there are about 56000 women and 
16200 men are employed in the Swedish cleaning industry (SWEA,, 2006). Professional 
cleaners are known to experience considerable musculoskeletal problems due to the static 
muscular work that have to be maintained throughout their working period as well as those 
due to highly repetitive movements of the arms and hands (Louhevaara et al., 1982; Hultman 
et al., 1984; Lehtinen et al., 1985; Hagner and Hagberg, 1989). About  80% of the cleaning in 
schools, offices are usually done with manual equipment  and about 30-35 % of working time 
is spent on the floor mopping (Hopsu et al., 2000; Kumar et al., 2005). Several researches 
have been found on the floor mopping with different methods such as dry mopping, wet 
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mopping damp mopping, scrubbing and swabbing (e.g. Hopsu et al., 2000). Yet no researches 
have been found on the condition of the linoleum floors which is very common type of floor. 
Therefore, the aim of this paper was to quantify and compare the local muscular strain of the 
shoulder and forearm muscle during floor mopping with polished and non-polished linoleum 
floor. 
 
2 Material and methods 
A total of ten professional cleaners participated in the research study. Their mean age was 42 
years (range 29-58). The average job experience of the cleaners was 16 years (range 2-36). 
The cleaners were used to clean polished and non-polished linoleum floor.  
 
The simulated floor mopping task was carried using a common floor moping tool in a school 
classroom without any furniture. Two different floor types polished and non-polished were 
used for the cleaning without visible dirt (Hopsu et al., 2000). Each cleaners mopped the 
classroom floor using her habitual pace and style. The sequence of the tasks with two 
different types of floor was randomized. The cleaners had a rest of five minutes before each 
test. 
 
The surface electromyography (sEMG) was recorded from the upper trapezius, anterior of the 
deltoid and the wrist extensors (extensors carpi radialis) bilaterally. Digital telemetric 
ME6000 EMG Analysis System Equipment (Mega Electronics Ltd, Finland) was used for 
measuring muscular activity. The raw EMG signals was root mean square (RMS) detected at 
a time constant of 100 ms.  The data sampling rate was 2000Hz. sEMG-data were transferred 
to a computer using telemetric method for editing in the ME6000 sEMG Analysis Software 
Program (Mega Win 2.4). Locations of the muscles were identified based on the 
recommendation set forth by Cram et al. (1998), with subject motion and manual palpation as 
the final determination of electrode placement. sEMG was recorded using surface electrodes 
(Blue Sensor, model MF-00-S) were placed in pairs with 3.5 cm apart (centre to centre 
distance) on the skin overlying the studied muscles (Delagi et al., 1981). The skin was 
cleaned and shaved and alcohol was used for removal of dirt, oil and dead skin. Surface 
electrodes for upper trapezius were placed on the line of axis between C7 and the acromion 
above the superior angle of the scapula and the ground electrode was placed on C7 (Harvey 
and Peper; 1997). The electrodes for anterior deltoid were placed three fingerbreadths below 
the anterior margin of the acromion (Delagi et al., 1981) and the ground electrode was placed 
on acromion (Harvey and Peper; 1997). For the wrist extensor the surface electrode were 
placed on the muscle approximately 5 cm distal from the lateral epicondyle of the elbow, on 
dorsal side of the arm just lateral to brachioradialis (Delagi et al., 1981). All electrodes were 
placed by the same person. 
 
sEMG signals were normalized against the maximum activity (MVC) were obtained during 5-
s contractions. One MVC was performed for each muscle and there was a rest period of about 
2 min between testing on different muscle (McCully et al., 2006). Mean values of signals of 
different floor type were used to quantify the local strain. 
 
After finishing each test cleaners rated the comfort level in the scale 1 to 5 where, 1 was most 
comfortable and 5 was not comfortable at all. 
 
2 Results 
Table 1 shows the average % MVC for the studied muscle. There was no significant 
difference found in %MVC while cleaning on polished and non-polished floor. 
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 Polished floor  Non-polished floor  
Muscles Mean SD± Mean SD± P value 
Right wrist extensors 17 8 19 9 0.087 
Right anterior deltoid 3 2 3 7 1.000 
Right  upper trapezius 7 4 6 4 0.235 
Left wrist extensors 8 4 9 5 0.120 
Left anterior  deltoid 3 2 3 2 1.000 
Left  upper trapezius 9 8 9 7 0.071 

 
The cleaners rated polished floor more comfortable than non-polished floor which was 
significantly different.  
 
 
3 Discussion and conclusion 
In this study, the activity of the muscles while cleaning on the polished floor and non-polished 
floor were determined. The results show no significant difference (p<0.05) in % MVC while 
mopping on the polished floor compared to the non-polished floor. The possible reason could 
be that the friction on polished floor did not reduced in significant amount in order to create 
less muscular strain than non-polished floor. Other reason might be that the condition of the 
non-polished floor was not bad or the roughness was not significant enough to have an impact 
on the muscular stress levels. Though there was no significant difference found in muscular 
activities in the testing, yet the cleaners rated the polished floor (mean 1.50) to be more 
comfortable than the non-polished floor (mean 3.08). It might be possible that the cleaners felt 
polished floor more comfortable due to fact that it looked clean and more reflective, which 
might have had a positive psychological impact on cleaners 
 
Even the results are similar for each floor type, still it can be concluded that polished floor 
should be recommended as a general means of reducing psychological stress among cleaners. 
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a b s t r a c t

This paper illustrates and discusses problems with the implementation and use of ergonomic tools and
techniques in the process of cleaning. Cleaning is an occupation with a high risk of developing work-
related disorders. One high-strain task where recommended tools and techniques are difficult to apply
is cleaning staircases. This study evaluated the muscular activity of cleaners while mopping staircases
using two different mop handles and found that an easily adjustable mop handle can decrease a cleaner’s
physical load. The results also show that the implementation and contextualization of the mop are of
great importance for how a mop is used. A more holistic approach is needed to improve the benefits of
good tools and techniques in cleaning work. More research is needed on howworkplace organization can
be improved to support the implementation of strategies to increase the health of professional cleaners.
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1. Introduction

1.1. The aim of the study

During the last decade, new tools and better work techniques
have entered the cleaning industry. Nevertheless, cleaners are the
workers with the highest risk of developing work-related disorders
and also have a high risk of leaving their job before their intended
retirement (AFA, 2009; Hopsu et al., 2003; SWEA, 2003). The aim of
this paper is twofold: (1) to evaluate muscular activities when
mopping staircases using two different mop handles and (2) to
identify and discuss difficulties with the implementation of new
tools and techniques in cleaningwork. The use and implementation
of tools and techniques has been given little attention not only by
earlier research but also within the cleaning industry. Without
good implementation strategies, the benefits produced by these
new tools could be lost.

1.2. Earlier research in the cleaning work area

Cleaning work is a worldwide profession with millions of
employees (Louhevaara et al., 1998). Cleaning is an important job to
ensure many people’s safety, wellbeing and health. Dust contains
particles that can contribute to allergic reactions and damage
respiratory organs, and unclean dirty areas can increase the risk of
accidents at work places. A clean environment also contributes to
higher productivity, quality of work and job satisfaction. Keeping

the indoor environment dirt-free also protects it from degradation,
which can savemoney (Hopsu et al., 1994; Kumar and Kumar 2008;
Louhevaara, 1997; Wolkoff et al., 1998). Previous research on
cleaning work has found that cleaners are exposed to many risks
when performing their work. Factors such as repetitive move-
ments, working in static and awkward postures and minimal
muscular rest are all risk factors for developing the work-related
disorders identified as frequently occurring with cleaning work
(Bell et al., 2006; Bernard, 1997; Buckle and Devereux, 2002; Hägg,
2000; Hägg et al., 2008b; Johansson and Ljunggren, 1989;
Nordander et al., 2000; Unge et al., 2007; Weigall et al., 2005).
Other factors, such as time pressure, inconvenient working hours,
limited opportunities to influence the work, low appreciation and
little respect from other people are also common problems that
cleaners face (Aickin, 1998; Aurell, 2001; Messing et al., 1998;
Weigall et al., 2005; Woods and Buckle, 2006). In a report from
the Swedish Work Environment Authority, SWEA (2003), which
presents statistics about the professions with the highest level of
monotonous work, including statistics regarding cleaners, 29.3% of
the cleaners reported physical illness and pain due to their work.
Similar statistics can be found in a report from 2009 by AFA
insurance.1 The AFA’s report shows that out of all of the professions
in Sweden, cleaners have the highest risk of developing chronic
illnesses that necessitate employer compensation. Cleaners exhibit
more than twice as many cases of chronic illnesses per year and per

* Corresponding author.
E-mail address: therese.ohrling@ltu.se (T. Öhrling).

1 AFA Insurance is an organization owned by Sweden’s labor market parties. The
organization insures employees within the private sector, municipalities and
county councils. AFA also finances research which aims to improve health in
working life.
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1000 employees than the average figures for all occupations (AFA,
2009). In addition, the report from SWEA (2003) shows that
cleaners experience the lowest amount of work environment
improvements to reduce work-related pain and disorders.

In the cleaning occupation, floor mopping is a high risk task that
requires repetitivemovements and a static muscular load. Mopping
is often performed with little time for muscular rest, which
increases the risks (Hägg et al., 2008a; Søgaard et al., 1996). The
most commonly reported symptoms among cleaners are pain in
the back, neck, arms and hands, which are areas where the muscles
used to mop are located (Aickin, 1998; Johansson and Ljunggren,
1989; Louhevaara et al., 1998; Søgaard et al., 1996). Lately, new
equipment and better working techniques has made it possible to
reduce the muscular load when cleaning floors, but many of these
improvements cannot be applied when, for example, the design of
the facility makes the new devices and techniques impossible to
adopt. Earlier studies of cleaning tools and working techniques
state that the use of poorly designed cleaning equipment is
a contributing factor to awkward postures, i.e., a bent, twisted back
and elevated shoulders. A poor cleaning tool, therefore, increases
the risk of musculoskeletal disorders among professional cleaners,
and the use of more ergonomic tools is recommended (Bell et al.,
2006; Weigall et al., 2006; Woods and Buckle, 2005). However,
staircase cleaning is not mentioned in almost any study of tools and
cleaning techniques. In an early article, Lindqvist (1982) wrote
about the technological developments in floor cleaning and pointed
out that staircase cleaningwas an areawheremodern technological
development has been minimal. According to Lindqvist (1982),
level floor cleaning has been improved by new methods using
machines and modern improved tools, but staircase cleaners still
use the same methods as were used 100 years ago, often scrubbing
while kneeling and handling heavy buckets of water. Since the
1980s, dry methods, which decrease the muscular load of the
cleaners, have appeared in cleaning work. Microfiber cloth, which
requires no water, reduces the weight of the mop and the friction
between the floor and the mop. Dry methods can be applied when
floors are light to moderately dirty (Hopsu et al., 2000; Hägg et al.,
2008a). Aurell (2001) describes the dry methods as a revolution for
the cleaning industry, as they not only reduce muscular load but
also provide a better result. These dry methods have also become
more common in staircase cleaning. However, because staircases
are often in frequent use by people coming in from the outdoors,
they accumulate more stains and are covered with tougher dirt
than many other indoor environments. Staircase cleaning, there-
fore, often requires damp or wet methods, which increase friction
and, therefore, the muscular load. Modern machines have also
decreased the load of level floor cleaning but cannot be used to
clean staircases. Additionally, the recommended technique for
mopping level floors, in which the cleaner walks straight forward
pushing the mop in front (Hagner and Hagberg, 1989; Hägg et al.,
2008a), cannot be adopted here. Instead, a side-to-side method
must be implemented to reach and clean each step, thereby
increasing the load on the upper extremities, especially when the
staircase is wide. The technique that is recommended and is often
used when cleaning staircases is to walk from the top of the stair-
case backwards while mopping the step 1e2 levels above. Walking
backwards allows the cleaner to work in an upright position and
without flexing the neck. The hands and arms should never be
raised above shoulder level and, therefore, the length of the mop
handle is important (Antonsson et al., 2006; Hägg et al., 2008a;
Woods and Buckle, 2005).

In a study by Antonsson et al. (2006) of cleaners who suffer from
work-related disorders, staircase cleaning is identified as one of the
highest risk tasks (Antonsson et al., 2006). The study is one of the
few qualitative studies of cleaners’working environments and uses

interviews to investigate the causes of work-related disorders
among cleaners. The study found that it is not unusual for cleaners
to have staircase cleaning as their only task or to perform it full-
time. In such cases, these cleaners often manage stairwells in, for
example, apartment houses in which water access is limited and
heavy buckets of water need to be carried between the stairwells,
as well as up and down the stairs, if there is no elevator. Inside
office buildings or schools, this necessity is less of a problem
because a cleaning supply room can be accessible within the
building where an ordinary washing machine can be placed. In this
case, the mop can be taken directly from the machine and be used
while moderately damp. This approach makes buckets of extra
water unnecessary and, if extrawater is needed, the access to water
is closer, and buckets can be easily transported on a cart when the
cleaners do not need to go outside to reach the next staircase.

The work environment for cleaners is in need of scientific
improvements, andmuch can be done to decrease the physical load
for cleaners and reduce their health hazards (Hägg et al., 2008a) in
their environment accordingly. Although relatively little research
has been done on cleaning work, several studies have focused on
the importance of ergonomic tools and techniques. However,
successfully implementing these tools and techniques for a sus-
tained workplace improvement is often forgotten. There is a gap in
knowledge about this implementation, and a holistic perspective is
needed to improve cleaning work. Organizational and interior
layouts can be overlooked when cleaning companies decide in
which techniques, tools and machines to invest. The quality of the
tool is irrelevant if it is not possible to use it because of interior
design or other circumstances. During the last five years, research
regarding cleaning work has sharply declined, and scientific papers
in the area have become difficult to find. However, Swedish
newspapers and trade magazines write every month about
cleaners’ poor working environments and highlight the problems
cleaners face in their everyday work, such as stress, low social
status and ergonomic risk factors. These highlighted problems
show that much must still be done in the area, and the cleaners
must not be forgotten.

1.3. Background

This paper describes one subproject of a three-year action
program that was a collaboration between Luleå University of
Technology (LTU), the Swedish Environmental Research Institute
(IVL) and the Center for Musculoskeletal Research in Sweden. The
programwas finished in 2008 and attempted to identify the causes
of pain and work-related disorders among professional cleaners
and to find solutions to decrease these problems (Antonsson et al.,
2006, 2008; Antonsson and Schmidt, 2007; Hägg et al., 2008a,
2008b; Kumar 2006, Kumar et al., 2008a, 2008b).

2. Methods

2.1. Participants

Thirteen professional cleaners in Sweden participated in the
study. The average age of the cleaners was 48 years, and the average
job experience was 15 years with a range of 2e36 years (the
standard deviation was 10 years). Cleaners who wanted to partic-
ipate and felt that they had the time were asked to sign up for the
experiment. Of these volunteers, the cleaning managers selected
individuals such that the final participants represented a wide
range of ages, years of experience and types of experiences. The
cleaners participating in this study were all familiar with staircase
cleaning because it was a part of their everyday job, but none of
them had staircase cleaning as their only work task. All of the
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participants were right-handed. Before the experiment, other
cleaners were consulted about staircase cleaning to provide infor-
mation about different mop handles and their use.

2.2. Procedure

During the experiment, the cleaners were asked to perform
a staircase cleaning task that involved cleaning from the top to the
bottom of a staircase between three floors. All cleaners mopped the
same staircase and they were asked to perform the task in their
ordinary working phase. The time needed varied among the
participants but generally lasted approximately 5 min. To compare
the results, the cleaners were asked to use the recommended
technique for mopping a staircase, i.e., walking backwards while
mopping the stairs 1e2 steps above them. All cleaners were
familiar with this technique, although not everyone used it in their
everyday work. The staircase was made of stone, and all of the
cleaners were familiar with its design. The task was carried out
twice, once with an adjustable mop handle and once with a non-
adjustable mop handle. When mopping with the adjustable mop
handle, the cleaners were told to adjust the length of the handle
such that their arms were never elevated above their shoulder
level, as seen in Fig. 1, when mopping with the non-adjustable mop
handle. The handle should be shorter during staircase cleaning
because the cleaner is standing on a lower level than the area being
cleaned. When the cleaner subsequently reaches the landings
between and on each floor level, the mop handle must be adjusted
to an ordinary length again, as the cleaners are standing on the
same level as the surface that they are mopping.

The cleaners were randomly assigned one of the two handles to
start with. The same dry microfiber mop was used in both cases.
The adjustable mop handle was a commercially available handle,
which could be adjusted to the desired length by pressing a push
button along the upper side (Fig. 2). The button was close to the
upper grip, and the operator did not need to switch their grip to
press the button. When the push button was pressed down, it was
possible to adjust the length of the handle, and when the pressure
was released, the handle locked into the desired position. The non-

adjustable mop handle, also commercially available, was, in fact,
adjustable, but to do so the operator needed to reach an adjustment
screw farther down the handle, twist it, adjust the length of the
handle and finally twist it again to lock the position (Fig. 3).
According to the cleaners, this function is rarely used because it is
a time-consuming and awkward procedure. At most, several
cleaners stated theymight adjust the handle at the beginning of the
day if someone else had used it the day before at another height. In
this test, therefore, this handle was considered to be a non-
adjustable mop handle.

2.3. Data recording and analysis

Surface electromyography (sEMG) is an accepted method for
measuring muscle activity and has been used in other studies on
cleaners (Cabeças, 2007; Hagner and Hagberg, 1989; Nordander
et al., 2000; Søgaard et al., 1996, 2001). The use of sEMG is also
common in other modern studies where muscular activity on
workers is being evaluated (Dianat et al., 2012; Ferguson et al.,
2011). By placing electrodes (Blue Sensor, model MF-00-S) on the

Fig. 1. Working posture when mopping a staircase between landings using a non-
adjustable mop handle.

Fig. 2. An example of the type of mop handle that was used as an adjustable handle.
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skin over a muscle, it is possible to calculate the muscle activity in
microvolts (mV). In this study, the following muscles in the upper
body were measured: the right and left upper trapezius, middle
deltoid and wrist extensor. The locations for the electrodes were
identified using the recommendations of Cram et al. (1998). The
sEMG was compared to the same cleaner’s maximal voluntary
contraction (MVC) to calculate the percentage of maximum
strength that each cleaner used to perform the task. For each
muscle, a paired t-test was used to determine the difference
between the percent MVC when using the two types of mop
handles. Probability values of p < 0.05 were accepted as being
statistically significant. More details about the sEMG procedure and
its data analysis have been published elsewhere (Kumar et al.,
2008a).

2.4. Observations

During each test, the cleaners were recorded with a video
camera. After both tests, the cleaners watched the recordings of

themselves and were asked to comment about their experiences
with the different mop handles. Their working postures were also
analyzed to evaluate differences in working techniques using the
two mop handles.

2.5. Subjective assessment

After completing the task with each mop handle, the cleaners
rated their perceived exertion on a Borg scale 0e10 (Borg, 1998) for
areas on the upper body (right and left shoulder, upper arm and
neck), which included areas where the muscles that were recorded
with the sEMG equipment were located. On a scale from 1 to 5, the
cleaners also rated their comfort level using each handle for
mopping. The use of self-reported measures of exertion of the
upper extremities is a recommended method, as it has been shown
to be successful and valid when evaluating ergonomic risk factors
in the workplace (Kitis et al., 2009).

2.6. Interviews

During the experiment, the cleaners were asked about their job
and about staircase cleaning to understand the task and its diffi-
culties. After each test, when the cleaners watched the video
recordings, they made comments about the mop handles and the
working techniques. These interviews contributed valuable quali-
tative data about the task and the different mop handles and
methods.

3. Results

3.1. sEMG analysis

The sEMG results indicate a lower muscular activity while using
the adjustable mop handle compared to the non-adjustable mop
handle. The biggest differences were noticed in rightmiddle deltoid
and right upper trapezius (Table 1). The mean percentage MVC was
also found to be lower while using the adjustable mop handle
compared to the non-adjustable mop handle (Fig. 4). The video
recordings showed a lower abduction of the arm and shoulder
when using the adjustable mop handle, which is probably the
reason for the lower muscle activity. However, the sEMG results
show a higher value for right wrist extensor while using the
adjustable mop handle. The most likely reason for this finding is
that the cleaners’ right arms were closer to the their bodies when
using the adjustable mop handle, which might have allowed them
to also steer the mop handle with their right arm and not only their
left. According to this experiment, an easily adjustable mop handle
should be used to decrease the muscular load when cleaning
staircases. More detailed results about the sEMG findings have been
published elsewhere (Kumar et al., 2008a).

Fig. 3. An example of the type of mop handle that was considered a non-adjustable
handle.

Table 1
Mean %MVC for adjustable and non-adjustable mop handle (n ¼ 13).

Muscles Adjustable mop
handle

Non-adjustable
mop handle

P value

Mean SD� Mean SD�
Right wrist extensors 29 11 26 12 0.102
Right middle deltoid 7 5 11 7 0.003a

Right upper trapezius 15 11 23 12 0.000a

Left wrist extensors 18 10 21 11 0.004a

Left middle deltoid 5 3 5 3 0.209
Left upper trapezius 8 3 9 4 0.071

a Significant at p < 0.05.
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3.2. The observations

When watching the tape recordings, it was clear that the
cleaners’ arms and hands were raised above the recommended
level (Antonsson et al., 2006; Bernard, 1997) when mopping the
staircase with the non-adjustable mop handle (Fig. 1). To maintain
their hands in the correct position on the mop handle, the cleaners
were forced to raise their arms above shoulder level whenmopping
the stairs. These moments were consistently identified as the most
physically demanding by all of the cleaners when they commented
on the video recordings after both tests. When mopping with the
adjustable mop handle, the cleaners confirmed that the subjective
load was lower, as they could work with their arms at a lower level.
A majority of the cleaners stated that they found the adjustment
device quick, user-friendly and easy to use. The cleaners who stated
otherwise said that it was “just a matter of time” before they would
find the adjustable mop handle familiar and easy to use. They
thought they would learn the technique after “a couple of times” if
they were given some extra time during the learning process.

3.3. Subjective assessment

When the cleaners were asked to rate their perceived muscular
load on the Borg scale, the non-adjustable mop handle was rated as
more strenuous on the upper body parts than the adjustable mop
handle (Fig. 5). On the comfort level scale (1e5) the adjustable mop
handle, with a mean comfort level of 4.93, was found to be much

more comfortable then the non-adjustable mop handle, which had
a mean comfort level of 1.13 (Fig. 6).

3.4. The interviews

During the interviews with the participants, there were many
different explanations for why the recommended tools and tech-
niques for floor and staircase cleaning were not always used.
Because of the tougher dirt in staircases, recommended dry
methods made it difficult to achieve a good result. One cleaner
pointed out that it was not only staircases close to entrances that
were more stained but also staircases inside office buildings or
schools. These staircases often tend to have stubborn stains from
spills by employees and pupils carrying cups of coffee, tea or soda
between the floors, which is more awkward than carrying drinks
over a level floor. The recommendation for cleaners to walk back-
ward down the staircase while mopping was not always adopted.
Two cleaners who were employed at schools said they started from
the top, as the other cleaners did, but instead of walking backward,
they walked forward down the staircase. They said it was because
they needed to look down the staircase to not collide with pupils
who sometimes did not notice the cleaners and sometimes, even if
they did see the cleaners coming, did not make any effort to move,
which the cleaners sometimes interpreted as lack of respect.
Another cleaner (one of the consulted cleaners before the experi-
ment) said that she sometimes walked forward and sometimes
backward. She stated that she did not know if one way was better
than the other and had not been told which technique to use. None
of the participants or consulted cleaners stated that they adjusted
the handle more than once or twice a day because adjusting the
mop was time-consuming or inconvenient to use while working.
The design of the adjustment device, therefore, seems to be
a crucial factor in determining whether it is going to be used or not.
The majority of mop handles used in Sweden today are adjustable,
but it is likely that they are rarely used this way, due to their poor
design. Adjusting the length becomes an extra maneuver, and the
cleaners consider it time-consuming or unfamiliar and awkward,
despite how minor it may appear to be to an observer. An easily
adjustable handle that can be adjusted while mopping without
stopping or changing the grip is more likely to be used. All of the
participant cleaners had been educated about ergonomic cleaning
techniques, but many of them said that working under stress made
them ‘forget’ about what they had learned or that another way of
doing the work felt quicker. They gave these reasons for not
applying recommended techniques not only when mopping

Fig. 4. Mean % MVC while mopping with adjustable and non-adjustable mop handles.

Fig. 5. Perceived muscular load while using adjustable and non-adjustable mop handles.
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staircases but also when doing other tasks. The time factors and
time pressures, therefore, seem relevant both for the usage of tools
and for the choice of technique.

4. Discussion

The results from this study show that the physical load can be
decreased by using a more ergonomic cleaning tool when cleaning
staircases and that new tools and techniques have the possibility to
improve working conditions. New tools and techniques are clearly
on the agenda in the cleaning industry today, but the results of this
study indicate that it is not enough to simply purchase new tools
and introduce new techniques. When comparing older and newer
studies of cleaning work generally and for staircase cleaning
specifically (Antonsson et al., 2006; Aurell, 2001; Lindqvist, 1982;
Malmgren, 1980), it is clear that the same problems repeatedly
occur (i.e., muscle pain, time pressure and lack of respect from
others). These are problems also found in this study, as many of the
participant cleaners experienced muscle pain that they believed to
be work-related. The cleaners also occasionally feel they are
working under stress, and pupils’ unwillingness to move can be
interpreted as lack of respect for the cleaners. Even though new
cleaning tools and techniques frequently enter the market, cleaners
still suffer from work-related disorders. Focusing on tools and
techniques may draw attention away from these other problems.
From the results of this study, it is possible to track five factors that
hinder improvements to the cleaners’ work situations. These five
factors are discussed below.

4.1. Cleaning tools and techniques are not good enough

Different studies on cleaning work have concluded that addi-
tional tools and more ergonomic tools and techniques are needed
in the cleaning business. Staircase cleaning is physically demanding
and monotonous work (Antonsson et al., 2006; Aurell, 2001) that
cannot be performed by modern machines and cannot always be
performed using the recommended push method (Hägg et al.,
2008a). This paper also shows that tools are not always used as
they are intended, which is an indication of poor design (e.g., not
using the length adjustment device on the handle because of the
extra effort needed). New tools and techniques also need to be
contextualized to fit different situations and environments.

4.2. Lack of resources and planning in the implementation phase

In the interviews with the cleaners, it became clear that the
implementation phase of a tool or technique is crucial for its use
and for ensuring that the cleaners do not fall back into the old ways
of doing their work. The cleaners explained that a new tool may feel
unfamiliar and awkward to use in the beginning, and even the best
tools or techniques may require extra time to learn. Time pressure
and lack of knowledge were two examples that were given during
this study as reasons for why cleaners did not use a tool or a tech-
nique as intended, which can undermine the benefits and potential
of new tools and techniques. Therefore, to change a routine and to
maintain the change requires a good work organization that will
invest the extra time and training needed. The attitudes of the
cleaning managers and their determination to accomplish changes
are of great importance both when introducing new tools and
techniques and for maintaining better ways to work.

4.3. Issues and challenges related to workplace organization and
interior and architectural design

The interviews conducted in this study indicated that physical
and organizational circumstances tend to be overlooked when
cleaning companies decide in which techniques, tools and
machines to invest. This tendency can be an explanation for why
new tools do not give expected improvements. One example is that
it is, in practice, problematic to adapt machines, tools and recom-
mendations used to mop level floors to the task of cleaning stair-
cases. Woods and Buckle (2005) mention interior and architectural
reasons and the lack of facilities that make different cleaning tools
or techniques difficult to use properly. It does not matter how good
a tool is if it is not possible to use it properly because of interior
design. In another example from Sweden, which is not found in
other countries, cleaners’ working hours are typically scheduled
during the daytime to give the cleaners better working shifts and to
make them more visible to their clients. While this certainly has
benefits, it can also create problems and make it difficult for the
cleaners to use the recommended tools and techniques, such as the
difficulty in walking backwards down staircases because other
people do not move out of the way.

4.4. Social factors affecting the physical working environment

Another problem cleaners face is the low social status of the
profession. This problem not only affects the cleaner’s psychosocial
working environment but also the physical environment and the
way that the cleaners perform their job. One of the problems is that
other people sometimes consider cleaning work to be something
everyone can do without any special education. Aurell (2001)
describes this as a hindrance to improvement, as customers are
sometimes skeptical of new techniques. For example, they compare
the work of professional cleaners to the cleaning they perform on
their own at home and, for example, do not believe a floor to be
clean if it has not been wet. The customer may then complain and
try to teach the cleaners how to do their work, which sometimes
results in cleaners using old techniques instead of modern tech-
niques in an effort to please their customers (Aurell, 2001; Hägg
et al., 2008a). This finding is a further reason why modern tools
and techniques are not applied, even if they exist on the market.
Another example given by Aurell (2001) is customers who only
focus on the cost, as the customers think the result will be the same
regardless of who is performing it. This focus keeps the prices down
to the point that many cleaning companies cannot afford new tools
andmaterials or afford to educate the cleaners in newer techniques.
Newer techniques may also be seen as a bad investment, as some

Fig. 6. Self-reported comfort ratings while using adjustable and non-adjustable mop
handles.
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customers may focus on the cost and not on the quality of the work
(Antonsson et al., 2008).

Lack of respect and consideration from other people passing
through the cleaning area are other common problems caused by
the low social status of the profession (Aickin, 1998; Aurell, 2001).
In this study, pupils’ unwillingness to move was one example.
Careless and sometimes hurtful statements from others and people
who make the cleaning work more difficult by blocking cleaning
areas or keeping garbage in hard-to-reach areas under desks are
other common problems (Aurell, 2001; Hägg et al., 2008b). People
may be unaware of these aspects, but their actionsmay nonetheless
be an effect of the status of the profession, and their behavior does
influence both the psychosocial and physical working environment
of the cleaners.

4.5. Lack of user participation in the design of cleaning tools and
architecture

Cleaners’ knowledge and experience must be captured in the
design of tools, as well as architecture and interior design. Cleaners
should be consulted when purchasing cleaning tools (Weigall et al.,
2006), as well during the design process when developing more-
functional cleaning tools (Woods and Buckle, 2006). User partici-
pation is an important factor in design processes (Brandt, 2006;
Bødker et al., 2000) and should be adopted when designing
cleaning tools and techniques. Participatory approaches are an
increasingly common strategy to improve different types of work
environments and prevent work-related disorders (Kim and Lee,
2010) and could be successfully applied to the cleaning industry.
In architecture and interior design, cleaning logistics seem to be
a low priority. Relatively small changes can be made that make an
area easier to clean (Hägg et al., 2008b; Kumar et al., 2005; Woods
and Buckle, 2006). An easy-to-clean area might be a good invest-
ment not only for the health of the cleaners but also for the health
of other building occupants, their productivity and the prevention
of the degradation of the building and its interior.

5. Conclusions and future research

The main conclusion in this paper is that a more holistic
approach should be adopted when trying to improve the working
environment for cleaners. The focus often is on the design of tools
and techniques, but this study found additional factors that affect
the working environment for cleaners and influence how they
perform theirwork,whichneed tobe considered. Tools andworking
techniques that are more ergonomic are needed, but they also must
be contextualized to optimize their use andbenefits.Without a good
work organization and working climate, the improvements sug-
gested here will not be enough to change the situation for cleaners.
The importance of a good working organization to cleaning work
can also be found in other studies (Hägg et al., 2008b; Unge et al.,
2007; Woods and Buckle, 2006). More research is needed investi-
gating how the management and organization affects the cleaning
work and how a cleaning organization could be improved to
increase the health of the cleaners. Quantitative, experimental
approaches when studying cleaningwork also need to be combined
with qualitative methods to obtain more nuanced results. Many
quantitative studies on cleaningworkhave been carried outwithout
being able to recommend one cleaning technique over another
because of non-significant results in, for example, muscle activity or
cardiovascular load (Blangsted et al., 2000; Hagner and Hagberg,
1989; Søgaard et al., 1996, 2001). Further research is also needed
on the social status of the cleaners andhowcleaners’ knowledge and
experience can be gathered andusedwhendesigning tools,working
techniques and interior designs.
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Abstract  
Cleaning work is a high-risk occupation for developing work related disorders. Many 
recommendations for how the situation could be improved can be found in the 
literature. Although, research and statistical reports recognize that the health of the 
cleaners does not seem to be improved. The aim of this study is to summarize 
recommendations for work environment improvements in the literature and compare 
those with trends in the cleaning industry. It can be concluded that there is a gap 
between theory and practice regarding the cleaners work environment. Improvements 
within the physical work environment has been made, but they seem be countered by 
the disadvantageous development in the industry that leads to e.g. work 
intensification and increased monotonous work. It can be concluded that a broad 
perspective is essential for improving the health of the cleaners. Improvements of 
organizational and social factors appear to be lacking and must be further studied.  
 
1 Introduction 
Millions of people around the world are today employed within the cleaning sector. It 
is a well-known problem that these workers have a high risk of developing work-
related disorders (AFA1 2013, EU-OSCHA2 2009) and cleaning experts, ergonomists 
and work-life scientists have tried to improve the situation for many years by 
providing knowledge and by encouraging cleaning managers to improve the work 
environment for the employees (Hägg et al. 2008, Woods & Buckle 2006, Kumar & 
Kumar 2008, EU-OSCHA 2009). Recommendations have been made to minimize 
problems, and manufacturers have developed new tools, machinery and chemicals 
that claim to reduce physical stress on cleaners. However, research and statistical 
reports show that the work situation for cleaners has not improved and cleaning 
workers continue to suffer from poor health, musculoskeletal disorders, and mental 
illness (Hsieh 2013, AFA 2013, Gamperiene et al. 2006, EU-OSCHA 2009, Thalund 
Binderup et al. 2011). This situation leads to the question of why the recommended 
investments in the workplace environment appear to have failed to improve cleaning 
staff health as expected. Are the recommended strategies inadequate, or are they not 
implemented in practice?  
 
 

                                         
1 AFA is an insurance organization owned by Sweden’s labour market parties. The organization insures 
2 European Agency for Safety and Health at Work 
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The aim of this literature review is twofold:  
 

1. To summarize recommendations for work environment improvement 
strategies and compare these with trends in the cleaning industry regarding 
cleaners’ working environments.  

2. To discuss the reasons for the lack of improvement in cleaners’ health. 
 
Thus, the goal of this paper is not to investigate which specific work environment 
improvements that have been implemented, which would require on-site 
measurements—including observations, surveys and interviews with cleaners and 
managers of cleaning agencies. Rather, the goal is to investigate whether 
recommendations have been matched by trends in the business as described in new 
reports and research papers: if the recommendations do not match the reality, the 
question is, why not? 
 
1.2 Cleaners’ work situation today 
Cleaning work is a global occupation that promotes the safety, wellbeing and health 
of people who live in, work at, or for any other reason visit the facilities or areas that 
are being cleaned (Quirion 2004, Wolkoff et al. 1998). A clean working environment 
contributes to higher productivity, quality of work and job satisfaction, and keeping 
the indoor environment dirt-free also protects it from deterioration, which results in 
significant financial savings and is an important factor for a sustainable society 
(Kumar & Kumar 2008, Louhevaara 1997, Wolkoff et al. 1998). But even though 
cleaners improve other people’s work environments and wellbeing, several studies 
have identified their own work environment and health as poor (AFA 2013, EU-
OSHA 2009, Hsieh et al. 2013). No matter the age of the study or the geographic 
region under investigation, the findings are the same and the same problems are 
highlighted: physical demands, time pressure, low social support and little possibility 
to influence the own work. In an article in a Swedish trade magazine from 2012, the 
cleaning business is criticized for not have changed the poor work conditions for 
cleaners since the 1930s. Although the work environment for cleaners has changed 
since 1930s as cleaning machines and new techniques have entered the market, such 
new devices may have merely changed the work situation for cleaners and not 
necessarily improved it. The results of a major questionnaire-based investigation 
among Swedish workers shows that out of all occupational categories, cleaners not 
only exhibit a high degree of work-related illnesses but receive a low level of 
investment in work environment improvements (SWEA3 2012a). Only 31% of the 
cleaners stated that systematic work environment improvements were applied at their 
job site, compared to a mean value of 55% for all occupational groups. Furthermore, 
41% of cleaners in the study suffered from physical pain at least one day a week. 
Every month Swedish trade magazines publish articles about cleaning workers’ 
workplace situation and the problems they face in their everyday jobs. The situation 
leads to suffering for employees, high utilization of sick leave and early retirement 
(Hopsu et al. 2005), resulting in financial costs for cleaning companies and society.  
 
1.2.1 Physical risk factors in cleaning work 
It is clear that cleaners are exposed to numerous physical risk factors when 
performing their everyday work that can lead to musculoskeletal disorders: e.g., 

                                         
3 The Swedish Work Environment Authority 
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repetitive movements, monotonous work in awkward positions, and little chance to 
muscular relaxation (Bell et al. 2006, Woods & Buckle 2005, 2006, Hägg et al. 2008, 
Nordander et al. 2000, Unge et al. 2007, Weigall 2005, Kumar & Kumar 2008, 
Öhrling et al. 2012, Pekkarinen 2009, EU-OSCHA 2009). Many studies have focused 
on different working techniques and cleaning tools in order to decrease muscular load 
on cleaners (Kumar et al. 2005, Bell & Steele 2012, Lim et al. 2012, Hopsu et al. 
2000, Søgaard et al. 1996, Søgaard et al. 2001). Furthermore, cleaners have a high 
risk of slips and falls on the job (AFA 2012, EU-OSCHA 2009). Cleaners are 
frequently exposed to dust, which contains particles that may cause cardiovascular 
diseases (Korshøj et al. 2012). Also, the chemicals that cleaners use increases the 
risk for asthma (Mäkelä et al. 2011) and the frequent skin contact with water and 
chemicals may also cause eczema, which cleaners often suffer from (EU-OSCHA 
2009).  
 
According statistics by AFA (2013) there are nearly twice as many annual cases of 
long-term sick leave necessitating employer compensation among cleaners per 1,000 
employees than the average figures for all other occupations in the report. AFA also 
shows that out of all of the professions in Sweden, cleaners have one of the highest 
risk of developing chronic illnesses. This picture seem to be the same in other 
countries as well (EU-OSCHA 2009); according to Aguiar & Herod (2006) cleaners 
have the fourth-highest number of musculoskeletal disorders involving days away 
from work in the U.S., and in Australia cleaners had a rate of work-related injuries 2.2 
times the national average. In the SWEA report (2012a) cleaners stand out in many 
categories: for example, 70% of cleaners reported being physically exhausted after the 
workday at least once a week, while the mean among women in other occupations 
was 49% (44% for men). Similarly, the incidence of cleaners who suffer from 
physical pain at least once a week was higher than other occupational groups (SWEA 
2012a). In another report from SWEA investigating female-dominated jobs, the work 
environment at cleaning companies ranked highest among workplaces in terms of 
“unfavourable remarks,” 4 out of 5 by the SWEA investigators (SWEA 2012b). 
 
1.2.2 Psychosocial risk factors in cleaning work 
Like the physical work environment, the psychosocial is also highlighted as poor, and 
rates of mental illness among cleaners are high due to organizational factors 
(Gamperiene et al. 2006, EU-OSCHA 2009, Unge et al. 2007). Lately this 
problem has increasingly been a subject of attention; it is now an acknowledged 
problem and not just a brief comment in the research papers on the physical work 
environment. Common problems in cleaners’ psychosocial work environment time 
pressures, limited influence at work, low social status, loneliness, working hours that 
limit socialization, and lack of respect from other people (Aurell 2001, EU-OSCHA 
2009, Weigall 2005, Woods and Buckle 2006, SWEA 2012a). According to SWEA 
(2012a), cleaners are the occupational group in Sweden that ranks their work as least 
meaningful: only 36% of cleaners answered that their work felt meaningful, compared 
to a mean of 69% for all occupational groups. Cleaners were also those who overall 
were least satisfied with their occupation—only 57% compared to a mean value of 
75% for the survey population as a whole. Furthermore, 61% of cleaners described 
their work as monotonous, compared to the overall mean value 20%; 27% say they 
feel uncomfortable when going to work, compare to the overall mean of 17%.  
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Studies on cleaning work conclude that cleaners—due to unsocial working hours and 
lack of teamwork—miss out on social contact and social support from managers and 
colleagues (Gamperiene et al. 2006, Ryan 2012, EU-OSCHA 2009, Woods & Buckle 
2006). According to Ryan (2012) cleaning work are becoming more isolated and 
Gamperiene et al. (2006) who identify mental health problems as frequent among 
female Norwegian cleaners, concludes that cleaners often are lacking good leadership 
and frequent collaboration with co-workers which are factors that are significantly 
associated with mental health. Only 15.9% of cleaners in the same study had daily 
meetings with their manager. In Sweden, 21% of cleaners feel that they are seldom or 
never given any encouragement and support from their co-workers or managers, when 
the mean number for all female workers is 12% and 19% for male workers (SWEA 
2012a). The Swedish trade magazine Fastighetsfolket states that the fact that cleaners 
also often are on duty during unsocial working hours, in empty facilities, makes the 
cleaning work doubly lonely. This is not only a psychosocial issue; it also makes the 
work environment unsafe for cleaners in the event of accidents or sudden medical 
problems. There are also cases where cleaners have been attacked by burglars. 
Working alone in facilities at night also often means that ventilation systems are 
turned off and that emergency exits may be locked (Fastighetsfolket 2012). Many 
cleaners also describe the feeling of being invisible or hidden, even those who work 
during daytime hours among other people (Woods and Buckle 2006). Cleaners have 
also been the targets of rude and disrespectful comments by their clients. The fact that 
cleaners face these kinds of disrespectful treatment and often are working during 
unsocial working hours can be seen as a reflection of lower social status, as the 
cleaning work is performed during times when it will not interfere with other “more 
important activities”.  
 
1.2. The work situation changes  
The cleaning business, like many other businesses today, is strongly affected by the 
globalization; this increases competition and puts great demands on low prices and 
production efficiency. The public cleaning services is often a subject for outsourcing 
and the trend is increasing (Aguiar & Herod 2006, EU-OSCHA 2009). Also in 
Sweden, the privatization of public services has become more and more common, and 
many municipalities have outsourced their cleaning divisions and other activities that 
are considered to have a supporting role (Sundin & Rapp 2006, TNS SIFO 2012). In 
the private sector a similar phenomenon has taken place when modern organizational 
strategies (e.g. Lean or TQM) are implemented. This often results in subcontracting 
parts of the work, such as cleaning work, instead of keeping it within the company, in 
an attempt to make the “core production” more efficient (EU-OSCHA 2009). The 
outsourcing of cleaning services, both in the public and private sector, lead to an 
destructive competition, with ever-increasing focus on low prices (EU-OSHA 2009, 
Sundin & Rapp 2006, Holley 2012). In a Swedish investigation by Almega (2013) 
where 1 225 procurements of cleaning services by the public sector was made (during 
2009-2011) 96 % was found to be made on the bases of lowest costs. Factors like 
quality, hygiene or the cleaners work environment was not considered equal 
important. This forces the cleaning agencies to cut their costs which leads to work 
intensification, worse work conditions for the employees (Puech 2007, LO4 2012, 

                                         
4 The central organization for 14 affiliates which organize workers within both the private and the public sectors 
in Sweden.  
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Sundin & Rapp 2006, Aguiar 2001). The increased competition, together with the 
strong focus of costs, leads to work intensification and lower wages for cleaners. An 
Australian study shows that since the 1990s, full-time cleaners have been working 
longer hours for increasingly lower rates of pay compared to other full-time 
employees (Holly 2012).  
 
The cleaning business is often referred to as “the dirty work” or “the dirty business” 
with a double meaning (Anderson 2000, Aurell 2001, Duffy 2007, Aguiar & 
Herod 2006). The workforce includes a major immigrant component, which in itself 
can be a good thing as it can help people to integrate into a new society and learn the 
language; however, too often illegal workers are used because employers can pay 
them less and avoid social security obligations. It has been concluded that outsourcing 
and labour market deregulation have made it more accessible for employers to hire 
marginalised groups of workers to perform low-paid work (Holly 2012). This opens 
the door for illegal agencies, increasing competition on unfair bases and shifting the 
focus to cost only, instead of quality of service and fare contracts (Statistics Sweden 
2011, Kommunal.se 2011).  
 
In a report from SWEA (2003) it is clear that many cleaners have experienced an 
intensification of work and increased monotony over a five-year period (figure 1). 
 
Figure 1.  

Heavy lifting Monotonous work Work shift 
Increased Decreased Increased Decreased Increased  Decreased 

22.2 28.3 14.0 9.1 58.2 3.1 
Percent of cleaners who think heavy lifting, monotonous work and the work shift has 
increased or increased during a five-year period, 1997–2003 (SWEA 2003).  
 
The reason that a higher percent of the cleaners think that heavy lifting has decreased 
could be a result of modern equipment, but it is also likely that the total amount of 
heavy lifting has been constant but is now performed by fewer cleaners due to 
increased specialization and narrowing of duties. Thus, the 22% of those who think 
that the heavy lifting has increased might have taken over those tasks from their co-
workers. The study is ten years old but the same trend is also described in newer 
reports and papers (LO 2012), which seem to point at a long-term problem that is 
difficult to overcome or has been insufficiently addressed. In a study among 450 
cleaners by Pekkarinen 2009 it is also concluded that the physical load had decreased 
due to improvements in tools, equipment and education during a 10 years period of 
time, although the repetitiveness of the work has not increased. This picture fits the 
above-mentioned changes in the cleaning industry. The job may have become less 
physically demanding due to better tools and techniques, but cleaning work has 
simultaneously become intense as the industry is under pressure and cleaners are 
forced to do more during the same period of time.  
 
Based on the findings above we need to raise the question of why the work situation 
for cleaners had been trending in the wrong direction, even though the problems are 
well known and every reports on cleaning work agrees that the situation must be 
improved. There is a need to investigate which improvement strategies that are 
recommended and why those recommendations do not seem to have the expected 
effect that cleaning experts, researchers and journalists are hoping for.  
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2. Method 
The discussion in this paper is based on a literature review of scientific papers, 
reports, websites, statistics regarding working life and trade magazines in the cleaning 
job area. Recommendations regarding cleaners’ work environment has been identified 
and compared to trends in the cleaning industry, as they are described in the literature. 
Because this review was carried out in Sweden, the trade magazines and much of the 
statistics are within a Swedish context. However, the scientific papers and reports 
reviewed are international and the result of this study should reflect a global situation 
in the cleaning industry. The findings of the review point to four themes that cover the 
areas which many studies on cleaning work have identified as problematic. These are: 
 

1. Cleaning equipment and cleaning techniques 
2. Work organization 
3. Architecture and interior design 
4. Social relations and social status 

 
Each theme is divided into the two sub-topics (1) the recommendations that are made 
in the literature and (2) the direction in which the cleaning business seems to have 
gone regarding each theme. Finally, the two sub-topics are compared and discussed.  
 
 
3. Results 
 
Below is a summary of recommendations and trends in the cleaning business with 
respect to each theme. 
 
3.1 Theme 1: Cleaning equipment and techniques 
 
3.1.1. Recommendations  
Traditionally, the main part of the recommendations in the literature regarding the 
wellbeing of cleaners seems to focusing on tools and cleaning techniques. Literature 
states that poorly designed tools and techniques contribute to awkward working 
postures—i.e., a bent, twisted back and elevated shoulders—which leads to the 
musculoskeletal disorders that cleaners often suffer from (Bell et al. 2006, Woods & 
Buckle 2005). It is recommended that cleaning agencies should purchase new and 
more ergonomic tools and machines, and also educate their cleaning staff in basic 
ergonomics and how to use tools and devices in a proper, ergonomic manner (Weigall 
et al. 2005). Although, the literature recognises that it takes time to learn how to use a 
new tool or a new technique, and the time pressure cleaners are facing is often an 
obstacle when new tools are introduced (Aurell 2001, Öhrling et al. 2012). Therefore, 
it is recommended that extra time should be invested in the implementation phase if 
the benefits of a new device or technique are to be optimized. It is also recommended 
that cleaners should participate in the design process for new tools and that tools must 
be selected on the basis of the situation and the environment, and the interior design 
they are going to be used in (Öhrling et al. 2012).  
 
The use of less water and fewer chemicals is often recommended in order to reduce 
physical load and lower the risk of eczema and cardiovascular diseases. Microfiber 
cloths and mops are always recommended when possible, as they require little or no 
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water and therefore reduce the weight of the tool and also decrease the friction 
between floor and mop (Hägg et al. 2008, Hopsu et al. 2000, Aurell 2001). Microfiber 
cloths and mops also reduce the need to handle heavy buckets of water and minimize 
the risk of slip and fall accidents (EU-OSCHA 2009).  
 
3.1.2 Trends in practice according to the literature 
Many cleaning agencies appear to be investing in new cleaning devices and 
machinery, and it is in this area the cleaning business seems to have gone through the 
biggest improvements (Pekkarinen 2009). Pekkarinen also recognize that cleaners 
generally have a greater knowledge of ergonomic cleaning methods and that micro 
fiber clothings also has reduced the physical load. Also, since microfiber cloths and 
mops have been introduced the rate of eczema and cardiovascular diseases among 
cleaners in Sweden appears to has decreased (Arbetsmiljoforskning.se 2012). The 
reason for these kinds of investments might be that they are relatively easy and quick 
actions to make to improve work conditions for employees. Cleaning tools and 
machinery only make up 5–7% of cleaning agencies’ budgets and are therefore 
considered a relative small investment (alltomstad.se 2011). Investments in physical 
devises can also be amortized over many years and do not affect the economical result 
in the same way as investments in the personnel (Lagerström et al. 2008). Modern 
devices may also increase working speed and can be used as a selling argument in 
advertisements and brochures, as it signalizes quality and efficiency (Aurell 2001). 
The cleaning device manufacturers also make their products accessible and easy to 
purchase for the cleaning companies, as they have an interest in selling them. 
However, the modern tools has not managed to make the cleaning work less repetitive 
(Pekkarinen 2009) which Hägg et al. 2008 recognize to be the major reason for why 
cleaners develop musculoskeletal disorders. Also, even if modern equipment is 
accessible on the market, it is no guarantee that it is being used and many times 
obsolete equipment and methods were used causing unnecessary work load 
(Hägg et al. 2008, Öhrling et al. 2012). In the up to date study by Hsieh et al. (2013) 
among hotel cleaners in the U.S. shows pictures of cleaners scrubbing on their knees 
and using poor and outdated cleaning tools instead of modern cleaning devises. Hägg 
et al. (2008) recognize that cleaners seldom are involved in the design process of new 
tools.  
 
Although investment in and introduction of new tools and techniques certainly is 
good for cleaners, they also seem to have some downsides. With new tools and 
techniques cleaners are expected to clean faster and better than before, which may 
increase the time pressure that force them to adopt poor working techniques. As a 
result, accidents may become more frequent (Aurell 2001, Woods & Buckle 2006). 
Also, it has been reported that customers sometimes complain when new techniques 
are introduced. E.g. when the microfiber mops stated to be used, some customers who 
did not feel the floor could be clean if it had not been wet. This could result in 
cleaners using old methods with water and chemicals just to please the customers 
(Aurell 2001). Although this example was described 12 years ago, it might still be the 
case when cleaning tools and methods are developed which are unfamiliar and might 
appear strange to customers. This indicates that cleaners’ knowledge and working 
methods are questioned in a way that many other professions are not. 
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3.2 Theme 2: Work organization 
 
3.2.1 Recommendations  
Reports and scientific papers that focus on the organization of cleaning work appears 
to have been growing in number during the last two decades. This can be concluded 
in this review and is also the findings in Klungseth & Olsson’s (2013) overview and 
categorization of Norwegian studies of cleaning work. The recommendations 
regarding the work organization are similar and e.g. suggest that cleaning tasks should 
be more varied and each task should be performed in shorter periods of time (ref). It is 
also recommended that cleaning work should be varied with other types of work such 
as food service or reception work: i.e., job enlargement and work rotation (ref). Many 
studies also suggest that cleaners should have greater opportunities to influence the 
work in such areas as the work shift, cleaning methods, and break scheduling (ref.). 
The Swedish trade magazine Fastighetsfolket is also recommending that cleaners 
should work in teams or during ordinary working hours, as being alone increases risks 
in the event of accidents (ref) this also goes in line with the findings in EU-OSCHA’s 
report from 2009 and in Ryan’s study from 2012. Work during night, early mornings 
and evenings, which is common among cleaners, is also associated with insomnia, 
sleepless, poor work-life balance and mental and physical disorders and should be 
avoided (Åkerstedt et al. 2004, Åkerstedt et al.2010).  
 
It is recommended that cleaning companies should emphasize other sales arguments 
when promoting their services in order to stop the on-going trend of intensification of 
work and more monotonous working tasks due to the focus on low price (ref). High-
quality, well-educated employees, modern machinery, and green, environmental 
friendly methods are suggested approaches (Antonsson et al. 2008, EU-OSCHA 
2009). Although, it has also been concluded that clients who purchase cleaning 
services should always demand that cleaning agencies provide good working 
environments for cleaners, use environment friendly cleaning methods and employ 
only legal workers (Antonsson et al. 2008) and that this might need to be legislated in 
order to achieve a change (ref).  
 
The decision latitude among cleaners appears to vary. In a study among two groups of 
hospital cleaners by Unge et al. 2007 it is concluded that cleaners in the group with a 
higher degree of decision latitude and responsibility had a lower number of 
muskuloskeletal disorders. This correlation has also been found in a study of Larsman 
& Johansson Hanse (2009) among female human service organizational workers. 
 
3.2.2 Trends in practice according to the literature 
Even though the literature about organizational problems in cleaning work has 
increased and the recommendations seems to reach out to the cleaning sector, new 
reports show that the situation appears to be going in the opposite direction. The 
possibility that cleaners have to influence their jobs does not seem to have improved 
and the work seems to have become intensified and more monotonous (Herod & 
Aguiar 2006, LO 2012,). Aguiar 2001 and also concludes that the cleaning work is 
becoming more and more isolated and controlled. The recommendation of job 
enlargement and more variation is thereby generally not implemented. Although there 
are some cases when there have been attempts to vary the tasks for the employees, 
although these attempts appear to fail for various reasons. In some cases the variation 
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involves adding new working tasks to the ordinary work without cutting enough out, 
which has meant that cleaners get more to do in the same amount of time (Woods & 
Buckle 2006). In other cases cleaners have switch tasks with other employees in the 
same facility, e.g. reception personnel and janitors. Although this has been successful, 
other employees do not want to do cleaning work, probably as it is seen upon as lower 
status, and they make protests (Aurell 2001, Prevent 2005). Thus, work rotation, 
additional working tasks and job enlargement seem to be good ideas in theory but 
hard to implement in practice.  
 
Studies of cases where cleaners got increased opportunities to influence their jobs 
(Michie et al. 2004, Unge et al. 2007) show that this might be a successful strategy to 
improve cleaners’ health and job satisfaction. However, new reports and trade 
magazines show that the tendency in the business unfortunately appears to be going in 
the opposite direction, and managerial control over cleaners is increasing as part of a 
strategy to cut time and costs (Ryan 2012). Also, the recommendation that cleaning 
agencies should compete on bases other than price seem to be hard adopt in practice. 
Cleaning agencies claim that arguments other than price are futile due to the fact that 
clients make their choice by lowest price (Almega 2013, Sundin & Rapp 2006, 
fastighetsfolket 2012, Holly 2012, TNS SIFO 2012). In Antonsson et al.’s (2008) 
study, several of the interviewed clients claim to be positive to the idea of a 
standardization of the cleaning purchasing process. Antonsson et al. draws the 
conclusion that the people who are responsible for the purchasing cleaning services 
often lack knowledge of cleaning work, which could be a contributing factor in their 
focus on price alone.  
 
3.3 Theme 3: Architecture and interior design 
 
3.3.1 Recommendations 
As cleaning work is very much affected by architecture, interior design and materials, 
the literature recommends ways that buildings and facilities could be designed to ease 
the physical load on cleaners. Materials, placement of furniture, entrances and 
accesses to elevators and supply rooms for cleaning equipment are examples that are 
of great importance for cleaning work and should always be considered from the 
cleaners’ perspective and cleaners should be consulted when new facilities, buildings 
and transportation such as aircrafts, trains and busses are designed (Hägg et. al. 2008, 
Kumar & Kumar 2008, Woods & Buckle 2006, Linn 1985, Hsieh et al. 2013). 
Detailed recommendations can also be found in the literature e.g. furniture should be 
designed so that dust does not get underneath it, and cable trays should be used to 
prevent cables from lying on the floor, wall-to-wall carpet and an excessive amount of 
mirrors and tile should be avoided (Hägg et al. 2008), bathrooms must not be to small 
and toilets and sinks should be mounted on the wall (Linn 1985).  
 
3.3.2 Trends in practice according to the literature 
It appears that the work environment regarding architecture and interior design has 
been improved to a certain extent for cleaners. In 1985 when Linn, in her doctoral 
thesis, at the first time criticized bathrooms for being too small and hard to clean, she 
was at ridiculed and not taken serious by the media or by academia. She faced 
massive criticism, and her work was called pointless, not scientific and of no 
importance. Nevertheless, the construction sector started to adopt her theories and 
applied her findings; bathrooms started to become larger, and toilets and sinks where 
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designed to be wall-hung instead of standing on the floor (Arbetsmiljöforskning.se 
2010). Nevertheless, architecture and interior design are very much dependent on 
design trends and price considerations, and it does not appear that much emphasis is 
placed on ease of cleaning (Hägg et al. 2008). For example, glass, tiles and wall-to-
wall carpet are still very common elements in hotels today, which make cleaning 
work very physical demanding. In Sweden it has lately also become a trend to put 
wall-to-wall carpets in classrooms as it reduces the noise level, this has been done 
even though cleaners and Swedish public heath experts (Astma och Allergiverket 
2007) points at the worse conditions for the cleaners, who need to vacuum the 
classrooms instead of mopping, and the fact that carpets in classrooms is not good for 
children that are allergic or are asthmatic (Norrbottenskuriren.se 2013, 
Allergironden.se 2013). Hägg et al. (2008) and Pekkarinen (2009) recognize that 
cleaners are not consulting and participating when new buildings or facilities are 
designed. No article, report or trade magazine, found in this review, reveals that 
cleaners are involved in the design or choice of furniture or materials when new 
facilities are designed. Cleaning work appears to still be performed to fit the 
architecture and interior design, rather than the other way around. The 
recommendations mentioned above are often hard for the cleaning agencies to 
implement, since they lack power to affect their clients’ choice of architecture and 
interior design.  
 
3.4 Theme 4: Social relations and social status 
 
3.4.1 Recommendations 
Problems related to social issues are well known and often listed among the 
problematic issues cleaners are facing. Many general recommendations are offered 
and conclusions made—for example, that the social status of the profession must be 
raised and cleaners must get more respect from other people. However, it is difficult 
to find documented successful strategies or specific recommendations for how this 
can be achieved. The few recommendations on how to raise the low social status of 
the profession included education for cleaners (Fastighetsfolket 2006), development 
and investment in modern tools and machinery and to emphasize the fact that the job 
requires skills and knowledge in order to achieve good results and that the result will 
not be the same regardless of who performs it (Hägg et al. 2008). 
 
It has been recommended that contact between cleaners could be improved by 
working together in teams (EU-OSCHA, Pekkarinen 2009). This could also reduce 
the physical load and provide increased work rotation (Pekkarinen 2009). It is also 
recommended that contacts between cleaners and their managers should be more 
frequent and that more feedback should be given to cleaners (Gamperiene et al.  
2006). EU-OSCHA (2009) also recommends that evening work and night work 
should be shift to daytime work to increase the safety for the cleaner and to break the 
isolation of the work. 
 
3.4.2 Trends in practice according to the literature 
In practice, social contacts between cleaners and their managers, co-workers and 
clients do not seem to have improved, even though many studies point out the 
problems of cleaners working alone and having little or no social contact with their 
co-workers, coupled with poor relations with managers and clients. Rarely, if ever, 
are recommendations for how to improve the situation discussed in papers and reports 
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of cleaners’ working environment. Instead, reports show that cleaning work today are 
arranges even more isolated and without co-workers (Ryan 2012) and the Swedish 
trade magazine Fastighetsfolket (2012) recognize that cleaners are working more 
frequent during unsocial working hours than before and that the situation has not been 
this bad since the 1970s.  
 
It appears that cleaning agencies try to apply the recommendations to purchase 
modern equipment and making the argument for well-educated cleaners (Antonsson  
& Schmidt 2008, Aurell 2001). Aurell (2001) observes that modern tools and 
machinery are often used as selling argument by cleaning agencies as technique often 
signals quality. Another marketing strategy many cleaning agencies seem to apply is 
to use male cleaners in ads and brochures. Male cleaners are overrepresented 
compared to the number of male and female cleaners hired by cleaning agencies. This 
is another attempt to signal quality and status, as unfortunately work performed by 
male workers traditionally is given greater value (Aurell 2001).  
 
 
4. Discussion 
 
The result of this literature review indicates that the recommendations for how 
cleaners’ work situation could be improved do not match with trends in the cleaning 
business. In the first theme in this study, cleaning equipment and cleaning techniques, 
the gap appears to be smaller than in the themes of work organization, architecture 
and interior design, and social relations and social status. Modern techniques and 
tools have—when they are provided and used correctly—made the cleaning work 
more ergonomic correct and less physical demanding (Pekkarinen 2009, Öhrling et al. 
2012). However, cleaning work is still described as a high risk occupation for 
developing musculoskeletal disorders (AFA 2013, Bell & Steel 2012, Holtermann et 
al. 2009). This literature review indicates that ergonomic tools and techniques is not 
enough to improve the situation for the cleaners and that the positive effects that 
could come of the improvements of tools and techniques is countered by the negative 
trends in the other themes. Still, without those new tools and techniques the situation 
for professional cleaners probably would have been even worse.  
 
It can be interpreted that the gap between theory and practice in the themes of work 
organization and architecture and interior design is not a matter of lack of knowledge 
among the cleaning agencies, since the same recommendations for improvements 
occur both in the scientific papers and in the trade magazines, which target groups in 
the cleaning industry and most likely are reaching cleaning agencies. The gap is more 
likely due to the competition and the focus on cost over quality of services and human 
issues in the business. There is reason to believe that one contributing factor in the 
focus on cost alone could be a lack of knowledge among companies that are 
purchasing cleaning services (Antonsson et al. 2008). Cleaning agencies are also 
lacking power to influence the market, and in order to survive they have to lower their 
price. This leads to work intensification, worsened work conditions and lower wages 
for employees (LO 2012, Ryan 2012, Holly 2012). This problematic situation must be 
further studied, perhaps with a focus on the clients who purchase cleaning services 
instead of cleaning agencies. Cleaning managers are also in a bad position to make 
demands upon the facilities in which cleaners are working to make them easier to 
clean. Even though architects and the construction sector today are more aware of 
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cleaning aspects and some improvements has been made architecture and interior 
design decisions are still very much based on design trends and not cleaners’ needs 
(EU-OSCHA 2009, Hägg et al. 2008, Pekkarinen 2009). 
 
The forth theme, social relations and social status, has been the hardest area to find 
studies about. The studies that did address these issues often did not have an 
ergonomic work environment perspective for the cleaners but a gender and social 
science perspective and a focus on private household cleaning services (Duffy 2007, 
Anderson 2000) and the illegal issues in the cleaning sector e.g. money laundering, 
tax evasion and abuse of employees with no employee security (Andersson 2000). 
However, in studies that focus on cleaners’ situations outside private households, 
social issues are seldom considered; cleaners’ heath issues are instead explained by 
physical and organisational factors. It can conclude that the low social status of 
cleaning work underlies many of the work environment issues that cleaners face, both 
in the public and private sector as well as in household services (Aurell 2001, EU-
OSCHA 2009). If cleaning work was considered more important and if clients 
purchased cleaning by quality instead of price, the situation for cleaners would be 
different. Also, low social status and low respect for cleaners might also be a reason 
for why investment in the work environment is more limited than in other 
occupations. Low social status is probably also one reason why so many cleaners do 
not consider their own work important and do not feel satisfied with their occupation 
(SWEA 2012a). Sometimes it might not be the work itself that leads to the poor 
situation, but the way other people see cleaning work. This dilemma is also 
considered by Leppänen & Dahlberg (2012), who draw similar conclusions in their 
study of cleaners who work in households: 93.9% (n = 235) of cleaners liked their 
job, but 25.5% felt that clients and other people look down on them due to their 
profession. The issue of low social status affects cleaners’ social relations and social 
support and is probably also the reason why cleaning work often is performed at night 
and/or alone instead of in teams, without consideration for employees. These are 
problems that have received attention from some researchers; however, this review 
shows that concrete recommendations for improvement and documented successful 
examples of cleaning agencies that manage to provide good working conditions their 
staff are lacking. Social support from managers and co-workers has in many other 
studies shown to correlate with physical and mental health among employees (see e.g. 
Larsman & Johansson Hanse 2009, Ahlberg-Hultén et al. 1995) and must be 
improved among cleaning workers.  
 
The result of this study can be compared to Whyshall et al. (2006) who find that 
theory and practise do not go together in industrial sector when it comes to 
implementation interventions for preventing musculoskeletal disorders. According to 
Whyshall et al. the implementation interventions could be improved if managers 
better understood the benefits of work environment interventions instead of seeing 
them as obstructions. Whyshall et al. (2006) interpret the managers in the industry 
sector to be short sighted and therefore unwilling to implementation interventions to 
prevent musculoskeletal disorders among workers. This can also be compared to 
Lagerström  et al. (2010) who also finds the short sighted attitude of managers to be a 
reason for lack of environment improvements in general. It is likely that this also is 
the case among cleaning managers, and as the cleaning business today is very much 
effected by competition and a focus on low cost only the short sighted attitude could 
have grown even stronger.  
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Another reason for the low amount of systematic work environment improvements in 
cleaning organizations could be the fact that cleaning work is performed on the 
clients’ premises, which makes it hard for cleaning agencies to make changes at the 
work sites to improve cleaners’ work situation. Nevertheless, there is still much that 
can be done by the cleaning managers. Unfortunately there may be limited interest on 
the part of managers in taking care of their employees, perhaps because a relatively 
high number of employees in the cleaning sector works as cleaners during periods 
between other jobs or are young people who work for extra money while going to 
school and tend to leave the business in a short period of time. Migrant workers may 
also start working as cleaners in a new country because of low demands on language 
skills, and may later moves on to other occupations. Ironically, cleaning work might 
not be seen as just a short-term job if the working conditions were better. Also, good 
work conditions have shown to strongly correlate with higher quality and efficiency 
in production systems and leads to positive economical effects over time in industry 
sector (see eg. Falck & Rosenqvist 2012, Yeow & Nath Sen 2006, Lagerström et al. 
2010). It is likely that these positive correlations also could be addresses for the 
cleaning sector. 
 
4.1 Further research 
It is recommended that on-site and qualitative studies be pursued to investigate which 
improvement strategies implemented in practice could be used as good examples, or 
as a model, to improve the work environment for cleaners. Another recommendation 
would be studies of attitudes of clients who purchase cleaning services; such research 
could explore how cleaning agencies might compete on bases other than price, or if 
the purchase process needs to be further legislated. This study also finds a gap in 
knowledge about how social contacts and support for cleaners can be improved. Many 
earlier studies identify cleaners’ social relations as problematic, but we still lack 
concrete recommendations and suggestions for how this can be improved. It can also 
be recommended that the lack of improvements regarding work organization is further 
studied even though a numerous recommendations are made.  
 
6. Conclusions 
Based on the findings in this study, it can be concluded that there is a gap between the 
recommendations and trends in the cleaning business when it comes to improving the 
work environment for cleaners. Evidence indicates that some improvements have 
been made through the use of more ergonomic tools and cleaning methods. However, 
the effects of those investments appear to be countered by disadvantageous 
development in the industry, i.e. the though competition and the focus on cost only 
when purchasing cleaning services, which leads to work intensification, isolation for 
the cleaners and increasingly monotonous work. There are few signs of improvements 
regarding the work environment for cleaners; instead, the trend seems to be going in 
the opposite direction. Many recommended strategies to improve the situation do not 
seem to be applied, and in many areas concrete recommendations and suggestions for 
improvement are still lacking. Also, documented successful work environment 
improvements in cleaning organizations, which could set good examples, are lacking. 
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Abstract 
The aim of the study is to find strategies to improve cleaners’ work situation with 
respect to social contacts and support. Cleaners have a high risk of developing work 
related-disorders. These problems are often explained by physical factors, and 
attempts to improve the situation tend to focus on reducing the physical load of the 
job. However, social relations have also been identified as a factor that contributes to 
cleaners’ health problems. Due to their more solitary, “antisocial” working hours, 
lack of co-workers and low social status, the cleaning workforce is often described as 
lonely, isolated and mistreated. In this study 12 Swedish female cleaners were 
interviewed. The cleaners all worked during regular business hours but had no fellow 
cleaners as co-workers. Due to their high degree of autonomy, the trust given them by 
their managers and good communication with the clients, none of the cleaners in this 
study said they felt lonely or mistreated at work. Instead, the cleaners had developed 
good social relations with their clients and other employees at the work sites. The 
cleaners expressed job satisfaction, and absences due to illness were low. They also 
described improved efficiency, higher quality of the cleaning service and increased 
customer satisfaction. It can be concluded that cleaning work integrated into other 
activities and during regular business hours can be beneficial for all parties: 
cleaners, cleaning agencies, clients and society. 
 
 
1. Introduction 
This paper presents the results of a interview-based research among cleaners who 
work during regular business hours but without co-workers. The aim of the study was 
to find strategies and recommendations for improving the work situation of cleaners 
as regards their social contacts and support. Cleaners have a high risk of developing 
work-related disorders (AFA1 2013, EU-OSCHA2 2009, Thalund Binderup et al. 
2011, Søgaard et al. 2006). These problems are often explained by physical factors, 
such as repetitive movements, monotonous work, time pressure and limited muscular 
rest (Bell et al. 2006, Nordander et al. 2000, Bell & Steele 2012, Laursen et al. 2003, 
Kumar & Kumar 2008, Weigall et al. 2005). Thus, attempts to improve cleaners’ 
health often focus on reducing their physical load. However, an increasing body of 
research identifies several social factors which also show strong effects on cleaners’ 
work situation: limited social support, lack of respect from others, loneliness and lack 

                                                
1 AFA is an insurance organization owned by Sweden’s labour market parties. The organization insures 
employees within the private sector, municipalities and county councils. AFA also finances research, 
2 European Agency for Safety and Health at work 
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of feedback (Hsieh et al. 2013, Öhrling et al. 2012, EU-OSCHA 2009, SWEA 2012). 
These problems have been shown to be linked to both mental and physical illness and 
cannot be solved by education in ergonomics or by purchasing modern cleaning tools 
and machinery. Although improving the physical work environment certainly is good 
for the cleaners, it appears that this alone is insufficient to change the situation; 
cleaners still exhibit a high level of work-related disorders. A broad perspective, 
including both physical and psychosocial factors, is essential for successful 
investment in improving work environments (Eklund et al. 2006, Abrahamsson & 
Johansson 2013). Therefore, the social issues that have been identified as risk factors 
in cleaning work must be explored in greater depth, and these risk factors must be 
addressed in work environment investments for cleaners. There appears to be a 
knowledge gap about these issues, and we lack solid examples for how to improve the 
social issues that cleaners face.  
 
Working during unsocial working hours 
Today there are several occupational groups who work during unsocial working hours 
outside the regular business day. Some occupational groups, such as police officers or 
heath care personnel, need to be on duty around the clock to ensure public safety. 
Others, such as road construction workers, work during early mornings or late 
evenings because the work is safer when traffic volumes are low. Today, an 
increasing number of employees in many different jobs also work during unsocial 
working hours to increase the offering of services and to meet the new needs of an 
increasingly “24-hour” society (Kurodaa & Yamamoto 2012). Thus, working during 
early mornings, late evenings and nights might sometimes be beneficial, although it 
has also shown to have negative effects on employee health. Research on the 
relationship between sleep and work hours/shift work is extensive. Åkerstedt et al. 
(2010) concludes that working during unsocial working hours is related to many 
outcomes, such as disturbed sleep, insomnia, stress and poor work/life balance, all of 
which might lead to poor health. It has also been concluded that older employees have 
a higher risk of developing health problems due to unsocial working hours do than 
younger workers (Costa 2005), Women also experience more stress and difficulties 
with work/life balance than men when working outside business hours (Åkersted’s 
2012), probably as an effect of the social expectations and responsibilities regarding 
childcare and household responsibilities that traditionally are given women (Connell 
2005). The amount of time between shifts and the ability to influence when the shift 
starts are also important for health (Åkerstedt et al. 2012). Åkerstedt et al. (2010) 
show that starting work early often leads to sleep deprivation, as people tend to not 
compensate their early morning rising with an equivalent shift toward an earlier 
bedtime. The study shows that the amount of sleep loss was 35 minutes per each lost 
hour in the morning when starting hour is between 4:00 AM and 8:00 AM. Åkerstedt 
also concluded that sleep loss increased accident risk, fatigue, burnout syndrome, 
difficulties in falling asleep in the evening and produced a feeling of not being well 
rested (Åkerstedt et al. 2004, Åkerstedt et al 2010). Variations of shift work such as 
split shifts have become more common. This means that employees work a short shift 
early in the morning and another shift in the evening, with time off in between during 
the day. Split shifts are often found in job categories such as taxi and bus drivers, and 
heath care personnel; this strategy seeks to control costs by adjusting the number of 
employees to the variation in demand during the day. This can be related to numerical 
flexibility, which employers apply in order to utilize the workforce in the most 
optimized way and save money (Gallie et al. 2004). It has been concluded that split 
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shifts have negative effects on the employees’ work-life balance and health and 
should be avoided (Åkerstedt 2012). 
 
Like many other occupational groups mentioned above, many cleaners work at night, 
early mornings and evenings. However, the reason is not because society needs to 
have cleaners on duty around the clock, or that it is safer for the cleaners or for other 
people if cleaning work is performed outside business hours. Instead, the main reason 
cleaners work during unsocial working hours appears to be to avoid interference with 
other activities. Cleaning work is often seen as a less important task, or as a 
supporting role, performed “on the side,” and must not interfere with the more 
important core activity of the client. (Aurell 2001). Because cleaning services are 
often outsourced, cleaners are also generally not employed by the places where they 
perform their work, which also puts them in position distinct from that of other 
employees at the same work sites; hence, clients tend to not feel the same level of 
responsibility for cleaners’ work situation as for the own staff. Cleaning work is a 
very important job that ensures the safety and health of other people (Kumar & 
Kumar 2008, Quirion 2004), and in theory it can be performed during regular 
business hours as well. However, attitudes towards cleaning work, as something “on 
the side” that might disturb the core activity, leads clients to schedule cleaning 
services when their own staff are not working (Woods & Buckle 2005). Even though 
the relationship between health and working hours is a major field of research, 
working hours and sleep loss among cleaners does not seem to have been studied.  
 
A major part of the cleaning workforce consists of older women (Louhevaara 1997, 
Bell & Steele 2012), who have been shown to be more vulnerable to the negative 
impacts of working nights and rotating shifts (Åkerstedt 2012, Costa 2005). Cleaners 
also often work the same inconvenient hours on a permanent basis and do not have 
the possibility that rotating shift workers have to vary their working hours during the 
month. 
 
Nowadays, an increasing number of cleaners are working nights, early mornings and 
evenings. According to the Swedish trade magazine Fastighetsfolket (2012) the 
situation during the 1980s and 1990s was somewhat improved, but today the portion 
of cleaners who work outside business hours has increased and is again at the same 
level as it was during the 1970s. This appears to be an effect of the global trend 
toward privatization of the public sector and the implementation of modern 
management concepts such as lean production and TQM in the industry. This often 
means that cleaning (and other activities that are classified as subsidiary or support 
activities)—which earlier had been conducted within the public sector or internally by 
private companies—is now contracted out to private cleaning agencies in order to cut 
costs and to focus on the core activity. This phenomenon leads to increased 
competition among cleaning companies, who cut every cost they can to be able to 
offer the lowest possible price to the clients in order to survive. The procurement of 
cleaning services is very focused on price only (EU-OSCHA 2009), and in a Swedish 
not yet published report by Almega3 (2013) that looked at 1,225 government cleaning 
procurement procedures during 2009-2011, 96% of the contracts were signed on the 
basis of lowest price only. The quality of the service or the cleaners’ work 

                                                
3 The employer and trade organization for the Swedish service sector 
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environment and situation do not appear to be important factors. This focus on cost 
alone leads to worsening work conditions for employees in several ways; it also 
seems to favor inconvenient working hours, since the cleaning agencies cannot afford 
to risk losing customers to another agency by making demands on working hours that 
go against what the customer has asked for.  
 
The Swedish cleaning trade magazine Fastighetsfolket (2012) reports that split shifts 
are unfortunately on the rise in the cleaning sector today. Split shifts in cleaning work 
are not yet very common, but there is strong reason to believe that it will become 
more frequent as clients, especially in times of economic recession, try to save money 
by purchasing fewer hours of cleaning (Fastighetsfolket 2012). This, together with the 
belief that the core activity will be less effective if cleaning is performed during 
regular business hours, leads to the purchase of fewer hours of cleaning services 
performed before or after the ordinary workday. Thus, those cleaners who wish to 
work full time are faced with one morning and one evening shift at different clients. 
Employees who do work split shifts suffer from the same problems that rotating shift 
workers do when they change between evening shift and morning shift. This change 
of shifts has been criticized due to the limited hours of free time between two shifts. 
Workers who work a split shift furthermore must deal with this situation day after day 
and not just occasionally. It is also clear that working during unsocial working hours 
and/or split shifts also challenges work/life balance and increases the social isolation 
of the cleaning workforce (Fastighetsfolket 2012, Costa 2005). 
 
Working without coworkers 
Besides the unsocial working hours, cleaning work is often not organized in teams, 
which leaves many cleaners totally alone at work if they are working outside business 
hours (EU-OSCHA 2009). Many other professions mentioned above—e.g. police 
officers or health care personnel—work in teams and meet other people during their 
shift, even though they are working nights. In addition to the lack of social support 
and contacts that cleaners face, their work pattern also creates a dangerous situation in 
the event of sudden illness, accidents or break-ins. In this they face a situation similar 
to that of night shift cashiers or security personnel, who also have a high risk of being 
assaulted. This threat makes many cleaners afraid and anxious about working alone 
(Fastighetsfolket 2012).  
 
Even though the lack of social contacts and support has been identified as a work 
environment issue among cleaners (Gamperiene et al 2006, Woods & Buckle 2006), 
and limited social support has been associated with muscular pain and mental illness 
(e.g. Ahlberg-Hultén et al. 1995, Karasek & Theorell 1990, Theorell 2003), the area 
has been the subject of only limited research. Lack of social support at work has also 
shown to be a risk factor for sleep disturbances, which can lead to different kinds of 
health problems (Åkerstedt et al. 2002). In the Norwegian study by Gamperiene et al. 
(2006), mental health problems were identified as frequent among female Norwegian 
cleaners, and Gamperiene et al. concluded that quality of leadership and collaboration 
with co-workers were significantly associated with mental health. Only 15.9% of the 
cleaners in the study had daily meetings with their manager, 55.9% had daily contact 
with any co-workers, and 23.5% had little or no contact with co-workers in the 
workplace In a report from SWEA (2012), 21% of cleaners felt that they were rarely 
or never given any encouragement and support from co-workers or managers (the 
mean number for all female workers was 12%, and 19% for male workers). Many 
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cleaners also described the feeling of being invisible or as an intruder—even those 
working during the daytime among other people (Woods & Buckle 2006). Cleaners 
are also often confronted with clients and other building occupants who are rude and 
disrespectful and are quick to criticize their work (Aickin, Woods & Buckle, EU-
OSCHA 2009, Leppänen & Dahlberg 2012). The fact that cleaners face this kind of 
disrespectful treatment and often are working during unsocial working hours can be 
seen as indicators of a discrepancy in social status.  
 
 
2. Method 
 
For this study 12 Swedish female cleaners in the public sector, employed by the same 
municipality, were interviewed in October 2012. The participating cleaners were all 
employed within the same cleaning division in a city in the north of Sweden. The 
cleaners all worked during regular business hours and without co-workers. During the 
interviews the cleaners were asked about their experience with social contact and 
support during work and to what degree they had control over their work and their 
working hours, and opportunities to affect them. All of the interviews were semi-
structured (Fontana and Frey 1994), and they were all individual. A recorder was used 
during the interviews, and each was transcribed verbatim for analysis. The cleaners 
were chosen to represent a wide range of ages and numbers of years in the industry. 
The workplaces also varied, from schools and preschools to offices and nursing 
homes. Some of the participants had previous experience working in teams. 
 
 
3. Results 
 
All of the 12 interviewed cleaners in this study expressed satisfaction with their 
schedule and enjoyed being able to work during regular business hours. The primary 
benefits they mentioned were work-life balance, being able to get a whole night’s 
sleep, and having social contact with and feedback from clients and other people at 
their work sites (such as teachers, pupils, school cafeteria staff and office workers). 
None of the interviewees offered any downsides to working during regular business 
hours; however, some of the cleaners—mostly those who worked in schools—stated 
that they usually started work one or even two hours before other building occupants 
and children arrived, as they thought it was more convenient to use floor cleaning 
machines in empty hallways and without the risk of disturbing classes with the noise. 
The cleaners declared that this strategy was their own choice, and said that they also 
started early so they could finish early. Due to the ability to control their own 
schedule, this was a choice every cleaner could make. Some of the cleaners who 
preferred to start later did so instead.  
 
None of the interviewed cleaners reported feeling lonely during work, even though 
they did not work with co-workers. Instead, the cleaners seemed to have developed 
good social relations with clients and other employees at the work sites. The cleaners 
and other who worked in the same facilities shared the same lunchrooms and 
socialized during lunch and coffee breaks. They described these relations as friendly 
and collegial; some even said, “We are like a family.” The cleaners did not feel 
invisible or disrespected, nor did they identify themselves in any other way with the 
image of cleaners as lonely or hidden or as intruders. Figure 1 shows one of the 
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interviewed cleaners who worked at a preschool. She considered herself an important 
part of the workforce and enjoyed the company of the other employees and also the 
contact with the children. The children at the preschool looked up to her, were curious 
about her work, and “assisted” her with their own cleaning trolley.  
 

 
Figure 1: One of the interviewed cleaners who consider herself and her work an 
important part of the service of the preschool where she works.  
 
Since 2009, the cleaning division, where the 12 cleaners are employed, has had a 
policy that says that cleaners always are the first point of contact with clients. This 
policy prompts clients to turn to cleaners first about anything, instead of calling the 
cleaning manager. If the cleaning manager needs to be involved—e.g. in a questions 
of expanding the scope of work, which requires a new contract—the cleaner offers to 
contact their manager and get back to the client. Communication between client and 
cleaning manager appears to never go over the head of the cleaner. Having the 
primary contact take place between the client and the cleaners seems to contribute to 
good social relationships, respect toward the cleaners and also a more effective 
cleaning service with fewer misunderstandings and mistakes. The cleaners also 
experienced the clients as being very pleased; this encouraged them to provide good 
service, which in turn increased feelings of pride and job satisfaction.  
 
One of the interviewed cleaners said that she once had a new client who was used to 
cleaners working during the night shift; at first he had a negative attitude towards 
daytime cleaning, but when the cleaner later on asked the client if he still would rather 
have her work at night he had changed his mind. According to the cleaner, the client 
had come to realize that it was an advantage to be able to have a close conversation 
with the person who actually was performing the cleaning. He now thought of the 
cleaning service as more flexible and able to better adapt to the different needs of the 
day or to unexpected messes, which often happen at preschools and schools where 
there are children present. Also, he had come to enjoy her presence, as she was a 
happy and friendly co-worker who spread joy in the workplace.  
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One more argument that interviewees offered in support of performing cleaning work 
during regular business hours was the fact that cleaners are a valuable resource in 
schools, as they often notice things that teachers many times do not: for example, 
children who are lonely or experiencing bullying, as well as drug abuse among 
students. The interviewees gave examples of situations like these that they had 
reported to school principals. 
 
Besides the working hours and the power to make arrangements with the customers, 
the interviewed cleaners also experienced a high level of autonomy and were able to 
influence and organize their own cleaning work. The cleaners decided when and how 
they performed cleaning tasks, and organized their work in the way each cleaner 
thought it would be most convenient, both for themselves and for other people using 
the same facilities. Some of the cleaners said that they helped other employees with 
their tasks, such as childcare and kitchen duties, and got help back in return. Apart 
from what this contributes to social contact and support, such arrangements certainly 
decrease the monotonous nature of cleaning work, which is often raised as an 
increasing problem for cleaners (Aguiar 2001, LO4 2012, Ryan 2012,). Sick leave 
among the cleaners in the cleaning division that participated in this study was 4.9% 
(2012), which is very low compared to statistical reports regarding cleaners’ sick 
leave on a national and international level (AFA 2012, EU-OSCHA 2009, SWEA 
2012). Sick leave statistics are always a very complex variable that is associated with 
both internal and external factors (such as changes to social insurance during sick 
leave, political decisions and the global financial situation). It is therefore hard to 
infer causal relations regarding the work environment and sick leave. Nevertheless, 
positive health status has, in several other studies, been associated with factors such as 
autonomy, participation, social support and job motivation (Ahlberg-Hultén et al. 
1995, Karasek & Theorell 1990, Theorell 2003), all variables in which the cleaners in 
this study ranked highly. 
 
Working without co-workers 
The cleaners in this study did not consider the lack of co-workers as a problem; 
instead, they believed it was the absence of co-workers that partly contributed to the 
good relationships they enjoyed with clients and other employees at the workplace, in 
combination with the autonomy they enjoyed. To work on their own also gave them a 
feeling of independence and control over their own time, which contributed to work 
motivation and increased pride. However, some of the interviewed cleaners said that 
they sometimes missed having co-workers to discuss cleaning work with. One of the 
cleaners said:  
 
“I think you get another kind of social contact with clients [when working by 
yourself]. The clients (and other employees) become your co-workers. But maybe you 
can’t discuss cleaning work with them. However, that you can do during the cleaners’ 
meetings” 
 
Another cleaner said:  
 

                                                
4 The central organization for 14 affiliates which organize workers within both the private and the 
public sectors in Sweden. 
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“I like working on my own; the work then becomes very unrestricted. I have a 
structure for what to do, but it is me, on my own, who organizes it and decides how to 
do it. Sometimes it happens that I miss someone to consult with about the job, and in 
that kind of situation I sometimes miss having a co-worker.”  
 
Even though many of the cleaners in the public cleaning unit work apart, there are 
occasions and opportunities for the cleaners at the different work sites to meet. The 90 
cleaners in the division are divided into four groups, which get together for a formal 
meeting every month. The 90 cleaners also get together for things such as 
teambuilding activities or training and education during the year. The cleaners are 
also free to join staff councils, which are groups that consist of only cleaners, or a 
steering committee, which consists of both cleaners and the cleaning managers of the 
division. The main purpose of the councils and the steering committee is to improve 
communication within the division and to increase the cleaner’s participation and 
opportunities to take part in decision-making processes. Besides the main purpose, the 
groups also constitute a forum for cleaners to meet and exchange thoughts and 
experiences with each other. Cleaners also have opportunities to get together for lunch 
and coffee breaks, which some of them did when the time or the geographic distances 
allowed them to visit each other. However, many of the interviewed cleaners stated 
that many of those options to meet other cleaners were hard to realize due to limited 
time. Ironically, the interviewed cleaners thought that cleaners who worked on their 
own (and had a greater need for contact with other cleaners) had more difficulties in 
taking the time to join a council, exercise or meet for lunch breaks than those who 
worked in teams. Many of the interviewees also felt that working without co-workers 
was a disadvantage in cases of sick leave, since the work then became more 
challenging compared to a worksite with more than one cleaner, where the other 
cleaner(s) could always do the most urgent tasks until a substitute cleaner was 
available. To be a substitute cleaner at a work site where only one regular cleaner is 
working is also made more difficult due to the lack of introduction and guidance. 
 
 
4. Discussion 
 
This study shows that it is not out of necessity that cleaning work is often organized 
outside ordinary business hours. Instead, the main reason appears to be the idea that 
cleaning work interferes with other activities, and that is for best to separate cleaning 
from other types of work. This, in combination with cleaners’ low status and lack of 
respect, and the fact that clients consider cleaning work as a “service on the side”, 
leads to a situation where cleaners are forced to be on duty outside regular business 
hours, sometimes working split shifts. However, the results of this research show that 
it is possible, and even beneficial for all parties, for cleaning work to be integrated 
into other activities during the daytime. Knowledge about the successful application 
of this approach needs to be further expanded and disseminated.  
 
Strategies to break the isolation of cleaners 
This study reveals at least two strategies that could be adopted to change the situation 
and break the isolation of cleaners. These are: (1) arranging cleaning work in teams; 
and (2) arranging cleaning work during regular business hours. However arranging 
cleaning work in teams does not solve the problem of working nights, early mornings, 
and late evenings in terms of sleep loss and difficulties in combining work and family 
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life. Also, it is sometimes hard to motivate cleaners to work in teams, since this often 
means that teams need to move between numerous clients during one shift, since they 
finish each individual site faster. Moving between sites takes time, costs money, and 
is not good for the cleaners, who might find these arrangements stressful. The second 
strategy, arranging cleaning work during regular business hours, does not, to be 
certain, reduce the problems with social contacts in practice, since there are many 
reports of day-shift cleaners who experience disrespectful and rude treatment from 
other people (EU-OSCHA 2009, Leppänen & Dahlberg 2012). The situation of the 
cleaners in this research is comparable to the second strategy, since they are working 
among other people during the daytime but without co-workers.  
 
How to improve social relations for cleaners 
There are many reasons why the cleaners in this study have come to develop good 
relations with non-cleaners at their work sites and consider themselves to be a part of 
the other employees’ work team. One critical factor is the willingness to make it 
work. To integrate cleaning work into other activities might take extra effort and time 
at first. The work must be organized and adjusted to every unique work site, and there 
must be dialogue between all parties in order to create a good work situation. In 
schools, it was common for the cleaners to start work one hour before the first class 
started so that they could clean the hallways with machines, since this was more 
convenient to do when the space was empty and no classes would be disturbed by the 
sound. However, this was the cleaners’ own choice and also the only task they 
mentioned that could be an advantage without other people around.  
 
A second factor for success in this study is the cleaner’s autonomy and decision 
latitude to influence their work and their power to make arrangements with the 
clients. This leads to increased contact and respect between cleaners and clients. The 
influence at work and the decision latitude among cleaners has also shown to have a 
positive effect on musculoskeletal disorders (Holtermann et al. 2009, Søgaard et al. 
2006, Unge et al. 2007) and might be a reason to the low degree of sick absence 
among the cleaners in this study. The high degree of autonomy and decision latitude 
must be granted by the cleaners’ managers; therefore, mutual trust and good 
relationships between cleaners and cleaning managers are also an important factor. 
The cleaners in this study reported that they felt great support and trust from their 
managers; they always felt that they could contact the managers about any concern 
and got quality responses and support in return. A high degree of social support is 
also in many other studies associated with health (Karasek &Theorell 1990, Theorell 
2003) 
 
Time can also be considered an important factor to achieving good social contacts 
between clients and customers. The cleaners in this study felt, despite a tight 
schedule, that they had the time to be friendly with other employees and engage in 
small talk during the workday. They also had time to take coffee and lunch breaks 
together with other employees, which helped them get to know each other. Because 
the cleaners in this study still are employed by the municipality and are therefore not 
yet affected by competition, this might be a contributing reason to their good 
relations. Increased time pressure could result in fewer occasions to socialize and get 
to know clients. The fact that the municipality is the same employer for the other 
employees (teachers, etc.) could have a positive effect on these relations. However, 
the cleaners consider other employees to be clients, in the sense that they are aware of 
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the importance of the their satisfaction regarding the cleaning service if they want to 
maintain the government-organized cleaning unit and avoid having schools and other 
municipal organizations seek permission to purchase cleaning services from private 
agencies. 
 
Another interesting finding in this study is that working during regular business hours 
can increase variety in the work that cleaners do. Cleaners and other employees could 
help with each others’ tasks without someone complaining, which often becomes the 
case when attempts are made to vary and combine work tasks in order to reduce the 
monotonous work of cleaning tasks (Woods & Buckle 2006). This appears to work 
more smoothly in this case probably as a consequence of their good social relations. 
Working without co-corkers is not always a desirable situation from the cleaner’s 
point of view. However, this study shows that there are other ways to break isolation 
besides organizing cleaning work by teams. According to the cleaners in this study, 
their work can also become more independent and self-fulfilling due to the increased 
responsibility that comes from working without co-workers. However, non-cleaning 
employees can only be a substitute for co-workers to a certain extent; to share 
knowledge and experiences concerning cleaning work the cleaners need contact with 
other cleaners. It seems to be important both for the cleaners and for the quality of the 
service that the cleaners were able to meet each other once in a while. This could be 
arranged during formal meetings or by giving cleaners the opportunity to have breaks 
or to work with each other from time to time.  
 
Low social status becomes less of a problem  
Many of the participating cleaners did reflect on their occupational status, and the low 
status of cleaning work was often addressed. However, none of the cleaners said that 
they had personal experiences with this at the present time, and they stated that they 
were always treated with respect by others at the same work sites. The low social 
status they do associate with their profession is not something they experienced when 
they perform their jobs, and they did not identify themselves with the portrait of the 
cleaner as a lonely and hidden worker, as the media often portrays. This shows the 
importance of good social relations between cleaners and other people at the same 
work site, and this might be one more key to improving the work situation for 
cleaners. Cleaners’ lowly reputation and how other people look upon cleaning work 
are likely the main reason for many of the work environment issues the cleaners face 
(such as working hours, lack of respect and the focus on lowest possible price when 
cleaning services are purchased). If relations between cleaners and clients could be 
improved, many of those problems might lessen. This conclusion can be compared to 
Leppänen & Dahlberg (2012) who finds that one of the main issue for cleaners who 
are working in private house holds are other peoples attitude towards cleaning work 
and not the working work in it self. 
 
A win-win-win situation 
It is important to note that many of the benefits of organizing cleaning during 
ordinary working hours are enjoyed by clients: e.g. fewer misunderstandings due to 
the close contact with the cleaners, faster adjustments in cleaning routines and a more 
flexible service. This is certainly also good for the cleaning agencies, since satisfied 
customers and a good reputation are desirable. These satisfied customers, of course, 
also have a positive effect on the cleaners themselves, who felt greater pride and 
satisfaction in their work than before the policy of the cleaners being the client’s first 
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contact. Below is a summary of the positive effects that have been identified in this 
study: 
 
Benefits for the cleaners 

• Improved customer relations, which leads to appreciation and respect 
• No feeling of being invisible or lonely  
• Increased job satisfaction and work motivation 
• Safety, no feeling of anxiety or fear when working alone 
• Increased variation  
• Work-life balance and a whole night’s sleep 
• The documented improved health, both physical and mental, is likely a result 

of the above mentioned effects 
 
Effects that lead to economic gains for the cleaning unit 

• Satisfied employees with a higher degree of organizational commitment are 
more likely to perform their jobs better 

• Lower costs for new recruitment, since cleaners tend to stay longer within the 
organization 

• Increased quality and efficiency of the service 
• Satisfied customers and good reputation 
• No extra monetary compensation for hours during unsocial working hours 

 
Benefits for the clients 

• A more flexible and adaptable cleaning service 
• A higher quality service with fewer misunderstandings 
• Changes and adjustments of the cleaning service become faster and easier  
• In schools, the cleaners are seen as extra adults who can prevent or report 

issues such as bullying or drug use 
 
 
5. Concluding remarks 
Integrating cleaning work into other activities during regular business hours can be 
beneficial to cleaners, cleaning agencies and clients. By working during regular 
business hours, when they enjoyed increased responsibility, participation and power 
to make arrangement with the clients, the cleaners in this study came to develop good 
relations with their clients and other building occupants. Instead of feeling lonely, 
invisible or disrespected, these cleaners reported having good social contacts, social 
support, job satisfaction, and pride in their work, all of which have been associated 
with better mental and physical health (Theorell 2003).  
 
Working during the daytime also contributes to safer conditions for the cleaners and 
can increase the quality of the cleaning service, due to the face-to-face contact 
between the cleaners and the clients. However, trends in the cleaning industry today 
seem to go in the opposite direction, and the number of cleaners who work alone 
during unsocial working hours or have split shifts seems to be on the rise (Ryan 2012, 
EU- OSCHA 2009, Fastighetesfolket 2012). The findings in this study lead to the 
following recommendations: 
 

• Organize cleaning work during regular business hours 
• Build good social relations between cleaners and customers. 
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• Increase the cleaner’s participation and power to influence their own work and 
to make arrangements with the clients. 

• Build mutual trust between cleaners and cleaning managers  
 
This study shows that is possible to successfully implement these recommendations. 
However, more research is needed to investigate the barriers that work against the 
implementation of these recommendations in practice. New alternative ways of 
organizing cleaning work must be explored to improve the work situation of cleaners, 
in both the private and the public sector. 
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Abstract 
The aim of this paper is to summarize and discuss the effects of an organizational 
change within a public cleaning division in a Swedish municipality. Both qualitative 
and quantitative methods have been applied to identify and understand effects both on 
an organizational and an individual level. It is hard to find documented successful 
work environment investments within the cleaning sector. Instead, the situation for 
cleaners appears to go in the opposite direction, as the industry—today more than 
ever—is affected by competition and pressure toward low prices, which leads to work 
intensification and insecure employment situations. The cleaning division in this study 
has, like many other cleaning organizations, been struggling with high levels of sick 
leave and early retirements. Despite investments in ergonomic cleaning equipment 
and education, sick leave continued to be high. The managers made a decision to 
make an organizational change, which increased the cleaners’ participation, 
autonomy and opportunities to influence the organization. The initial purpose with 
the organizational change was to improve health among the cleaners, but an 
additional aim of the new organization was growth, in order to avoid being 
outsourced, and improved efficiency and quality of the service to be better prepared 
in the case of competition. Based on the results in this study it can be concluded that 
it is possible to provide a good work environment for cleaners if a broad perspective 
is applied, which includes both physical and psychosocial factors. Increased 
participation and autonomy, in combination with mutual trust and support have lead 
to job satisfaction, work motivation and pride among the cleaners. Sick leave has 
decreased, and both the quality and efficiency of the cleaning service has increased.  
 
 
1 Introduction 
 
The aim of this paper is to summarize and discuss the effects of an organizational 
change within a public cleaning division in a Swedish municipality. The effects have 
been studied continuously since an organizational change was made in 2009. 
Cleaning work is a high-risk occupation in terms of developing work related disorders 
and factors as physical demands, time pressure, lack of social support and limited 
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opportunities are said to be characteristic of the work situation (EU-OSCHA1 2009, 
Søgaard et al. 2006, Thalund Binderup et al. 2011), It is hard to find documented 
successful work environment investments within cleaning organizations, and even 
though there has been evidence for a correlation between a good work environment 
for cleaners and financial profit (Antonsson & Schmidt 2007). The results of a major 
questionnaire-based investigation among Swedish workers shows that out of all 
occupational categories, cleaners not only exhibit a high degree of work-related 
illnesses but appear to receive the lowest level of investment in work-environment 
improvements (SWEA2, 2012a). Only 31% of cleaners stated that systematic work-
environment improvements were applied at their job site, compared to a mean value 
of 55% for all occupational groups. In another report from SWEA investigating 
female-dominated jobs, the work environment at cleaning companies ranked highest 
among workplaces in terms of “unfavourable remarks,” 4 out of 5 by the SWEA 
investigators (SWEA 2012b). 
 
According to Søgaard et al. (2006) and Ryan (2012) the situation for cleaners instead 
appears to go in the opposite direction with more difficult conditions for employees in 
a business that today more than ever is affected by competition and demands for low 
prices. These pressures lead to work intensification and worsening working conditions 
for cleaners which also Swedish cleaning trade magazines constantly reports. Many 
recommendations have been made as far as how cleaners’ work situation could be 
improved: job rotation, increased autonomy, scheduling that allows time to rest 
between physically demanding tasks. Nevertheless, there seems to be a gap between 
theory and practice (Öhrling, not yet published results). When work environment 
investments are made, the focus often seem to be on cleaning tools and education in 
good cleaning techniques instead of organizational and social factors. This is probably 
because it is an easier strategy to apply, and the result of the investment can be 
measured immediately if the strategy also increases working speed. Many of these 
investments are good for the cleaners, as modern cleaning equipment and techniques 
can reduce their physical load. However, there are indications that the time pressure 
on the cleaners increases when new devices or machinery is purchased (Woods & 
Buckle 2006). This kind of investment does not seem to offer sufficient advantages to 
lower sick days in the sector. It is believed that successful work environment 
investments require a broad perspective that also addresses organizational and social 
factors (see, e.g., Abrahamsson & Johansson 2013, Eklund et al. 2006). Currently it 
does not appear that organizations in the cleaning sector are making the kinds of 
broad work environment investments that would serve as good examples.  
 
The cleaning division and its challenges 
The public cleaning division under review here employs 86 cleaners, all female, with 
a mean age of 49 years. The cleaners are divided into four geographical areas, and 
each area is led by one cleaning manager. All of the four cleaning managers are also 
female. The cleaning division’s clients consist of other public service organizations: 
96% are public schools, preschools and kindergartens. The cleaning division is not 
allowed to sell its services on the private market, and their clients are not allowed to 
                                                
1 European Agency for Safety and Health at work 
2 The Swedish Work Environment Authority 
3 Competition would be created if the municipality allowed public institutions such as schools and 2 The Swedish Work Environment Authority 
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purchase cleaning services from private cleaning companies. The cleaning division 
has, for many years, been struggling with high utilization of sick days and early 
retirements. The cleaning managers state that they always have provide modern 
cleaning tools and machinery and also educated the cleaners in ergonomic techniques 
and offered health care programs to all employees. Nevertheless, sick days continued 
to be high—greater than 18%. The managers believe that the situation probably would 
have been even worse without the effort of improving the physical work environment, 
but they were not pleased with the situation. The managers believed that the reason 
for the lack of improvements was that decisions and cutbacks made by the 
municipality, had negative effects on the cleaners’ work situation and countered the 
cleaning managers work environment investments. The frustration among the cleaners 
and the cleaning managers was growing, and they felt an urge to change the situation. 
During an interview in 2009 one of the cleaning managers said:  
 

“Neither we, the cleaners, or the clients got any say in it, but it was just done. 
We noticed that when people who don’t know cleaning work made those 
cutbacks it increased the burden on the employees. So many people got sick. It 
was terrible. The cleaners, who know the work and the routines, must be 
involved and listened to. We have always been at the top, or bottom, when it 
comes to sick leave statistics in the municipality; it's no fun. We employ young 
healthy people to help us with this job and then when they get sick, we spit 
them out ‘on the other side’ in their 50s, when they are hurt and sick. ‘Thank 
you and goodbye’. It doesn’t feel good. So, it was probably where it started. 
What can we do?” 

(Interviewed cleaning manager 2009) 
 
The managers felt that they needed to increase their own power to influence the 
organization in order to achieve a better work environment for the cleaners. This 
resulted in an organizational change, which included an internal contract, which made 
the cleaning division semi-independent from the municipality (this organizational 
change is explained in detail in part 3). Thus, the initial purpose of the organizational 
change was to improve the health of cleaners, but an additional aim with the new 
organization was growth; this aim sought to avoid being outsourced to private 
agencies, or to be better prepared in the event of competition.3 The cleaning division 
sees this as a growing threat. Even though they cannot know how the situation would 
be if the threat becomes reality, the cleaning managers and the cleaners strongly 
believe that privatization or competition would have a negative impact on their work 
situation. They also fear ending up unemployed. One of the cleaners interviewed in 
2009 said: 
 

“You can’t do the same thing forever, you have to change, otherwise the 
private agencies will be there and that is dangerous. You can end up 
unemployed or be forced to work very fast, and at least I can’t do that.” 

(Interviewed cleaner 2009) 
 

                                                
3 Competition would be created if the municipality allowed public institutions such as schools and 
kindergartens to purchase cleaning services from private agencies rather than use the cleaning division. 
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Some of the cleaners who earlier have been employed by private cleaning companies 
offered testimony about poorer work conditions and greater time pressures. The 
managers and the cleaners also read trade magazines, which every month give 
examples of how the work situation for cleaners has become tougher. The 
organizational change has therefore not only sought to create a good work 
environment for the cleaners, also become a strategy to increase quality, efficiency 
and customer satisfaction, which they believe are factors which could steer the 
municipality away from outsourcing, or could make the clients still choose the 
cleaning division over a private company if both alternatives were available. The 
cleaning managers wrote this to the cleaners in one electronic letter in 2010:  
 

“We have to ask ourselves how well we are prepared in the case of being 
subject to competition. What can we do better, more effectively or at a lower 
cost? How can we prove that we are the best alternative if, or when, the time 
comes? Even if competition is not yet upon us, we can’t sit back and think that 
we are safe. It happens in municipalities all around us and seems to be a 
general trend. Together, we have to find good strategies, and we must all pull 
together.” 

 
And in another letter from 2011 the managers wrote: 
 

“If the clients had the opportunity to choose, would we be their first choice? 
We all have a responsibility to contribute. Today it is not enough to be good 
enough; today we need to be the best, all the time.” 

 
The managers and the cleaners are convinced that they need the increased 
independence, which has come from the internal contract, to improve their service 
and be at their best in order to minimize the risk of outsourcing. Even though the 
cleaning managers underscore that the main purpose of the organizational change is to 
improve the work environment for the cleaners, factors such as efficiency, quality and 
customer satisfaction—which can be said to have a direct effect on the bottom line—
now also are a part of the purpose. This becomes interesting in the bigger perspective, 
as cleaners’ work environments do not seem to be improved when cleaning services 
are made more efficient in order to save money (Søgaard et al. 2006). If it possible to 
show how a work environment improvement for cleaners also can have a positive 
effect on the cleaning organization’s profit, it could have a positive impact for the 
cleaners in the industry and serve as a positive example for cleaning organizations in 
both the public and the private sectors. 
 
The story of the cleaning division is not unique 
Many businesses today are strongly impacted by increasing competition, which puts a 
great deal of emphasis on low prices and production efficiency. The cleaning business 
is no exception, where cost cutting and work intensification are strong trends 
(Søgaard et al. 2006, Aguiar & Herod 2006, Ryan 2012).  Outsourcing of cleaning 
services, both in the public and in the private sector, has also become more common, 
as businesses and public organizations try to reduce their own costs by focusing on 
their core activity and then outsourcing activities which are considered to play a 
supporting role. In Sweden the outsourcing of public cleaning services has become a 
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very strong trend, and many municipalities in Sweden have outsourced cleaning 
services today due to financial and political reasons (Sundin & Rapp 2005, TNS SIFO 
2012). Many municipalities argue that they cut their costs by purchasing cheaper 
cleaning services from the private sector (Arbetsmiljöforskning 2012). The 
outsourcing of cleaning services appears to lead to destructive competition among the 
private cleaning companies, resulting in worsened job conditions and work 
intensification for cleaners, along with insecure employment situations (Sundin & 
Rapp 2006, EU-OSHA 2009, Holley 2012). In a not yet published report by Almega4, 
96 % of 1,225 public procurements of cleaning services between 2009-2011 was 
made on the basis of lowest cost. Factors like quality, hygiene or the cleaners’ work 
environment was not considered important. It appears to be hard for cleaning agencies 
to compete on any basis other than price. In times of recession, clients are also willing 
to lower their quality standard for cleaning services if it means financial savings. This 
leaves cleaning agencies with no choice but to cut their costs in order to survive, and 
because a cleaning agency does not have many costs to cut except for personnel, the 
situation for the cleaners hits them fast and hard when cuts are made (EU-OSHA 
2009, Holley 2012). The cleaning sector, like the industrial sector, has also started to 
adopt lean, or lean-inspired, organizational strategies as an attempt to save time and 
money (EU OSCHA 2009, Puech 2007, LO5 2012, Aguiar 2001). This seems to lead 
to additional negative effects for cleaners, as cleaning work is not only intensified but 
also made more monotonous. Employees are being assigned a narrower range of tasks 
in an attempt to increase working speeds (Aguiar 2001, LO 2012, Ryan 2012).  
 
However, there are indications that the focus on purchasing the cheapest possible 
cleaning service is short-sighted and not a sustainable solution. There have been cases 
when Swedish municipalities have reincorporated the cleaning service within the 
public sector after complains due to poor quality of service when the cleaners who are 
hired are forced to clean the same facilities in half the time to meet the requirements 
for low cost (Kommunalarbetaren 2013). It has also become more and more common 
that other municipal employees such as schoolteachers see their job duties expanded 
with cleaning duties due to the attempts to cut costs on the cleaning service. This has 
lead to protests and complains from the teachers who do not want to do cleaning 
work, and is an indication that cutbacks on cleaning services affect the quality of 
education since such cleaning tasks take time away from teaching (Lärarförbundet 
2010). Nevertheless, the general trend does not seem to change and the outsourcing of 
public cleaning services is on the rise (Almega 2013). 
 
The health history of the cleaners in this study is similar like the fear of being 
outsourced, neither unique. Statistical reports and scientific papers conclude that 
cleaners have a high risk of developing work-related disorders due to both physical 
and psychosocial issues, such as repetitive movements, monotonous work, work in 
awkward positions, time pressure, and few opportunities to influence the work and 
take part in decision-making progresses (Bell & Steele 2012, EU-OSCHA 2009; 
Holtermann et al. 2009, Kumar & Kumar 2008, Woods & Buckle 2006, Öhrling et al. 
2012). Health problems can also be linked to a low degree of control and social 
                                                
4 The employer and trade organization for the Swedish service sector 
5 The central organization for 14 affiliates which organize workers within both the private and the 
public sectors in Sweden.  
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support (Karazek and Theorell 1990; Theorell 2003), which are also factors that have 
been shown to be common among cleaners (EU-OSCHA 2009; Gamperiene et al 
2006). Influence at work and decision latitude among cleaners has shown to have a 
positive effect on musculoskeletal disorders (Holtermann et al. 2009, Søgaard et al. 
2006, Unge et al. 2007).  
 
Many work environment problems are social in nature, such as customers and other 
building occupants who act rude and disrespectful towards cleaners and are quick to 
criticise their work (Aurell 2001, Woods & Buckle 2006). Many cleaners also 
describe feeling invisible, and cleaners are often referred to as the hidden work force 
since they often work during unsocial working hours or are told to not get in the way 
of other activities (Woods & Buckle 2006). According to the SWEA questionnaire 
survey among Swedish employees (2012a), cleaners are the occupational group that 
ranks their work as least meaningful: only 36% of cleaners answered that their work 
felt meaningful, compared to a mean of 69% for all occupational groups. Cleaners 
were also least satisfied with their occupation—only 57% compared to a mean value 
of 75% for the survey population as a whole. Furthermore, 61% of cleaners described 
their work as monotonous, compared to the overall mean value 20%; 27% say they 
feel uncomfortable when going to work, compare to the overall mean of 17%. These 
social factors are seldom further investigated in cleaning work, and recommendations 
for how to increase autonomy and social support for cleaners is hard to find (Öhrling 
not yet published results).  
 
 
2 Method 
This study is a 4-years longitudinal case study that started 2009 when the cleaning 
division made their organizational change. Both qualitative and quantitative methods 
have been applied in this study to identify and understand the effects of the change, 
both on an organizational and an individual level. Three questionnaire surveys and 
two interview surveys have been carried out among the cleaners (figure 1). The three 
questionnaires were addressed to all of the 86 cleaners, all female, and the response 
rates were 90% (n=80), 85% (n=73) and 85% (n=70). Employee turnover has been 
low and only three of the cleaners responding to questionnaire 3 had been employed 
less than three years and therefore were not employed when the organizational change 
was made. For the two sets of interviews 16 and 12 cleaners participated, 
respectively. The cleaning managers and the head of the municipality division to 
which the cleaning division belongs were also interviewed in the beginning of the 
project. All of the interviews were individual and semi-structured (Fontana and Frey 
1994). A recorder was used during the interviews, and each interview was transcribed 
word-by-word for analysis.  
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Figure 1: Timeline of the questionnaire surveys and the interviews. 

The cleaners who participated in the first interview survey, carried out in October 
2009, were chosen to get a wide range of ages, number of years in the industry, and 
cleaners who worked with and without co-workers. Where they were working also 
varied and included schools, preschools, offices and elder care facilities. Some of the 
cleaners had also been employed previously by private agencies. For the second 
interview the selection was similar except that only cleaners who were working 
without co-workers were interviewed. The interviews were carried out during October 
2009 and October 2012.  
 
During the whole research project documentation and financial data have been 
collected from the cleaning division and the municipality. The researchers attended 
meetings and other gatherings with the cleaning division so as to observe and learn 
about the division’s routines and organization. Communication with the cleaning 
managers during the project (primarily by e-mail) was held and the internal weekly 
electronic newsletter (see 3.2) was read every week.  
 

3 The organizational change and its effects 
The organizational change that the cleaning division made in 2009 started with an 
internal contract between the cleaning division and the municipality (in Swedish, the 
cleaning division became an intraprenad, literally an “intrapreneurship”). The 
contract made the cleaning division semi-independent and increased the division’s 
power to influence its own organization. The contract was the cleaning division’s own 
initiative and was at first opposed by the municipality; however, after four years of 
negotiation and new political governance, the municipality finally said yes to the 
proposal. The duration of the contract was three years, and when the first period 
expired in January 2012, the municipality was pleased with the cleaning division’s 
new organization and was willing to renew the contract for three more years if the 
cleaning division so wanted. A vote was carried out among cleaning managers and 
cleaners and the result was favorable. Until now, the cleaning division is the only one 
of the municipality’s divisions that has this kind of contract.  

Being a division in a Swedish municipality means being a part of a solidarity system 
with a shared financial system (financed by tax money). Any surplus in one division 
make can be transferred to a division with a shortfall at the end of each year. Since the 
internal contract the cleaning division is now partly cut off from this system and it is 
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allowed to keep 50% of any surplus in the end of each year; similarly, it can only get 
a maximum of 50% in reimbursement in case of a financial shortfall. Any kept 
surplus can be used to improve the quality of cleaning service, and it is up to the 
cleaning managers to decide how to allocate it. It cannot be used for any monetary 
bonuses. The cleaning managers believe that the increased independence that has 
come from the internal contract is the only way they can become the respectable and 
high-quality cleaning organizations they know that they have the potential to be. The 
managers see the contract as a necessary action to develop and provide both a good 
work environment for the cleaners and to use tax money in a more economical and 
efficient way. 
 
Increased participation and work motivation among the cleaners 
 
The cleaning managers have passed on the increased independence from the internal 
contract to the cleaners themselves by increasing the cleaner’s autonomy. For 
example, the shorter decision-making processes that have resulted from the contract 
has made it possible for cleaners to make many decisions on their own without 
consulting their manager, or white collar workers higher in municipality’s 
organizational hierarchy. The cleaners’ participation and ability to affect the cleaning 
division have also been increased as a part of the organizational change. For example, 
staff councils consisting of cleaners only, and a steering committee, consisting of both 
cleaners and the cleaning managers, have been organized in order to improve 
cleaners’ participation in the organization. Participation in staff councils is voluntary; 
a new staff council is started whenever there is a need, and they are disbanded when 
the assignment is done. Assignments include such things as evaluating and purchasing 
new cleaning equipment and work wear or devising new health care strategies to 
improve the physical and mental health of co-workers. The cleaning manager 
estimates that about two councils are running at any given time, and that 
approximately five cleaners are participating in each council. The cleaners who are a 
part of the steering committee together with the cleaning managers have been elected 
by their co-workers to represent them, serving on the committee for three years. The 
steering committee meets approximately once a month and plays a leadership role in 
the organization. Theoretically, many of the strategies to improve participation and 
ability to influence could have been applied even without the internal contract, but the 
cleaning managers state that it was the contract that gave both them and the cleaners 
the motivation and courage necessary to take the leap. 
 
Both the questionnaire and the interviews indicate that the cleaning managers have 
succeeded with the strategy to improve the cleaner’s participation and possibility to 
influence the organization. The majority of the cleaners state that in several areas they 
experience greater participation and involvement in decision-making processes and 
the ability to affect the cleaning organization than before. Figure 2 shows result of 
questionnaire 1, conducted six months after the organizational change.  
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Figure 2: Percentage of cleaners who answered “5” or “6” for their ability to affect 
on five different factors, before and after the organizational change, on a 6-point 
scale where “1” represented not at all and “6” represented very much.  

 
 
The ability to affect customer relations and the cleaning division’s economics were 
the factors that appear to have been improved the most according to questionnaire 1 
(figure 2). 38% of the cleaners stated that they felt a strong possibility to affect the 
division’s economy after the organizational change, compared to 13% who felt the 
same before. The interviews show the same results as the questionnaires; cleaners felt 
they had a greater ability to affect their own work situation, as well as customer 
relations and the cleaning division’s economy after the organizational change. The 
cleaners did also express a greater financial responsibility, since they now feel more 
able to affect it. During the interviews most of the cleaners said that they were more 
aware now than before of how they used the division’s assets, such as the purchasing 
of cleaning supplies and when they asked for assistance or a substitute cleaner. One of 
the interviewed cleaners said,  
 

“Now we ask ourselves, ‘do we need extra assistance today or can we do it 
anyway’. Before (the organizational change) you might call for assistance 
unnecessarily, you could have done it on your own if you had thought it through 
first.” 

(Interviewed cleaner 2009) 
 
The team spirit and connection between the cleaners at different work sites has also 
increased. A cleaner interviewed in October 2009 said: 
 

“I believe it is beneficial that we now consider ourselves to be ‘in the same boat’. 
Otherwise I would just care about this place where I’m cleaning, I would not 
care about the others, at other work sites, because what they do does not affect 
me.”  

(Interviewed cleaner 2009) 
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The increased responsibility and feeling empowered to affect different parts of the 
cleaning division seem to have led to work motivation and job satisfaction. One of the 
cleaners interviewed in October 2009 said, 
 

 “People now are more positive and optimistic. We are feeling that we now are 
doing this for our division and us. Now we want to do a good job to make this 
work.” 

(Interviewed cleaner 2009) 
 
Increased communication  
The cleaning division’s organizational change has also increased communication 
within the division. For example, the staff councils and the steering committee serve 
not only the main purpose of increasing participation but have also improved 
communication among cleaners and between cleaners and their managers. Many of 
the interviewed cleaners said that they appreciated the social part of the councils and 
steering committee, as they otherwise are more or less isolated from each other most 
of the time. The councils and steering committee therefore seem to have become a 
new platform for the cleaners to meet and share their cleaning experience and 
knowledge that otherwise would not have been shared. Also, communication between 
clients and cleaners has improved due the increased autonomy and the shorter path of 
communication (this is further discussed in chapter 3.3). 
 
Since the organizational change, every week the cleaning managers have been writing 
an internal electronic newsletter to all the cleaners in the division. The letter contains 
information from the managers and the municipality that concerns the cleaning 
division. The letter also includes the cleaning managers’ observations on trends in the 
cleaning industry and how these might affect the cleaning division. The managers also 
encourage the cleaners to communicate with each other through the newsletter by 
contributing information or requests. The cleaners said during the interviews that they 
appreciated the newsletters and that it increased their insight into things that concern 
the division. The newsletter has become a link between all the cleaners, and it appears 
also to contribute to an increased feeling of connection and solidarity among the 
cleaners, as many of the employees have very little contact with each other due to the 
geographic distances between the work sites. The newsletter is also written in an 
attempt to generate enthusiasm and to increase job satisfaction among the cleaners. 
Team spirit is often emphasized in the newsletters, and cleaners are encouraged to 
support and help each other. The cleaners are also welcome to bring attention to and 
acknowledge co-workers who they think deserve extra appreciation or encouragement 
for any reason. 
 
Autonomy and faster decision-making processes improve social relations 
between cleaners and client  
Since the internal contract, the decision-making processes for client requests has 
become shorter, as they no longer need to go through the municipality but can be 
handled within the cleaning division. The cleaners have also been given autonomy to 
make their own agreements with the clients, and they are always the first contact 
between the clients and the cleaning division. If the cleaning managers do need to be 
involved, such as in a question that would expand the scope of service and would 
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therefore require a new contract, the cleaners contact the manager. Communication 
between customer and cleaning manager never goes over the head of the cleaner but 
always through the cleaner. One of the cleaners said that before the internal contract it 
could take a very long time to fulfill clients’ requests—up to a year—from when the 
request was made to when the matter was resolved, and the risk of misunderstandings 
was high due to the long process. One of the cleaners interviewed in 2012 said: 
 

“Before, many of the clients’ requests never reached a conclusion, as they 
never got through to the last person in the decision-making process. And we 
were not allowed to do anything before we got an approval from the person in 
charge. Now it is so simple. We, on our own, can take the initiative and just 
call our manager, and she can just say “Yes, lets do that”, and we do it and 
the client is pleased. It feels like you are more effective now. “ 

(Interviewed cleaner 2012) 
 

The interviews show that social relations between cleaners and clients have been 
improved since the organizational change. This is probably due to the shorter decision 
paths (which have increased face-to-face contact) and the increased focus on client 
satisfaction. This positive relation between good social relations (between cleaners 
and clients) and short decision paths has also been identified by Antonsson & Schmidt 
(2007). This relation can take on a certain level of importance for those cleaners who 
are working without co-workers. In the second interview survey conducted in October 
2012 with 12 cleaners who worked without co-workers, none of the cleaners stated 
that they felt alone, invisible or in any way disrespected during work. Instead, the 
cleaners seemed to have developed good social relations with the clients and other 
building occupants at the work sites, such as teachers, school cafeteria staff, office 
workers and so on. The increased positive feedback the cleaners where given by their 
clients led to job satisfaction and pride in their work. The low status of cleaning work, 
which is associated with many of the work environment problems that cleaners face 
(Woods & Buckle 2006), appears to be decreased by increasing cleaners’ autonomy 
and social contact with clients.  
 
Financial effects of the organizational change 
According to documents provided from the municipality and the cleaning division, 
together with estimated numbers from the cleaning managers, the approximately total 
fixed cost for the division’s organizational change is 300,000 SEK (46,000 USD or 
35,000 EUR) each year. During the first year it also entailed an additional cost of 
100,000 SEK for education as the new organization was launched. The approximate 
fixed cost of 300,000 SEK consist of an extra cleaning manager, which the three 
original managers decided to hire in order to maintain the same level of social contact 
with the cleaners despite the increase in administrative tasks associated with the 
internal contract. The fixed cost also includes substitute cleaners to compensate for 
some of the lost time on task when cleaners attend meetings, as well as mileage 
reimbursement for travel to meetings.  

The biggest financial change for the cleaning division resulting from the 
organizational change is the reduced cost of administrative services to the 
municipality, as the cleaning division now is doing mostly of this work on its own. 
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This cost has therefore been lowered by 2,000,000 SEK (306,000 USD/232,000 EUR) 
each year, which is a reduction of over 70%. Additional to this, the cleaning managers 
estimate that the organizational change is also saving 700,000 SEK (105,000 
USD/80,000 EUR) each year due to lower costs for employee rehabilitation following 
injury, reduced costs for sick days, fewer hours of substitute cleaners, less waste of 
cleaning supplies, lower employee turnover and fewer errors in cleaning services that 
needs to be re-done thanks to the improved communications between cleaners and 
clients. This make the total estimated saving of 2,700,000 SEK each year which 
amounts to a positive outcome for the organizational change of approximately 
2,400,000 SEK (365,000 USD/277,000 EUR) each year. Many of the costs and 
savings are estimated by the cleaning managers, and it is possible that they are 
somewhat optimistic. Unfortunately, the municipality’s financial system has made 
effects on the financial details hard to follow, as the system is inconsistent and many 
cost centers have changed names or been split up or merged over this time span. 
However, the two biggest financial changes, the cost of the fourth manager and the 
lower cost to the municipality due to reduced outside administrative support, are both 
documented and not estimated numbers. 

The cleaning managers are convinced that the cleaners’ increased participation and 
awareness of the divisions’ finances has contributed to a better financial situation. It is 
also the case that the cleaning division has, for many years (even before the 
organizational change), ended each year with a budgetary surplus. The final bottom 
line after the organizational change is at similar level and has not changed 
significantly. The cleaning managers explain that this is because more money is now 
being invested to increase the quality of the service, through things such as education, 
new machinery and extra staffing during the fall and spring, when more dirt gets into 
the buildings and increases the workload.  

The health situation is changing  
According to the statistics on sick days provided by the municipality, the number of 
sick days has decreased dramatically since 2005, both for the municipality as a whole, 
and for the cleaning division (figure 3). This is most likely a result of the financial 
crisis and the new “tougher” guidelines for financial compensation during sick leave 
that were applied in Sweden 2008, which have been shown to be two important 
factors in sick leave statistics throughout the country (SWEA 2011, The Swedish 
Social Insurance Agency 2008). Nevertheless cleaners’ absenteeism has decreased 
more than the mean for all the municipal employees and is now on the same relatively 
low level as the municipality as a whole, around 5% which can be considered as a 
very low rate of absenteeism for cleaners (Antonsson & Schmidt 2007). The cleaning 
managers explain the quick drop in sick days between 2006 and 2009 as due to the 
many early retirements and termination of certain employees using long-term sick 
leave in times when the municipality was forced to save money. According to the 
cleaning managers, the low number of sick days today is thanks to the organizational 
change. Today fewer cleaners take sick leave due to work=related disorders, even 
though the mean age in the division is still high, at 49 years. Instead, most sick days 
are taken on account of respiratory and digestive ailments. Some of the cleaners have 
lately also been diagnosed with cancer, which affects the statistics without being 
related to the work environment.  
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Figure 3: Sick leave statistics of the employees in the municipality and the cleaning 
division. 

 
 
 
4 Discussion 
 
Increased organizational commitment and work intensification 
The cleaning division’s organizational change appears to have lead to higher 
productivity and quality of the cleaning service, as well as an improved work 
environment for the cleaners. Both cleaners and managers feel they have a higher 
degree of responsibility, work motivation and ability (and willingness) to influence 
the organization. These factors can be related to the concept of organizational 
commitment (see, e.g., Berglund 2007). Organizational commitment describes the 
employee’s degree of loyalty towards the organization and willingness to contribute 
to achieve the organizations goal. This is as a very desirable situation for employers, 
but the literature recognizes it as hard to achieve, and many attempts fail (Berglund 
2007; Mankelow 2002). Good communication and mutual trust between employers 
and employees, as well as the employee’s ability to influence the organization are said 
to be critical for achieving organizational commitment (Gallie et al. 1998). Attempts 
to increase those factors are common, although in reality many of these attempts 
simply improve one-way communication, which in practice does not change the 
situation for the employees and may instead lead to increased frustration and mistrust 
(Mankelow 2002). The questionnaires and interviews in this study show that the 
cleaners now are experiencing great er opportunities to influence and take part in 
decision-making processes which has been related to physical health among cleaners 
(Holtermann et al. 2009, Søgaard et al. 2006, Unge et al. 2007). Communication and 
trust between cleaners and the cleaning managers has been somewhat improved, 
although the questionnaires and the interviews shows that the social relations between 
cleaners and managers was already good before the organizational change. All of the 
cleaners who were interviewed testified as to the healthy functioning of two-way 
communication between cleaners and managers. The cleaners also feel that their 
managers always listen to and ask for their opinions. The fact that the cleaning 
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division has managed to increase factors that other studies recognize as hard to 
achieve—such as work motivation, organizational commitment and functional two-
way communication—is probably due to the mutual trust between cleaners and 
cleaning managers. Trust seems to have built up over many years and is a result of the 
manager’s involvement and concern for the cleaners and their work situation. The 
cleaners also report that the managers always consider themselves and the cleaners as 
equal and look upon every individual employee as equally important for the 
organization. It is possible that this cleaner/manager relationship might have been a 
key to the successful implementation of the organizational change in the first place. 
 
However, there are reasons to believe that the work has become more intense both for 
the cleaners and the cleaning manager since the organizational change. Work 
intensification can be described as increased workload without additional time in 
compensation (Burchell 2002). This seems to be the case among the cleaners in this 
study, as the cleaners now are attending more meetings and are assigned more 
administrative work, which has been added on top of ordinary work tasks. For some 
of the new assignment, such as longer meetings and activities that involve many 
cleaners, substitute cleaners are temporary hired. Nevertheless, many times cleaners 
need to compensate for the lost time on their own, alternatively reprioritizing cleaning 
tasks. One of the cleaners said,  
 

“If you want to have influence, you have to learn and participate. I believe it has 
been more work for everybody.“ 

(Interviewed cleaner 2009) 
 
According to the interviews and the questionnaires, most of the cleaners do not 
consider this a problem. Instead they are happy for the changes that are made and 
express a greater job satisfaction, pride and work motivation than before, even though 
many of them felt an intensification of the work. Many of the cleaners sign up for 
voluntary assignments, although some of the interviewed cleaners and a handful of 
the responding cleaners in the questionnaires did hint that sometimes there were too 
many meetings, education sessions or administrative information to take in, so they 
sometimes had a hard time finishing their ordinary work (even though they did not 
take part in any staff councils or the steering committee). Regardless, most of these 
cleaners still felt positive toward the new organizational system, as they felt an 
increased ability to influence the division if they so wanted, even if they were not a 
part of any council or the steering committee. It is important that cleaning managers 
be aware of different individual needs among the cleaners and not push too far for 
participation among employees.  
 
In a way, the cleaning division creates its own work intensification as an attempt to 
escape it, since they believe that is what is going to happen in the case of privatization 
or competition. However, the fact that the initiative to make those changes comes 
from within the cleaning organization might give a feeling of control, and together 
with a great amount of social support and mutual trust between the cleaners and the 
managers, could be the reason for why the cleaners do not frame work intensification 
as a negative but rather as a source of motivation. This could be illustrated by the 
demand-control-support model (Karasek & Theorell 1990, Theorell 2003). According 
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to the model (figure 4), it is possible for a person to handle higher demands if it is 
followed by increased control and support (figure 4). According to the interviews and 
the questionnaires, the cleaner are experiencing increased control both from their co-
workers, their managers and their clients compared to before the organizational 
change. The lack of competition might also have an impact on the cleaner’s 
experiences of time pressure, with only 4.5% of cleaners stating that they experienced 
time pressure during an ordinary working day according to the second questionnaire. 
This might indicate that there was an open possibility of intensifying work to a certain 
degree without producing negative effects. In the cleaning division it appears that all 
three factors in the demand, control and support model has increased, and the cleaners 
therefore now are closer to the “active square” which may provide the feeling of work 
motivation and self-fulfillment. It is possible that previously the cleaning division was 
closer to the “low control and low demand-square,” which is associated with boredom 
and low stimulus. 
 
Figure 4: The demand-control-support-model of Karasek and Theorell 1990, Theorell 
2003. 

 
It is important to remember that the model is subjective and how a person perceives a 
situation is individual. What one person considers boring another might consider safe 
and secure, or sufficiently challenging (Thylefors 2009). Also, the time factor must be 
considered, and it is possible that the cleaners’ experiences of the work situation 
today might be different from in the future. Maybe it is the charm of the novelty that 
today leads to the positive reactions, while the negative effects will be more 
noticeable as time goes by. However, four years have now passed and the cleaners are 
still expressing positive attitudes, as they did in the beginning of this study; this 
indicates that the cleaning divisions strategy could be a sustainable situation. 
 
It is possible that cleaners’ and the cleaning managers’ statements are overly 
optimistic, for many possible reasons. One is that they might believe that the risk of 
being outsourced decreases if the head of the municipality hears about good results of 
their organizational change. A second reason is that they might want to emphasize 
themselves and their occupations, as they have witnessed too many media and 
research reports that produce a negative picture of the profession. The cleaners could 
also be motivated by a willingness to please their managers, or the researchers, by 
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saying the things they think we want them to say. However, the meetings, team-
building activities and so on, that they attended and observed were characterized by 
an atmosphere that was joyful, spontaneous, and relaxed between the cleaners and the 
managers. And if it were true that the cleaners and managers wanted to emphasize 
their division and its organizational change as more successful than it really is, this 
could be interpreted as a very strong organizational commitment, which is good both 
for the cleaners and the division. My interpretation of the cleaner’s answers is that 
they truly are happy with and pleased by the organizational changes. Any 
exaggeration of the situation could be interpreted as a strong commitment towards the 
cleaning division and a willingness to protect and support it.  
 
The importance of a broad perspective  
Many of the cleaners in the interviews stated that their work has not changed since the 
organizational change; they feel that they are still doing the same job, in the same 
way, in the same facilities as before the organizational change. Nevertheless, they do 
express a greater job satisfaction and work motivation than before, which could come 
from an increased feeling of control, responsibility and ability to influence their own 
situations. This is interesting, as it shows that cleaners’ work situation, and how 
cleaners feel about their work, can be improved in ways other than by improving 
physical work environment factors. For many cleaners in this study their ordinary 
cleaning work has been expanded to include administrative work, which has increased 
job variety and could be good from a physical work environment perspective (Hägg et 
al. 2009). Also, it appears that the physical work environment for the cleaners in this 
study is over all good, which was the case even before the organizational change. The 
cleaning managers claim to have done what they can in order to provide a good 
physical work environment for the cleaners for many years, and cleaners who have 
experiences from prior cleaning jobs reported that the division offered better physical 
conditions than are found in the cleaning sector in general. This topic has not been 
verified through further investigated, but I believe that the overall physical work 
environment for the municipal cleaners is, and has been, favorable, as the cleaning 
tasks are varied, modern techniques, machinery and tools have been purchased and 
the cleaners have been educated in ergonomic cleaning techniques. Nevertheless, this 
study shows that these investments were not enough to lower absenteeism for the 
cleaners. It was not until the organizational change, when participation and ability to 
influence were increased, that positive results started to show and fewer cleaners got 
sick from work-related disorders. This result is in line with Antonsson & Schmidt’s 
findings from 2007, which correlates between low levels of absence due to illness 
among cleaners and investments in both the physical and the psychosocial work 
environment. Several other studies dealing with health and the work environment 
have found that, in general, a broad perspective that includes many different aspects 
of the work environment is essential in order to improve health among employees 
(Abrahamsson & Johansson 2013, Eklund et al. 2006, Neumann et al. 2010).  
 
The cleaning division is not yet a subject for outsourcing  
So far the cleaning division’s strategy to avoid being subject to outsourcing or 
competition seems to be succeeding. The division is saving money as they now are 
performing most of their administrative work on their own, and appears to be more 
efficient and cost-saving due to shorter decision processes and increased cost-
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consciousness among employees. The cleaners and the cleaning managers use the 
savings in different ways to improve the quality of the service. The cleaning managers 
are convinced that the money they save now is used in a better and a more efficient 
way. According to the cleaners and the managers, the clients are also more satisfied 
with the cleaning service than before. The cleaning division is one of the divisions in 
the municipality that reports a financial surplus each year. and as the cleaning division 
also contributes with 50% of their budget surplus back to the department the 
municipality is not yet planning to outsource the cleaning service. The division is also 
putting the municipality on the map in a positive way, as they have gotten attention 
from the media and research and also have been awarded and won national prizes for 
their work environment. The cleaning managers also believe that they now are better 
prepared if the market for cleaning services at municipal institutions is opened to 
competition, and they believe that they now have a chance to compete with private 
companies due to their increased efficiency and quality.  
 
 
5 Concluding remarks  
It can be concluded that it is possible to provide a good work environment for 
cleaners if a broad perspective is applied. The cleaning division in this study has—
through increased participation, autonomy and ability to influence the work for the 
cleaners, in combination with investments in the physical work environment and good 
social relations between cleaners and the managers—improved work motivation, job 
satisfaction and pride among the cleaners. A significantly lower number of cleaners 
are getting sick from work-related disorders, and the cleaning service has become 
more efficient while offering higher quality. The results can be compared to many 
other studies that have found positive relations between good work environment and 
higher productivity (Abrahamsson 2000, Lagerström et al. 2009, Mathiassen 2009). 
The cleaning division has also cut their costs, and the cleaners and the managers 
report increased customer satisfaction. Increased autonomy and shorter decision 
processes have also improved communication and social relations between cleaners 
and other employees at the work sites, a factor that many other studies describe as 
poor and that has a great impact of the psychosocial work environment for cleaners 
(Woods &Buckle 2006; Gamperiene 2006; EU-OASHA 2009). So far has the 
cleaning division’s strategy to avoid being subject to outsourcing or competition has 
succeeded, and the municipality—of which cleaning is a part—appears to consider 
the cleaning division an asset. The cleaning managers also believe that they are now 
better prepared in the event that the market is opened to competition and believe that 
they now have a better chance to compete with private companies. Even though the 
cleaning division in this study is a public cleaning organization that operates without 
competition, their strategy should be possible to adopt with positive results in any 
kind of cleaning organization, in either the public or the private sectors.  
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Frågeformulär 
 
Nummer : ----------------- 
 
Datum : ----------------------- 
 
 
 
Hur ansträngande upplever du att det är för dina olika kroppsdelar just bu? 
 
 
Ange med en siffra 0-10 storleksordningen på den ansträngning du upplever för respektive 
kroppsdel. Använd skalan intill. Skriv ned siffrorna för de olika kroppsdelarna markerade på 
nedanstående figur. 
 
 
0 Ingen alls 
0,5 Extremt svag (knappt kännbar) 
1 Mycket svag 
2 Svag (lätt) 
3 Måttlig 
4  
5 Stark (kraftig) 
6  
7 Mycket stark 
8 Ansträngande 
9  
10 Extremet stark 
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Enkät till mopptest av klassrumsgolv 
 
 
Hur upplevde du att det var att moppa det obehandlade golvet? 
 
Inte alls ansträngande    □          □        □         □         □     Mycket ansträngande        
 
Ingen uppfattning □ 
 
 
 
Hur upplevde du att det var att moppa det behandlade golvet? 
 
Inte alls ansträngande    □          □        □         □         □     Mycket ansträngande        
 
Ingen uppfattning □ 
 
 
Upplevde du någon tidsskillnad att moppa golven? 
 
  Stor skillnad     □           □          □          □            □    Ingen skillnad     
  
  Ingen uppfattning□ 
 
Om du upplevde en skillnad, vilket underlag kändes snabbare?   Det obehandlade       □ 
                                                                                                       Det behandlade         □ 
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Frågeformulär till Trapptestet 
 
1. Hur bekvämt upplevde du att det var att städa med det icke justerbara skaftet? 

 
                                             Varken eller 

       Inte alls bekvämt    □         □          □         □         □    Mycket bekvämt        
              
       Ingen uppfattning □ 
 
 
 

2. Hur bekvämt upplevde du att det var att städa med S-skaftet, då det justerats efter din höjd? 
            

                                            Varken eller 
       Inte alls bekvämt    □         □          □          □         □    Mycket bekvämt        
              
       Ingen uppfattning □ 
 
 
       Några frågor om hur du upplevde S-skaftet 
 

1. Hur upplevde du S-skaftets handgrepp, det som används vid justering av skaftet? 
                                                            
                                                Varken eller 

               Besvärligt     □            □            □            □            □    Enkelt          
               
               Ingen uppfattning □ 
 

2. Hur upplevde du generellt att det var att justera S-skaftet? 
                                               
                                               Varken eller 

               Besvärligt     □            □            □            □            □    Enkelt          
               
               Ingen uppfattning □ 

 
 
3. Hur upplevde du tidsskillnaden mellan att städa med de olika skaften? 

 
                                                  Varken eller 

               Stor skillnad     □           □          □          □            □    Ingen skillnad     
  
              Ingen uppfattning □ 
 
              Om du upplevde en skillnad, vilken kändes som den snabbare metoden?  Icke justerbara skaftet       □ 
                                                                                                                                   S-skaftet                            □ 
             

4. Skulle du kunna tänka dig att alltid städa trappor med ”S-skaftstekniken? 
                      

               Ja    □      Ibland  □    Nej  □                    Ingen uppfattning □ 
 
 
    Övriga kommentarer: 

 

Bilaga 4





 1

Enkät till anställda vid städenheten i Piteå kommun 
 
Ålder___________ 
 
Befattning ____________________________ 
 
Vilka är dina arbetsuppgifter?__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
Hur länge har du arbetat med dina nuvarande arbetsuppgifter? (oavsett arbetsgivare) Ange i antal år eller 

månader _____________________________________  

 
 
Del 1: Ergonomiåret 
 
 
Före ergonomiåret: 
 
Vilka motionsformer ägnade du dig åt innan ergonomiåret? Ange också ungefär hur många timmar i veckan du 

utförde respektive aktivitet.  

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 
2. Hur ofta upplevde du att du hade ont på grund av ditt arbete innan ergonomiåret?                                         

 □           □             □              □           □ 
Aldrig                  Sällan             Någon gång i månaden         Varje vecka           Dagligen 
 
 
3. Om du hade ont, var i kroppen hade du ont? ____________________________________________________ 
 
 
Efter ergonomiåret: 
 
 
1. Vilka motionsformer ägnar du dig åt idag? Ange också ungefär hur många timmar i veckan du utför respektive 

aktivitet.  
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 
2. Hur ofta upplever du att du har ont på grund av ditt arbete?                                         

 □           □             □               □           □ 
Aldrig                 Sällan             Någon gång i månaden          Varje vecka           Dagligen 
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3. Om du har ont, var i kroppen har du ont? ____________________________________________________        
 
 
4. Hur upplever du din fysiska hälsa nu jämfört med innan ergonomiåret? 

  □           □           □               
 Bättre                   Sämre                Oförändrad 
 
 
5. Hur upplever du din psykiska hälsa nu jämfört med innan ergonomiåret? 

  □           □           □               
Bättre                   Sämre                Oförändrad 
 

                                   
Vad tycker du har varit bra med ergonomiåret?_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
 
Vad tycker du har varit dåligt med ergonomiåret? __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
Övriga komentarer:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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Del 2: Övergången till resultatenhet 
 

Innan övergången till resultatenhet 
 
1. Hur upplevde du din möjlighet att påverka ditt arbete innan övergången till resultatenhet?   

                                                          Ingen möjlighet                                                                        Stor möjlighet 

Arbetsuppgifter                                    □         □         □        □         □ 

Arbetsområden                                          □         □         □        □         □ 

Arbetsmetoder                                            □         □         □        □         □ 

Upplägget av arbetet,                            □         □         □        □         □ 
arbetsordningen              

Raster och pauser                                 □         □         □        □         □ 
 
 

2. Hur upplevde du din möjlighet att påverka verksamheten innan övergången till resultatenhet? 

                                                  Ingen möjlighet                                                                      Stor möjlighet 

Kundrelationer                                   □         □         □        □         □ 

Ekonomin                                         □         □         □        □         □ 

Bemanningen                                     □         □         □        □         □ 
Inköp, (av t.ex. städmaterial)                 □         □         □        □         □ 
              
 
3. Är det andra saker som du hade möjlighet att påverka innan övergången till resultatenhet och i så fall vad? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
 
4. Hur upplevde du ditt arbete innan övergången till resultatenhet?       

                                                    Inte alls                                                                                    Mycket 

Meningsfullt                                     □         □         □         □         □ 

Roligt                                               □         □         □         □         □ 

Fysiskt ansträngande                          □         □         □         □         □ 

Psykiskt ansträngande                         □         □         □         □         □ 

Rutinartat                                                □         □         □         □         □ 
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Efter övergången till resultatenhet 

 
1. Hur upplever du din möjlighet att påverka ditt arbete?   

                                                  Ingen möjlighet                                                                             Stor möjlighet 

Arbetsuppgifter                             □         □         □        □         □ 

Arbetsområden                              □         □         □        □         □ 

Arbetsmetoder                              □         □         □        □         □ 
Upplägget av arbetet,                     □         □         □        □         □ 
arbetsordningen              

Raster och pauser                          □         □         □        □         □ 
 
 
2. Hur upplever du ditt inflytande och din möjlighet att påverka verksamheten? 

                                                   Ingen möjlighet                                                                        Stor möjlighet 

Kundrelationer                               □         □         □        □         □ 

Ekonomin                                     □         □         □        □         □ 

Bemanningen                                □         □         □        □         □ 
Inköp, (av t.ex. städmaterial)            □         □         □        □         □ 
              
 

3. Är det andra saker som du har möjlighet att påverka idag och i så fall vad? ____________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
4. Hur upplever du ditt arbete efter övergången till resultatenhet?          

                                                              Inte alls                                                                                     Mycket 

Meningsfullt                                     □         □         □        □         □ 

Roligt                                               □         □         □        □         □ 

Fysiskt ansträngande                          □         □         □        □         □ 

Psykiskt ansträngande                        □         □         □        □         □   
Rutinartat                                                □         □         □        □         □ 

 

5. Hur är din inställning till övergången till resultatenhet? ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

6. Vad har du för förhoppningar på att vara en resultatenhet? _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 



Enkät nr 2 till anställda vid städenheten i Piteå kommun 
 
Ålder:_______ 
 
Hur många år har du arbetat med dina nuvarande arbetsuppgifter? (oavsett arbetsgivare)_________ 
                                                                   
Tidigare yrken:                                             Yrke:                                                           Ungefär mellan vilka år: 

  
  
  
  
  

 
                                                                             Ja             Nej 
Avslutade bildningar: Grundskola                                    
                                    
                                   Gymnasium                                     Linje: ___________________________________ 
                              
                                   Högskola/Universitet                      Utbildning:_______________________________ 
                                                                                                     ________________________________________ 
                                   Annan utbildning                            Nämligen: _______________________________ 
                                                                                                    ________________________________________ 
 
Hur har du motionerat en typisk vecka den senaste månaden? 
                                                        
                                                         Motionsform:                                                         Antal timmar per vecka: 

  
  
  
  
  

 
 
 
 
Kraven från Din arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag den senaste månaden har varit: 
    
                                              Instämmer inte alls                                                       Instämmer helt 
                 
Över min kompe- 
tensnivå  
 
Jag har frihet att själv be- 
stämma hur arbetet ska 
utföras        
 
Mina arbetskamrater  
ställer upp för mig        
 
Jag har alltid tillräckligt                                                                                          
med tid för mina arbets- 
uppgifter  
 
Jag är ofta osäker på hur                                                                                                                
mina arbetsuppgifter ska 
utföras        
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Hur har du känt Dig under en typisk arbetsdag den senaste månaden ?  
(Markera det alternativ som bäst passar in) 
                                                                 
 Inte Knappast    Mycket 
  alls alls  Något Ganska Mycket mycket 
 
a) Avslappnad        
b) Aktiv        
 
c) Stressad        
d) Energisk        
e) Ineffektiv        
 
f) Avspänd        
g) Pressad        
h) Passiv        
 
i) Slut        
j) Dåsig        
k) Gäspar        
 
l) Uttömd        
m) Sömnig        
n) Utarbetad        
 
o) Irriterad 
p) Orolig eller nervös                
q) Arg        
 
r) Osäker        
s) Nedstämd        
t) Olust när Du går  
 till arbetet       
 
 
Övriga kommentarer till hur du har mått på arbetet den senaste månaden: __________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
  
Hur ofta under de senaste arbetsmånaderna har du upplevt att du har haft ont på grund av ditt arbete?  

 □         □           □        □          □ 
Aldrig                   Sällan       Någon gång i månaden     Varje vecka          Dagligen  
 
Var i kroppen har du i så fall haft ont? ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Tack för din medverkan! 
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Enkät nr 3 till anställda vid Piteå kommuns städenhet 
 
 
Besvara nedanstående frågor så gott du kan. Vill du lägga till kommentarer så 
går det utmärkt, antingen i anslutning till frågan eller på enkätens baksida, men 
märk då gärna din kommentar med frågans nummer.  
 
 
 
1. Har du svarat på någon av mina två tidigare enkäter?_______ 
 
 
2. Hur många år har du arbetat som städare?____________ 
 
 
3. Hur många år har du arbetat som städare i Piteå kommuns städenhet?___________ 
 
 
4. Hur många procent av en heltid arbetar du?_______ 
 
5. Om du inte arbetar heltid, av vilken anledning arbetar du deltid? Ange med ett 
kryss i rutan bakom det alternativen som stämmer in på dig. 
                   
Pga. sjukskrivning  
Har en deltidsanställning men skulle vilja jobba mer  
Mitt eget val pga. familjeskäl  
Mitt eget val pga. annan orsak  
Annan anledning  
 
Plats för kommentarer:__________________________________________________  
 
 
 
6. Vilka tidigare yrken har du haft? 
 
 
 
 
 
 
 
7. Vilka utbildningar har du avslutat? 
 Ja Nej Program/utbildning 
Grundskola    
Gymnasium    
Högskola/universitet    
Annan utbildning    
 
 



 
8. Visa med ett kryss på skalan i hur stor utsträckning du håller med följande 
påståenden. 
 

 1 2 3 4 5 6 
Jag har alltid tillräckligt med tid för att utföra mina 
arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt. 

      

Jag känner mig ofta stressad under arbetet       
Jag har frihet att själv bestämma hur mitt arbete ska utföras       
Jag känner mig ofta trött under arbetsdagen       
Jag trivs på min arbetsplats       
Jag känner motivation inför mitt arbete       
Jag tycker att mitt arbete är roligt       
Jag har möjlighet att utvecklas i mitt arbete       
Jag tycker att mitt arbete är enformigt       
Jag trivs med mitt arbete och mina arbetsuppgifter       
Jag är stolt över mitt yrke       
Efter arbetet har jag ork och energi över för mitt privatliv       
Jag har arbetskamrater omkring mig som ställer upp för mig       
Jag ställer upp för mina arbetskamrater       
Städare på olika arbetsplatser ställer upp för varandra       
Jag har en bra relation med andra anställda (utöver andra 
städare) på min arbetsplats 

      

Jag har stort förtroende för min områdeschef       
Min områdeschef har stort förtroende för mig       
Jag har stort förtroende för Fastighets- och servicekontorets 
ledning 

      

Fastighets- och servicekontorets ledning har stort förtroende för 
oss städare på städenheten 

      

 
 
 
9. Har du efter övergången till resultatenhet haft extra uppgifter eller åtaganden? Se 
exempel i första raden. (Du avgör själv vad du anser vara extra uppgifter). 
 
Ja, nämligen: Under vilken 

period, ca: 
Ungefär antal timmar per 
vecka (uppskatta i snitt) 

Deltagit i hälsorådet 
 

Under 2009 2 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 



10. Hade du åren innan övergången till resultatenhet (från ca 2006) haft extra 
uppgifter eller åtaganden? (Du avgör själv vad du anser vara extra uppgifter). 
 
Ja, nämligen: Under vilken period, ca: Ungefär antal timmar per 

vecka (uppskatta i snitt) 
Ansvarig för materialinköp Under 2007 1 

 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
11. Upplever du att du har mer att göra nu än innan övergången till 
resultatenhet?__________ 
 
 
12. Markera med ett kryss i ur stor utsträckning du tycker att ditt arbete har förändrats 
sedan övergången till resultatenhet? Markera med kryss i valfri ruta. 
  
                                                                     Instämmer                                          Instämmer  
                                                                      inte alls                                                 helt 
 1 2 3 4 5 6 
Det har blivit roligare        
Det har blivit stressigare       
Det har blivit mer utmanande       
Det har blivit svårare       
Det har blivit jobbigare        
Det har blivit mer motiverande       
Arbetstempot har blivit lugnare       
Det har blivit tråkigare       
Det har blivit en bättre stämning bland oss 
städare 

      

Det har blivit sämre stämning bland oss 
städare 

      

Relationen med min områdeschef har 
blivit bättre 

      

Relationen med min områdeschef har 
blivit sämre 

      

 
Plats för kommentarer:  
 



 
13. Hur tror du din arbetssituation skulle förändras om Piteå kommun valde att sälja 
ut städenheten till privata företag? Markera med ett kryss i valfri ruta. 
 
Förbättras Vara oförändrad Försämras Ingen uppfattning 
    
 
Eventuella kommentarer:______________________________________________  
 
__________________________________________________________________ 
 
 
14. Hur tror du din arbetssituation skulle förändras om Piteå kommun införde 
utmananderätt på städtjänster? Markera med ett kryss i valfri ruta. 
 
Förbättras Vara oförändrad Försämras Ingen uppfattning 
    
 
 
Eventuella kommentarer:_______________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
15. Har du tidigare arbetat som städare i privat företag?_______ 
 
Kommentera gärna i så fall skillnader du upplevt mellan att vara privat- och 
kommunalanställd 

 
 
 
16. Slutligen vill jag bara besvära om din ålder: ______ 
 
 
 
 
…och säga tusen tack för din medverkan!! 





 
 
Korrelationsanalys av de 20 känslobeskrivande orden från enkät 2  
 

Känslobeskrivande 
ord 

Medelvärde Nytt index Korrelations-koefficient 
(Cronbach’s Alpha) 

Avslappnad 3.47   
Avspänd 3.45 Avslappnad index 0,696** 
    
Stressad 2.75   
Pressad 2,23 Stressad index 0,762** 
    
Aktiv 3,97   
Energisk 3,55 Aktiv index 0,761** 
    
Ineffektiv 2.03   
Passiv 2,65 Passiv index 0,461** 
    
Slut       2.49 

 

  
Uttömd 2.25   
Utarbetad 2.24 Utarbetad index 0,863** 
    
Sömnig 2.43   
Dåsig 2.04   
Gäspar 2.41 Trött index 0,790** 
    
Irriterad 1.89   
Arg 1.45 Irriterad index 0,665** 
    
Orolig och nervös       1.79 

 

Orolig index - 
    
Osäker 1.43   
Nedstämd 1.40   
Olust när du går till 
jobbet 

1.36 Olust index 0,679 ** 

 
** = Signifikansnivå 0,01 
* = Signifikansnivå 0,05 
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       Korrelationsanalys av index från enkät 2 
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Kostnader för hälsofrämjande åtgärder 2005-12 
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