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Summary

Working conditions and job satisfaction among 
waged domestic workers in Sweden 

Vesa Leppänen and Lars Dahlberg

The number of  domestic workers decreased continuously in Sweden over the course of  the 
twentieth century. As a share of  the total workforce, the proportion of  waged domestic workers 
had fallen to 2.9% in 1950 and 0.05% by 1990, largely because of  the mechanization of  domestic 
work, the growth of  public child-care and eldercare, a shortage of  labour, and increased taxes on 
labour. Yet at the end of  the twentieth century the demand for domestic services increased, and 
there were signs that the informal sector was growing. In 2007 the Swedish Parliament decided 
to make domestic services—domestic cleaning, cooking, clothes care, snow removal, gardening, 
child-care, and help with personal hygiene—tax deductible for private persons. For many this 
reduced the cost of  home help by 50%. The reform started a political debate (the ‘maid debate’), 
with opponents of  the reform arguing it would create a new, low-pay sector of  female and 
immigrant workers, characterized by asymmetric power relations between families and domestic 
workers, exploitation, and bad working conditions in general. Following the reform, the number 
of  domestic service businesses and employees increased rapidly. In the second half  of  2007, 
46,000 people applied for the tax deduction, and by 2011 their number was almost 416,000. From 
2009 to 2011, the number of  hours of  waged domestic work doubled to the equivalent of  6,400 
full-time jobs a year.

A previous report, which was based on the same data used here, describes various characteristics 
of  the workers (for example, gender, age, birth, educational background, previous career, reasons 
for taking the job, and experience of  informal work in the domestic sector) (http://hkr.diva-
portal.org/smash/record.jsf ?pid=diva2:556163). The present study describes working conditions 
and job satisfaction among domestic workers employed by Swedish firms. The empirical data were 
collected by means of  a questionnaire sent to employees of  companies with five or more employees 
in the four southernmost counties of  Sweden (Skåne, Blekinge, Halland, and Kronoberg), which 
together have a population of  1.9 million out of  national total of  9.45 million. A total of  249 
questionnaires were returned by domestic workers from 86 companies.

Almost 70% of  respondents were in permanent employment. About 80% were female (of  the 
total workforce in Sweden, 88% of  men and 83% of  women were in permanent employment, and 
among cleaners in general 64%). About 28% said they had managerial functions. One possible 
explanation for this high percentage was that their workplaces were rather small and geographically 
scattered (about 30% reported their workplaces had 5–9 employees, and 36.5% reported that their 
workplaces had 10–19 employees.)

About 54% work full time (35 hours or more per week). According to a national survey in Sweden, 
76.6% of  the workforce work full time. Male domestic workers are more likely to work full time 
(76%) than female workers (about 49%), and those with managerial functions work are more likely 
to work full time (74%) than those without managerial functions (47%). Of  those who work fewer 
than 30 hours per week, only 43% reported that their employer could not offer them more hours.
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Most of  the respondents did routine, weekly domestic cleaning (89%). A majority also did one-
off  cleaning (62%) and end-of-tenancy cleaning (58%), and about half  of  them also did window 
cleaning (46%). Other common tasks were clothes care and shopping. Only a small proportion 
reported providing care for the elderly (7.7%), the disabled (1.2%), or children (2%). One 
explanation for the low percentage of  care work is that the public sector provides most of  these 
services in Sweden, while such gaps as exist are largely covered by private care companies (funded 
by the public purse).

Tasks are divided by gender. For example, 34% of  male workers did odd jobs, compared to 3.5% 
of  the female workers, and while almost 48% of  the male workers shovelled snow, only 8% of  
the female workers did. The female workers performed tasks that are traditionally considered to 
be female, namely routine domestic cleaning, one-off  cleaning, clothes care, and child-care and 
eldercare.

Most of  the domestic workers’ wages included time spent travelling between jobs (73%) and most 
of  them had their travel costs paid for by their employers (84.5%). Most of  them took their breaks 
in other places than their company’s break room (74%).

When asked about their relationships with managers, 90.5% agreed with the statement that they 
received help and support from their managers (compared with a national survey of  general 
cleaners in Sweden, of  whom 28% said they rarely or never received support from supervisors); 
74% agreed with the statement that they planned their work with their supervisors (again, 22% 
of  general cleaners in the national survey said they had difficulty getting information from their 
supervisors about what should be given priority); and when asked about their relationships with 
co-workers, 86% agreed with the statement that they got help and support from their co-workers. 
About 50% agreed with the statement that they did not meet their co-workers often enough, 
although not all domestic workers longed for co-workers: 20% said they took the job because it 
entailed little interaction with co-workers. Meanwhile, 19% took the job because it entailed few 
interactions with customers.

In the ‘maid debate’ prompted by the Swedish Parliament’s deliberations about the tax reform, 
opponents argued it would create a new and exploitative low-pay sector for female and immigrant 
workers, with poor working conditions. The debate thus contributed to the public image of  
working conditions in domestic service as generally bad. We therefore asked the respondents if  
they felt that others looked down upon their work, and 25.5% agreed with the statement, while 
almost 9% said that they were ashamed of  their work and chose not tell others what they did for 
a living.

This public image and the shame felt by some of  the domestic workers are in sharp contrast to 
how they felt about the work per se. Almost 94% agreed with the statement ‘I enjoy my work’, and 
78% with the statement that the work was more fun than they thought it would be. When asked 
what they thought was best about their work, the most common answer referred to customers 
in some way (57%)—for example, meeting them, helping them, and pleasing them. The second 
source of  satisfaction was flexibility and self-determination (43%)—for example, being able to 
influence how many hours they had to work, when to work, and how to do the work. In answering 
another question, 85% agreed with the statement that they preferred cleaning because the hours 
were flexible. A large number said that the work was varied, that they liked the contact they had 
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with their supervisors, and that it was a form of  physical exercise.

When asked about the worst aspects of  their work, many said it was stressful (24%), physically 
demanding (21%), and low paid (11%), and that some customer interactions could be difficult.

Given the well-documented health risks of  cleaning work, we asked if  they thought their work 
affected their health: 31% agreed with the statement that the work had an adverse effect on their 
health, and about 50% agreed with the statement, ‘I believe my work will have an adverse effect 
on my health in the long term’.

Reference:

Leppänen, V. & L. Dahlberg (2012) Arbetsvillkor och trivsel bland anställda inom hushållsnära tjänster. 
[Working conditions and job satisfaction among employed domestic workers in Sweden] 
Högskolan Kristianstad: Skrifter utgivna vid Högskolan Kristianstad.

Contact information:

Vesa Leppänen, Ph.D. Associate Professor
Department of  Health Sciences
Kristianstad University 
SE-291 88 Kristianstad
Sweden

Telehone: +46-44-2030000  
E-mail: vesa.leppanen@hkr.se
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FÖRORD

Forskningsprojektet Hushållstjänster: Arbetsvillkor och omsorgsrelationer finansieras av Forskningsrådet 
för arbetsliv och samhälle (FAS) under åren 2010 till 2013. Det genomförs vid Sektionen för Hälsa 
och Samhälle vid Högskolan Kristianstad. Projektet utvecklades av Bitr. prof. Vesa Leppänen 
(projektledare) och Fil.dr. Ingrid Nilsson Motevasel. Det syftar till att undersöka arbetsvillkor för 
anställda inom den vita hushållsbranschen och deras relationer till kunder. 

Inom projektet används två metodiska ansatser. Dels genomförs en kvalitativ undersökning 
där chefer, arbetsledare och anställda inom den vita hushållsbranschen intervjuas avseende 
arbetsvillkor och relationer till kunder. Dels genomförs en kvantitativ studie som kartlägger 
vilka som anställts inom denna bransch, deras arbetsvillkor och relationer till kunder. Empiriska 
data består av enkätsvar från hushållsarbetare. I en tidigare rapport beskrevs vilka som arbetar 
i branschen (Leppänen & Dahlberg 2012) och i den här redovisas svaren på några frågor som 
handlar om arbetsvillkor och trivsel bland de som arbetar i denna bransch. 

Flera personer har varit inblandade i denna delstudie och gett värdefulla bidrag: Enkäten utvecklades 
till en början av Vesa, Ingrid och projektassistent Fil.mag. Susanne Linné. Ingrid avled under 
forskningsprojektets första år. Fil.dr. Agneta Mallén utvecklade den slutliga enkäten i samarbete 
med Vesa, Susanne och Fil.dr. Mimmi Barmark. Agneta och Mimmi skapade urvalsramen till det 
första utskicket av enkäter. Agneta och Susanne kontaktade sedan ett stort antal arbetsställen inför 
det första utskicket. Agneta skickade ut och tog emot enkäterna, vilka kodades av Fil.mag. Håkan 
Bergquist. Projektassistent Fil.mag. Lars Dahlberg skapade urvalsramen till det andra utskicket 
av enkäter. Lars hanterade kontakterna med arbetsställena, skickade ut och samlade in enkäterna, 
kodade dem och gjorde de beräkningar som presenteras i denna rapport. Tolkningarna gjordes av 
Vesa och Lars. Vesa skrev de inledande och avslutande delarna medan resultatdelen författades 
av Vesa och Lars. Professor Ann-Mari Sellerberg gav oss flera värdefulla kommentarer om denna 
text. Den engelska sammanfattningen språkgranskades av PhD Charlotte Merton och den svenska 
texten språkgranskades av Ann-Mari och Fil.mag. Elisabeth Rietz Leppänen.

Den som vill kommentera denna rapport ombeds kontakta Vesa Leppänen, Högskolan 
Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle, 29188 Kristianstad. Telefonnummer: 044-203000 
(vxl.) Elektronisk post: vesa.leppanen@hkr.se
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INLEDNING

Den avlönade hushållsarbetaren är ett nygammalt yrke. I stora delar av världen har det funnits 
under tusentals år och så sent som 2010 uppskattade International Labour Office (ILO) 
att det fanns åtminstone 52,6 miljoner hushållsarbetare i 117 av jordens länder (International 
Labour Office 2011c). Fram till mitten av 1900-talet fanns ett stort antal hushållsarbetare även 
i Sverige, både på landsbygden och i städerna. Men deras antal minskade under 1900-talet och 
under 1970-80-talen var denna yrkesgrupp mycket liten. Under slutet av 1900-talet hävdades att 
efterfrågan på hushållstjänster ökade i Sverige och att antalet svart anställda ökade. Med syftena att 
göra det svarta arbetet vitt och att stimulera branschen föreslogs då ett skatteavdrag för hushållen 
vid inköp av hushållstjänster. Denna reform kom att kallas ”RUT-reformen” och innebar sedan 
halvårsskiftet 2007 en halvering av priset för hushållstjänster upp till 50 000 kronor per person/
år. (RUT står för ”Renhållning Underhåll Tvätt”.) Reformen startade en intensiv politisk debatt, 
vilken kom att kallas ”pigdebatten”, där flera motståndare hävdade att den var ett steg tillbaka 
mot ett samhälle där en välsituerad övre medelklass och överklass hade råd att hålla sig med pigor 
som städade upp den smuts de lämnade efter sig. Motståndarna hävdade att reformen riskerade 
skapa en ny låglönesektor med utnyttjande och dåliga arbetsvillkor i allmänhet. Samtidigt har 
reformen inneburit att antalet företag och anställda i branschen har ökat kontinuerligt. Denna 
utveckling aktualiserar ett behov av kunskaper om vilka som arbetar i denna bransch och vilka 
arbetsvillkor de har. I föreliggande rapport redogörs för svaren på en enkät som riktades till 
anställda hushållsarbetare med fokus på att beskriva hur de svarade på några frågor som har att 
göra med arbetsvillkor och trivsel.

Det förmoderna hushållsarbetets försvinnande
Under den förmoderna perioden fanns ett stort antal män och kvinnor som var hushållsarbetare 
vid gods och gårdar på landsbygden och i städernas hushåll. De arbetade inomhus som t.ex. 
ammor, kokerskor och städerskor eller utomhus som drängar med lantbruk och transporter. 

Deras relation till husbonden och familjen innebar en viss maktrelation. Hushållsarbetaren var 
ofta mer eller mindre född till att vara hushållsarbetare (Aubert 1956). Många var inneboende 
och fick stora delar av lönen in natura. De stannade ofta under många år och ofta även hela livet. 
De utförde alla möjliga förekommande sysslor i hushållen och det fanns ofta inga särskilda regler 
för vilka arbetsuppgifter de skulle utföra eller hur mycket de skulle arbeta eller när arbetet skulle 
förläggas. Dessa frågor hanterades i den individuella relationen mellan husbonden, familjen och 
hushållsarbetaren. I Sverige fanns en så kallad legostadga från 1664 till 1926, vilken reglerade 
förhållandet mellan husbonde och tjänstehjon. Den bestämde fram till 1885 att var och en som 
inte hade annan försörjning var tvungen att ta tjänst hos husbonde. Legostadgan bestämde även 
en sträng underordning av tjänstehjonen under husbonden och gav dem liten eller ingen rätt till 
det vi idag kallar personlig integritet. Husbonden fick bestraffa tjänstehjonen på samma sätt som 
man bestraffade barn, så länge det inte övergick till ren misshandel. Med andra ord var relationen 
formellt sett mycket asymmetrisk och det var många som utnyttjades och for mycket illa. 

Samtidigt bör man minnas att hushållsarbetarna ofta kom familjerna mycket nära och även 
betraktades som ett slags medlemmar i den utvidgade familjegemenskapen. De kom varandra 
nära, inte bara genom att hushållsarbetarna lagade mat, serverade mat, ammade barn och gav 
omsorg om familjens äldre medlemmar, utan även i det andra dagliga arbetet ute på åkrar och 
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i skogen. Denna utvidgade familjegemenskaps framgång och trivsel kunde bero på hur väl 
samarbetet fungerade mellan dess olika medlemmar. 

Även efter att legostadgan avvecklades fanns flera förmoderna drag kvar i hushållsarbetet: Många 
hushållsarbetare var även fortsatt inneboende, förhindrades att skaffa egen familj och egna barn, 
hade låga löner, fick en stor del av lönen in natura samt hade långa och oregelbundna arbetstider. 
Även fortsatt blev relationen mellan familjen och hushållsarbetarna ofta intim, med tanke på att en 
stor del av arbetet var inriktat på städning, matlagning och barnomsorg. De sociala banden kunde 
bli starka, särskilt mellan hushållsarbetarna och barnen, vilket kunde skapa ett slags känslomässiga 
band som innebar att man hellre stannade kvar i familjen, trots dåliga arbetsvillkor i övrigt, än att 
söka sig till annan anställning där man inte på förhand kunde veta hur arbetsvillkoren skulle bli. En 
stor andel av hushållsarbetarna var kvinnor och många var unga och en stor del var migranter från 
landsbygden eller utlandet. Denna bakgrund gjorde dem sårbara för utnyttjande: Utan ekonomiska 
resurser och utan egen bostad kunde konflikter med arbetsgivare innebära förlust av både arbete 
och bostad. 

Ännu under början av 1900-talet var det mycket vanligt med hushållsarbetare på den svenska 
landsbygden och deras antal var stort även i stadshushållen fram till mitten av 1900-talet. Men 
deras andel av den arbetande befolkningen har minskat sedan slutet av 1800-talet, med undantag 
för depressionen under 1930-talet. Denna minskning brukar förklaras med att jordbruket 
och transporterna mekaniserades (med traktorer, slåttermaskiner, mjölkningsmaskiner, bilar, 
bussar, tåg, o.s.v.), de offentliga välfärdssystemen växte fram (barn- och äldreomsorg) samt att 
hushållsarbetet mekaniserades (centralvärme, varmvatten, elektrifiering, tvättmaskiner, kylskåp, 
o.s.v.). Den övertaliga arbetskraften började istället arbeta i den framväxande varuproduktionen 
och i de kraftigt expanderande privata och offentliga serviceindustrierna. Många arbetare 
valde att inte arbeta med hushållstjänster bl.a. därför att lönerna var låga, arbetstiderna var 
långa och orgelbundna, och därför att det förhindrade dem att skaffa egna familjer. Samtidigt 
ökade beskattningen av lönearbete, vilket innebar att många inte längre hade råd att anlita 
hushållsarbetare. I Sverige innebar denna utveckling att antalet hushållsarbetare minskade under 
en stor del av 1900-talet. Andelen hushållsarbetare var 1950 endast 2,9% och 1970 hade den 
minskat till 1,3%. Denna minskning fortsatte till 1990 då 0,05% var anställda som hushållsarbetare 
(Sarti 2005:69f.). En liknande utveckling fanns i stora delar av övriga Europa och Nordamerika. 
Mot denna bakgrund uppstod en föreställning om att det avlönade hushållsarbetet var på väg att 
försvinna helt och hållet (Aubert 1956, Boserup 1970, Coser 1973).

I och för sig har det förmoderna hushållsarbetet nästan försvunnit helt i Sverige och fått en 
kraftigt minskad betydelse i stora delar av den industrialiserade västvärlden, men samtidigt finns 
den kvar i stora delar av den övriga världen. År 2010 uppskattade ILO att det fanns minst 52,6 
miljoner män och kvinnor i världen som var avlönade hushållsarbetare (International Labour 
Office 2011c). ILO uppskattade även att åtminstone 15,5 miljoner barn i åldrarna 5-17 år 
arbetade med hushållstjänster år 2008, varav ungefär hälften var under 15 år. I åldersgruppen 
5-14 år fanns 2,5 miljoner pojkar och 4,9 miljoner flickor som var hushållsarbetare (International 
Labour Office 2011c) Majoriteten av dem arbetar utanför Europa och en mycket stor andel är 
lågavlönade, har långa arbetstider, är socialt isolerade och far illa på olika sätt. Många av dem lever 
under förhållanden som liknar dem som fanns under den förmoderna perioden i Sverige. Det 
är mot denna bakgrund som t.ex. ILO bedriver arbete för att skapa anständiga arbetsvillkor för 
hushållsarbetarna i världen (ILO 2010, 2011a, 2011b, 2011c).
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Hushållsarbetets återkomst 
Men samtidigt som det avlönade hushållsarbetet försvann under slutet av 1900-talet fanns 
fortfarande en stor efterfrågan och denna efterfrågan ökade allt sedan 1980-talet. En anledning är 
den ökade förvärvsfrekvensen bland kvinnor under 1900- och 2000-talen och bristande tillgång 
till offentliga tjänster som ersätter det arbete som kvinnorna traditionellt utfört i hemmet (främst 
barn- och äldreomsorg). En annan anledning kan vara att hemmen fått allt fler uppgifter. Den tid 
som föräldrar ägnar åt att lämna och hämta barn, leka med barn, söka information, kommunicera 
med skola, hjälpa till med läxläsning, tvätta, städa, handla, m.m. har ökat och ätit upp en stor del av 
den tid som frigjorts genom teknifieringen av hemmen och outsourcingen av vissa arbetsuppgifter 
som tidigare utfördes i hemmen (Lutz 2011, Nyberg 1989). Ytterligare en anledning till den 
ökande efterfrågan kan vara att det finns en allt större grupp som helt enkelt har råd att köpa 
dessa tjänster.

Tillgången på arbetskraft till denna sektor har ökat. En anledning är ökad arbetslöshet. Under 
1950- 60- och 70-talen rådde tidvis brist på arbetskraft i Sverige men sedan 1990-talet har 
arbetslösheten stigit i Sverige och övriga Europa (Magnusson 2000). Under åren 2002 till 2011 
var andelen arbetslösa i Sverige mellan 6 och 7,5% (om man räknar bort säsongsvariationer) 
(Statistiska centralbyrån 2011). En annan anledning är ökad invandring, vilken sker både legalt 
och illegalt. I Sverige har den legala invandringen stimulerats genom lagstiftning som förenklar för 
företag att importera arbetskraft. Den lagstiftning som infördes 2008 innebar att arbetsgivaren, 
istället för myndigheterna, får bedöma om det finns behov av den invandrade arbetskraften, vilket 
sedan ligger till grund för myndigheternas beslut (Regeringens proposition 2007/08:147).

Efterfrågan har nu även ökat till följd av politiska beslut. 2007 beslutade den svenska riksdagen 
om skattereduktion för privatpersoner som köper hushållstjänster, t.ex. städning, matlagning, 
vård av kläder och hemtextilier, snöskottning, trädgårdsarbete, barnpassning, skötsel av personlig 
hygien och ledsagning (SFS 2007:346, Skatteverket 2007). (Den kom att kallas ”RUT-reformen.) 
Senare beslutades även att skattereduktionen ska erhållas vid själva köpet – inte vid deklarationen 
(Regeringens proposition 2008/09:77).

Det främsta uttalade syftet med dessa skattelättnader har varit att göra det svarta arbetet vitt. 
Förespråkare i Sverige hävdade att RUT-reformen skulle leda till fler arbetstillfällen och att de 
som arbetar svart skulle börja betala skatt för sina inkomster (Almega 2007, Konjunkturinstitutet 
2005, Svenskt Näringsliv 2006). De hävdade också att reformen skulle underlätta för den pressade 
äldreomsorgen. I både EU och Sverige har man beskrivit vitt arbete inom hushållsbranschen som 
ett sätt att integrera migranter (Schierup, Hansen och Castles 2006). Ett annat viktigt argument 
för RUT-reformen var att befolkningen efterfrågade hushållstjänster, särskilt städning, tvätt och 
fönsterputsning (Platzer 2007). Vissa förespråkare beskrev reformen som en lösning på konflikter 
om städning i hemmen och hur ”livspusslet” kan fås att gå ihop för de familjer i vilka samtliga 
vuxna arbetar heltid utanför hemmet. 

Kritiker sa att regeringen, i förarbeten, inte alls berör frågor som har att göra med arbetsrätt och 
arbetsmiljö. Kritiker beskrev också skattereduktionen som ett steg tillbaka till ett samhälle med en 
välsituerad överklass som har råd att anställa ”pigor” som kan bli illa bemötta (Gustafsson 2007, 
Kronlid 2007). I debatten framfördes att det finns en risk att det skulle komma utvecklas till ett 
låglöneyrke, utfört av kvinnor, framför allt migrantkvinnor, och att de skulle bli utnyttjade på 
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olika sätt, t.ex. i form av oavlönat arbete och sexuella övergrepp. Över huvud taget uttrycktes ofta 
farhågor om att hushållsarbetarna kunde bli utsatta för dåliga arbetsvillkor. 

Nya villkor för det avlönade hushållsarbetet
I debatten hämtas dessa beskrivningar ofta från erfarenheter av hushållsarbetarnas situation 
under den förmoderna perioden - från Sverige under 1800-talet och 1900-talets första hälft och 
från utlandet. Ibland tycks det som att man glömt bort att det finns viktiga skillnader mellan 
det arbete som utfördes av pigorna och drängarna i det förmoderna samhället och de nutida 
hushållsarbetare som undersöks i denna studie. De sistnämnda har egna bostäder och egna 
familjer. De får sin huvudsakliga lön i form av pengar, inte in natura. De är anställda av företag, 
inte direkt av familjerna, och kan därför hänvisa till företaget om kundens krav är andra än det de 
betalat för och de kan även i övrigt söka stöd från företaget och från kollegor. De har möjlighet att 
ansluta sig till fackliga organisationer och arbetslöshetskassa och många omfattas av kollektivavtal. 
De har även tillgång till det gängse socialförsäkringssystemet. Med andra ord, när man gör en 
jämförelse mellan hushållsarbetet i det förmoderna samhället och det moderna hushållsarbetet 
bör man även ta dessa förhållanden i beaktande. Ett viktigt syfte med denna rapport är att ge ett 
kunskapsunderlag till denna debatt om hushållsarbetarnas arbetsvillkor genom att beskriva de 
moderna hushållsarbetarnas arbetsvillkor och trivsel i arbetet. 

Branschens utveckling
RUT-avdraget infördes den 1 juli 2007 och antalet företag och köpare ökade sedan snabbt. 
Skatteverket beräknar att antalet företag som yrkade på RUT-avdrag steg från 11298 (under 
12-månadersperioden 2009-07-01 t.o.m. 2010-06-30) till 14810 år 2011 (Skatteverket 2011).

Företagen i branschen drivs ofta som enskilda firmor (58% eller 7000 företag), aktiebolag 
(31%) eller som handels/kommanditbolag (8%) (Skatteverket 2011). Ungefär 47% av företagen 
som yrkade på RUT-avdrag tillkom efter 1 januari 2007 och 60% av dem var registrerade som 
arbetsgivare, dvs. hade anställda (Skatteverket 2011). 

Enligt skatteverket fanns 2010 ungefär 2500 företag som var nischade på RUT-verksamheter och 
de yrkade på 67% (913 mkr) av den utbetalda RUT-ersättningen. (Dessa nischade företag ägnade 
sig till minst 10% åt RUT-verksamhet och hade anställda.) Hela 2/3 av dessa företag hade startat 
sina verksamheter sedan 2007 (Skatteverket 2011). Skatteverket beräknar att antalet årsarbeten 
för vilka RUT-avdrag medgivits ökade från 3300 (under 12-månadersperioden 2009-07-01 t.o.m. 
2010-06-30) till 6400 år 2011 (Skatteverket 2011, 2012a). (Lägg märke till att det här är frågan 
om ”årsarbeten” vilket kan motsvara ett stort antal anställda som på hel- och deltid utför dessa 
tjänster.)

Under andra halvåret 2007 var det 46 000 personer (0,6% av skattebetalarna) som ansökte 
om skatteavdrag för hushållsnära tjänster (Sköld 2009) År 2011 var deras antal nästan 416 000 
(Skatteverket 2012b). De som gjorde skatteavdrag fanns främst i åldrarna 35-44 år och bland 
pensionärer (Skatteverket 2011). Hela 35% av köparna var över 65 år och det var främst kvinnor 
som köpte tjänsterna (61%). Det fanns en överrepresentation av köpare i Stockholm, Skåne och 
Halland. De med högst inkomst gör oftare skatteavdrag för hushållstjänster än de med lägre 
inkomster. 32% av de som köpte tjänsterna hade en inkomst över 380 000 kr/år (Skatteverket 
2011). Om man jämför de 25% av barnfamiljerna som hade lägst inkomst med de 25% som 
hade högst inkomst så var RUT-avdrag 10 gånger vanligare i den senare gruppen (Sköld och 
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Heggeman 2011). Den vanligaste tjänsten som köps är städning. År 2010 bestod 93% av köpen 
av städning, medan snöröjning och trädgårdsarbete köptes av 9% och barnpassning endast av 1% 
(Skatteverket 2011). 

Vilka arbetar i den vita hushållsbranschen?
I en tidigare rapport, som är baserad på samma enkät som den här, beskrevs vilka som arbetar 
med hushållsnära tjänster (Leppänen & Dahlberg 2012). Där framkom att hushållsarbetarnas 
arbetsplatser var belägna i större städer (40%), i mindre städer (45%) och i byar (11%).1 Storleken 
på arbetsplatserna varierade, men de flesta fanns vid arbetsplatser med fem till nio anställda (30%), 
10-19 anställda (36%) eller 20-49 anställda (16%). Ungefär en tredjedel fick sin anställning under 
det senaste året och ungefär hälften fick den under de senaste två åren. De flesta (83%) fick sin 
anställning under de senaste fem åren, d.v.s. efter att RUT-avdraget infördes 2007. 

Det visade sig vara främst kvinnor som arbetade inom denna bransch (81%) och medelåldern 
var 42 år och tre månader. En stor del var inrikes födda (78%). Andelen utrikes födda (22%) var 
något högre än inom arbetskraften generellt (15%) men betydligt lägre än bland andra grupper 
städare (44%). Andelen utrikes födda var ungefär lika stor som bland vårdbiträden och personliga 
assistenter (22%).

Bland hushållsarbetarna var utbildningsnivån något lägre än för den arbetande befolkningen i 
sin helhet men högre än bland städare. Det var 22% som hade avslutat grundskola utan någon 
annan högre utbildning, att jämföra med att 40% av städarna endast hade genomgått grundskola. 
Andelen med endast förgymnasial utbildning inom hela arbetskraften är 11%. Det var 69% som 
även hade genomgått gymnasium och/eller yrkesutbildning att jämföra med att ungefär 40-50% 
av städarna hade gymnasial utbildning. 

Ungefär 28% var arbetslösa omedelbart före anställningen. En majoritet av de som var arbetslösa 
omedelbart före anställningen var arbetslösa sex månader eller mer omedelbart före anställningen 
(65%). En ganska stor andel av hushållsarbetarna hade annat arbete omedelbart före den 
nuvarande anställningen (58%) men de flesta av dem sökte det nya arbetet på grund av att tillfälliga 
anställningar var på väg att ta slut, företaget skulle säljas eller andra anledningar som hade att göra 
med hotande arbetsbrist eller arbetslöshet. En ganska stor andel hade tidigare liknande arbeten 
vid andra företag (37%). 

En stor majoritet hade inte aktivt sökt sig till just denna bransch (78%). De flesta fick kännedom om 
företaget genom informella vägar (72%), t.ex. genom att ha pratat med chefer, andra anställda 
eller kunder.

En mycket stor andel av hushållsarbetarna hade tidigare arbetat inom yrken som kräver ingen eller kortare 
utbildning och där lönerna ofta är förhållandevis låga. En stor andel hade någon gång tidigare arbetat 
inom städbranschen (41%), vård och omsorg om barn, funktionshindrade och äldre (43%), 
butiker (32%), restaurangkök (12%), andra restaurangarbeten (16%) eller i fabriker (34%). Det var 
en mycket liten andel som har arbetat inom yrken som kräver högre utbildning (3%).

1  I detta avsnitt redovisas frekvenser avrundade till heltal. I efterföljande delar redovisas frekvenser avrun-
dade till tiondelar.
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SYFTE 

Som ovan nämndes har det avlönade hushållsarbetet funnits under mycket lång tid och i de flesta 
delar av världen. Men i Sverige minskade antalet hushållsarbetare drastiskt under 1900-talet. Under 
några decennier i slutet av 1900-talet fanns endast mycket få hushållsarbetare kvar, åtminstone 
sådana vars arbete var formaliserat och beskattat. Genom RUT-reformen ökade antalet företag 
och yrkesverksamma inom branschen. Det aktualiserade en debatt om arbetsvillkoren i branschen 
där hushållsarbetet ofta beskrevs som ett ”pigjobb” och där många trodde att branschens tillväxt 
skulle skapa en ny låglönesektor med dåliga arbetsvillkor och utnyttjande. Samtidigt saknas 
fortfarande kunskaper om arbetsvillkoren i denna bransch. Mot denna bakgrund är syftet med 
denna rapport att redogöra för några resultat från en enkätstudie om arbetsvillkor och trivsel 
bland hushållsarbetare som är anställda i företag.

Inledningsvis redovisas några grundläggande uppgifter som handlar om förekomst av olika 
anställningsformer (fasta anställningar och olika slags tillfälliga anställningar), hur många timmar 
man arbetar per vecka (hel- och deltider), anledningar till att man arbetar deltid, vilka arbetsuppgifter 
som utförs, förekomst av arbetsledande funktioner, i vilken utsträckning hushållsarbetarna får lön 
under arbetsresor och ersättning för reskostnader. 

Med tanke på att hushållsarbetet ofta är ett ensamarbete, där arbetet utförs i kundens hem, så 
redogörs här även för svaren på frågor om vad de gör under sina raster, relationer till chefer 
(närmare bestämt om de upplever att de får tillräckligt stöd av chefer och i vilken mån de upplever 
att arbetet planeras tillsammans med chefer) och hur de upplever relationer till arbetskamrater 
(närmare bestämt om de får hjälp och stöd av sina kollegor och om de känner att de kan byta 
kunder med kollegor om det behövs). Sedan redogörs för några uppgifter om hur man upplever 
ensamarbetet, d.v.s. som något positivt eller som något negativt.

Med tanke på ”pigdebatten” och den negativa syn som ofta uttrycks offentligt om hushållsarbetet 
ställde vi även frågor om hur hushållsarbetarna upplever att andra människor ser på deras arbete 
och om de skäms för sitt arbete och döljer för andra vad de arbetar med. 

Därefter redogörs för svaren på frågor som har att göra med hur hushållsarbetarna, på det hela 
taget, trivs med sitt arbete och om arbetet var roligare än de trodde innan de påbörjade sin 
anställning. I anslutning till det redogörs även för svaren på två öppna frågor, där respondenterna 
själva fått svara med egna ord, om vad de tycker är det bästa respektive sämsta med arbetet. 
Avslutningsvis redogörs för svaren på två frågor om ifall de upplever att arbetet påverkar deras 
hälsa negativt respektive om de tror att deras arbete kan påverka deras hälsa negativt på sikt. 

METOD

Denna undersökning handlar om arbetsvillkor bland anställda i företag inom hushållsbranschen. Den 
fokuserar arbetsvillkor i de företag som har passerat den allra första nystartsperioden och som 
har etablerat en verksamhet där de fått en viss kundbas och börjat anställa personal. Därför har 
vi medvetet valt bort de mindre företagen, d.v.s. enmansföretag utan anställda och företag med 
1-4 anställda. Istället har vi valt att fokusera undersökningen på företag med 5 eller fler anställda. 
Enkäten riktades till de anställda i dessa företag. 
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Det visade sig svårt att konstruera en urvalsram ur vilken vi skulle göra ett stickprov eftersom det 
saknas register över hushållsarbetarna: Det är få som är fackligt anslutna och därför kunde vi inte 
skapa vår urvalsram i samarbete med fackliga organisationer. Det saknas även offentliga register 
över hushållsarbetarna. Däremot har Statistiska centralbyrån ett företagsregister, men det visade 
sig snart att det inte fanns någon kod som specifikt kodade företag som säljer hushållstjänster. 
Det närmaste var SNI-kod 81210 som innefattar arbetsställen som ägnar sig åt allmän, icke 
specialiserad, rengöring av alla slags byggnader såsom kontor, hus eller lägenheter, fabriker, 
affärer, institutioner och andra lokaler för affärs- och yrkesverksamhet samt flerfamiljshus. I 
SNI 81210 ingår tjänsterna flyttstädning, golvboning, golvpolering, rengöring, hushållsstädning, 
uthyrning av sig själv som städare/lokalvårdare. Med andra ord var SNI 81210 alltför vid, men det 
närmaste vi kunde komma. Där ingick totalt 6902 stycken arbetsställen och företag. Vi gjorde ett 
riksrepresentativt urval bland de företag som hade 5 eller fler anställda. Sedan ringde vi till dem, 
men det visade sig att endast en bråkdel ägnade sig åt hushållstjänster. När vi efter idogt arbete hade 
kontaktat tillräckligt många företag i olika storlekar och förklarat studien för cheferna, skickade 
vi ut enkäter till de 230 anställda som fanns vid dessa 19 arbetsställen. Men svarsfrekvensen blev 
endast 16.5% (38 enkäter). 

Vi valde nu att byta metodisk ansats. Vi bestämde oss för att fokusera ett mindre geografiskt 
område, nämligen Skåne, Blekinge, Halland och Kronoberg. Vi valde ut samtliga företag i SCB:s 
(Statistiska centralbyråns) företagsregister som fanns registrerade med SNI-kod 81210 och 
som hade 5 eller fler anställda. I ett andra steg ville vi komplettera den urvalsram som SCB:s 
register gav oss. Vi kartlade företagen och arbetsställen inom det geografiska område vi definierat 
genom att söka på de sajter där de marknadsför sig gentemot sina kunder: weedo; Flyttochstäd; 
Städlistan; och Lokaldelen. Vi sökte där med uttrycket ”hushållsnära tjänster”. Vi sökte även på 
företagssajter som allabolag och Proof  och använde då söktermerna ”städservice”, ”fönsterputs” 
och ”lokalvård”. Dessa företag granskades sedan och efter att en lång rad hade uteslutits på olika 
grunder så återstod totalt 67 företag. (En rad företag var dubbelregistrerade, dvs. hade bytt namn 
eller hade ett huvudkontor på annan plats.) Tre hade svarat på enkäterna vid det första utskicket. 
En lång rad ägnade sig inte åt hushållstjänster eller hade nyligen avvecklat denna verksamhet. 
Några var enbart underentreprenörer till andra företag och andra var oanträffbara. Det var 18 
företag som ägnade sig åt hushållsarbete med hushållstjänster men avböjde medverkan.

I denna andra fas delades totalt 483 enkäter ut och antalet inkomna svar var 213. Av de 213 
inkomna svaren var 7 stycken, samtliga från pensionärer med mycket liten anknytningsgrad till 
hushållsnära tjänster, behäftade med så omfattande interna bortfall att de exkluderades från 
vidare bearbetning. Följaktligen återstod 206 svar vilket gav en svarsfrekvens på 42,6%. En viktig 
anledning till att svarsfrekvensen blev så mycket större i det andra utskicket är att vi hade frekventa 
kontakter med företagen och även besökte ett stort antal av dem för att lämna ut enkäter, påminna 
och hämta enkäter. Denna rapport är baserad på svaren från båda dessa utskick, dvs. totalt 249 
enkäter. 

Som en del av det övergripande forskningsprojekt, där denna enkätstudie är en del, genomfördes 
även 40 semistrukturerade intervjuer med företagare och anställda i hushållsbranschen under åren 
2010-2012. Intervjuerna har bidragit till att utveckla de tolkningar som görs av enkätsvaren i 
denna rapport. Tolkningar av intervjuerna presenteras i kommande publikationer från projektet.

En mer utförlig metodbeskrivning ges i rapporten Vilka arbetar med vita hushållstjänster? Leppänen 



12

& Dahlberg (2012). Där beskrivs urval och metod (appendix A), följebrev till enkäten (appendix 
B), och beräkningsgrunder (appendix D). Nedan (i appendix) redogörs för de enkätfrågor som 
ligger till grund för denna rapport. 

RESULTAT

Anställningsform
Det var 69,4% som var fast anställda (tillsvidareanställda) och 30,6% som var tidsbegränsat 
anställda (n=249) (fråga 20). Det kan jämföras med hela den arbetande befolkningen, där 12% av 
kvinnorna och 17% av männen var tidsbegränsat anställda under slutet av 2011 (Arbetsmiljöverket 
2012). Det kan även jämföras med yrken ”utan krav på särskild yrkesutbildning” (i vilket städare 
ingår) där 64% är fast anställda (Statistiska centralbyrån 2012b). Med andra ord är ungefär lika 
stor andel av hushållsarbetarna fast anställda som inom andra branscher där det inte krävs någon 
särskilt yrkesutbildning.  

De som hade varit anställda kortare tid var oftare tidsbegränsat anställda än de som varit anställda 
längre tid (fråga 3 och 20). Bland de som hade varit anställda 0-12 månader hade 47,6% fast 
anställning och av de som hade varit anställda mellan 12 och 60 månader var hela 75% fast 
anställda.

De som var tidsbegränsat anställda fick en fråga om vilken typ av tidsbegränsad anställning de 
hade:

Tabell 1. Anställningsform för tidsbegränsat anställda, relativa frekvenser (%) (n=81) (Fråga 20).
Anställningsform Relativa frekvenser (%)
Timanställning 61,7
Provanställning 6,2
Vikariat/Sommarjobb/Säsongsarbete/Projektanställning 9,9
Anställningsstöd/Instegsjobb/Nystartsjobb/Jobbgaranti 12,3
Arbetslivsinriktad rehabilitering/Arbetsträning/Arbetspraktik 1,2
Arbetslivsintroduktion/Annat arbetsmarknadspolitiskt program 0
Annat:______ 8,6

Vi ser att det var 61,7% som uppgav att de var timanställda. De som svarade ”annat” (8,6%) 
beskrev olika former av behovsanställningar, dvs. att de fick arbete så länge kunderna efterfrågade 
dem. Sammantaget var det alltså drygt 81% av de tillfälligt anställda som hade timanställningar. 
Det var ytterligare 9,9% som hade tillfälliga anställningar i form av vikariat, sommarjobb, eller 
projektanställning. Vi ser också att det var 6,2% som uppgav att de var provanställda. 

Det fanns även en grupp som var tillfälligt anställda genom stöd från olika offentliga organisationer: 
12,3% hade en anställning med anställningsstöd/instegsjobb/nystartsjobb eller jobbgaranti. (Vi 
undersökte även om denna grupp utmärkte sig på något sätt avseende hur de svarat på andra 
frågor i enkäten. Det enda tydliga mönster vi fann var att samtliga i gruppen var inrikes födda.)
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Arbetsledande funktioner
Det var hela 28,2% av respondenterna som hade någon form av arbetsledande funktion (dvs. 
var arbetsledare, gruppchef, teamchef  eller liknande) (n=241) (fråga 25). Det sammanhänger 
med att en relativt stor andel av respondenterna arbetade vid mindre företag: 29,5% arbetade vid 
arbetsställen med mellan 5 och 9 anställda och ytterligare 36,5% arbetade vid arbetsställen med 
mellan 10 och 19 anställda. (Se även Leppänen & Dahlberg 2012.)

Av de som hade arbetsledande funktioner var 73,8% inrikes födda. Med tanke på att 77,6% av 
respondenterna var inrikes födda så var det alltså en smärre överrepresentation av utrikes födda 
bland de som hade arbetsledande funktioner. 

Av se som hade arbetsledande funktioner var 78% kvinnor medan 80,6% av samtliga respondenter 
var kvinnor.

Arbetstimmar per vecka
Vi frågade respondenterna hur många timmar de arbetade i genomsnitt per vecka: 

Tabell 2. Andel som arbetar olika antal arbetstimmar, relativa frekvenser (n=231) (fråga 21).
Antal timmar/vecka Relativa frekvenser (%)
1-10 9,1
>10-20 11,7
>20-34 25,1
>=35 54,1

SCB:s arbetskraftsundersökning definierar ”heltid” som arbete 35 timmar eller mer per vecka 
(Larsson 2009). Om vi utgår från denna definition var det 54,1% av respondenterna som arbetade 
heltid.2 Det kan jämföras med hela den arbetande befolkningen, där 76,6% arbetade heltid under 
2011 (Statistiska centralbyrån 2012b). Det kan även jämföras med exempelvis sektorn ”vård och 
omsorg”, där 62,7% arbetade heltid.

Det var vanligare att hushållsarbetare som var män arbetade heltid (76%) än att kvinnorna gjorde 
det (48,9%). I hela den arbetande befolkningen var det 89% av männen och 63% av kvinnorna 
som uppgav att de arbetade heltid 2011 (Statistiska centralbyrån 2012a). 

En stor andel av de som arbetade deltid fanns vid de mindre arbetsplatserna: 95% av de som 
arbetade 1-10 timmar per vecka och 75% av de som arbetade >10-19 timmar per vecka fanns vid 
de mindre företagen, de som hade mellan 5 och 19 anställda. En tänkbar förklaring är att dessa 
företag befinner sig i ett expansivt skede där de ännu inte lyckats få tillräckligt många kunder för 
att fylla upp alla tjänster till heltid. 

De som hade någon form av arbetsledande funktion arbetade oftare heltid (74,2%) än de 
som inte hade någon arbetsledande funktion (46,9%). Det stämmer överens med siffror från 
Almega serviceentreprenörerna som säger att 47% av de anställda i deras medlemsföretag inom 
städbranschen i sin helhet arbetar heltid (Almega serviceentreprenörerna 2011). I en annan studie, 
där personalansvariga vid 67 företag i den vita hushållsbranschen intervjuades, sade de att 37 % 

2  Det vanligast uppgivna svaret på denna fråga (typvärdet) var 40/timmar per vecka, vilket uppgavs av 38%.
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av de anställda var heltidsanställda, 40% var timanställda och 23% var deltidsanställda (Gavanas & 
Darin Mattsson 2011). (Förmodligen sammanhänger det låga antalet heltidsanställda med att en 
stor andel av företagen var relativt små. Över hälften av dem hade 1-4 anställda.)3 

Men vilka var anledningarna till att respondenterna inte arbetade heltid? Vi ställde frågan ”Om 
du arbetar mindre än 30 timmar per vecka, vilken är den främsta anledningen till att du arbetar 
deltid?”. 

Tabell 3. Anledningar till att arbeta mindre än 30 timmar per vecka, relativa frekvenser (%) 
(n=91) (fråga 22).
Anledningar till att arbeta mindre än heltid Relativa frekvenser (%)
Företaget erbjuder mig inte mer arbete 42,9
Jag studerar 4,4
Jag kan inte arbeta mer av hälsoskäl eller orkar inte 12,1
Jag har flera arbeten 16,5
Jag vill ägna tid åt min familj 6,6
Jag är pensionär 12,1
Annat:___ 5,5

I tabellen ser vi att det var hela 42,9% av de som arbetade mindre än 30 timmar/vecka som 
uppgav att anledningen var att företaget inte kunde erbjuda dem mer arbete. Hälften av dem 
hade varit anställda i företaget upp till 12 månader. Vi kan förmoda att en stor andel av dem var 
ofrivilligt undersysselsatta. Samtidigt var det en klar majoritet som uppgav andra anledningar till 
att de inte arbetade heltid (57,1%), t.ex. att de inte kan eller orkar arbeta mer, har flera arbeten eller 
är pensionärer. Med andra ord kan man säga att nästan sex av tio deltidsarbetande var frivilligt 
deltidsarbetande. 

Arbetsuppgifter
Men vilka typer av städning ingår i hushållsarbetarnas arbete?

Tabell 4. Förekomst av olika typer av städning, relativa frekvenser (%) (n=248) (fråga 23).
Typ av städning Relativa frekvenser (%)
Veckostädning 89,1
Storstädning 62,5
Flyttstädning 57,7
Fönsterputs 46,4

Det stora flertalet ägnade sig åt veckostädningar (89,1%). En majoritet utförde även storstädningar 
och flyttstädningar och nästan hälften utförde fönsterputsningar i sitt arbete. Det var 17 
respondenter som inte kryssade för något av 4 ovanstående svarsalternativ. 10 av dem var män. 
De uppgav (i fråga 24) att de utförde trädgårdsskötsel, montering och snöskottning. Men vilka 

3  Bland medlemsföretagen i Almega serviceentreprenörerna var 41% av de anställda i de mindre företagen 
heltidsanställda och 66% i de större företagen. De definierar dock inte vad som avses med ”mindre” eller 
”större” företag. (Almega serviceentreprenörerna 2011).
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andra arbetsuppgifter, förutom städning, förekommer regelbundet i arbetet? 

Tabell 5. Förekomst av andra arbetsuppgifter än städning, relativa frekvenser (%) (n=248) (fråga 
24). 
Typer av arbetsuppgifter Relativ frekvens (%) som uppger att 

de olika typerna av arbetsuppgifter 
ingår i arbetet

Klädvård (tvätt, strykning, m.m.) 33,9
Inköp 25,4
Matlagning 2,8
Sköter om äldre 7,7
Sköter om person med funktionsnedsättning 1,2
Barnpassning 2
Läxläsning 0,8
Monterings-/reparationsarbete i hemmet 9,3
Snöskottning 14,9
Går ut med hund 5,2
Ser till och sköter sommarstuga 4,4
Trädgårdsskötsel 21
Annat:__ 7,7

Vi ser att arbetsuppgifter såsom klädvård och inköp är vanligt förekommande (33,9 respektive 
25,4%). Även snöskottning (14,9%) och trädgårdsskötsel (21%) utförs av en stor andel. Vi ser 
även att monterings- och reparationsarbete förekommer, men i mindre skala (9,3%). Det tyder, 
föga förvånande, på att det finns en ganska strikt arbetsdelning mellan hushållsarbetare och 
hantverkare. 

Arbetsuppgifter som är inriktade mot att ge omsorg och omvårdnad utförs av en mindre andel. Vi 
ser att det är 7,7% som uppger att det regelbundet förekommer att de ”sköter om äldre” och 
endast 1,2% som uppger att de ”sköter om person med funktionshinder” och 2% som uppger 
”barnpassning”. Vi ser också att ”läxläsning” sällan utförs av dessa hushållsarbetare, närmare 
bestämt är det endast 0,8% som uppger att denna arbetsuppgift förekommer regelbundet. 

Detta resultat stämmer ganska väl överens med den bild som ges av Skatteverket (2011), som säger 
att 93% av de som gjorde RUT-avdrag köpte ”städning, fönsterputs, annat hushållsarbete” och 9% 
köpte ”trädgårdsarbete, snöröjning” medan 1% köpte ”passning/omsorg av barn/läxhjälp” och 
1% köpte ”annat”. De skillnader som finns mellan resultaten i vår undersökning och Skatteverkets 
uppgifter kan sammanhänga med att kundernas och företagens rapportering till Skatteverket inte 
alltid stämmer med det som faktiskt gjorts. 

En könsmässig arbetsdelning
Det framkom att det finns skillnader mellan könen avseende vilka arbetsuppgifter som utförs i 
arbetet. 
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Städning utförs oftare av kvinnor än av män: De flesta kvinnor har veckostädning som 
en regelbundet förekommande arbetsuppgift (95,5%) medan det ingår som regelbundet 
förekommande arbetsuppgift för en något mindre andel av männen (61,7%). När det gäller 
storstädning var det 66,3% av kvinnorna och 46,8% av männen som uppgav att det ingår i deras 
arbete. Klädvård utfördes av 39,7% av kvinnorna och 10,6% av männen. Inköp utfördes av 27,1% 
av kvinnorna och 19,1% av männen. Det var en lika stor andel av männen som kvinnorna som 
putsade fönster, nämligen 50%.

När det gäller de omsorgsinriktade arbetsuppgifterna utfördes de betydligt oftare av kvinnor än av 
män. Det var 11,5% av kvinnorna som uppgav att de utförde en eller flera av de tre omsorgsinriktade 
arbetsuppgifterna (sköter om äldre, sköter om person med funktionsnedsättning, barnpassning) 
medan så var fallet för endast 4,3% av männen. Det är även intressant att notera att av de som 
uppgav att de ”sköter om äldre” är inrikes födda kvinnor. 

Det fanns arbetsuppgifter som oftare utfördes av männen än kvinnorna: Det var 34% av männen 
som utförde ”monterings-/reparationsarbeten i hemmet” medan det var 3,5% av kvinnorna som 
utförde sådana arbetsuppgifter. Det var också 44,7% av männen som uppgav att det förekom 
att de skottade snö medan endast 8% av kvinnorna ägnade sig åt snöskottning. Det var 51,1% 
av männen som uppgav att de ägnade sig åt trädgårdsskötsel medan endast 14,1% av kvinnorna 
gjorde detsamma.

Sammantaget ser vi att det finns en tydlig könsmässig uppdelning av det avlönade hushållsarbetet 
där män utför vissa arbetsuppgifter som ofta betraktas som ”manliga” medan kvinnorna utför 
sådana arbetsuppgifter som ofta betraktas som ”feminina”, t.ex. att ge omsorg och städa. Det 
återspeglar iakttagelser som gjorts i en rad internationella studier om hushållsarbete (Duffy 2007, 
Hondagneu-Sotelo 1994, Ramirez & Hondagneu-Sotelo 2009).

Lön vid arbetsresor 
Arbetsresor är en naturlig del av hushållsarbetarnas arbete eftersom de behöver förflytta sig mellan 
kundernas hem. Ibland kan dessa resor ta stor tid i anspråk. Men får man lön under den tid man 
reser?

Det var 72,9% som uppgav att de får lön under den tid de reser mellan kunderna (n=240) (fråga 
26). De som arbetade fler timmar per vecka fick oftare lön under sina arbetsresor än de som 
arbetade färre antal timmar per vecka: 

Antalet (och andelen) som får lön under restiden ökade med stigande antal arbetstimmar per 
vecka: Mindre än hälften av de som arbetade 1-10 timmar per vecka fick lön under resor medan 
hela 85% av de som arbetade heltid fick lön under tiden de reste mellan kundernas hem.4 

4  Som en del av forskningsprojektet i sin helhet genomfördes kvalitativa intervjuer med hushållsarbetare, 
vilka avrapporteras separat. I dem visade det sig att hushållsarbetarna gör två slags arbetsresor: För det första 
är det många som går direkt från hemmet till dagens första kund eller från dagens sista kund till hemmet. Dessa arbets-
resor sker då ”istället för” att gå till arbetsplatsen, vilket inte berättigar till lön. För det andra sker arbetsresor 
mellan kundbesök. De som arbetar deltid har en högre andel arbetsresor av den första typen medan de som 
arbetar heltid har en högre andel av den andra typen. Vi kan förmoda att utebliven lön för arbetsresor mellan 
kunder blir mer kännbar för dem som arbetar heltid, vilket kan innebära att denna fråga oftare aktualiseras 
när heltidsanställda förhandlar med arbetsgivare om arbetsvillkor.
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Tabell 6. Antal som får/inte får lön under restid fördelat på antal arbetstimmar/vecka (fråga 21 
och 26) (n=224).
Veckoarbetstid Får lön under restid Får inte lön 

under restid
1-10 timmar 9 12
>10-20 14 12
>20-34 39 17
>=35 103 18

Vi fann även att de utrikes födda fick lön under resor i något lägre utsträckning (67%) än de som 
var inrikes födda (74%). (Denna skillnad kunde inte förklaras med skiljande antal arbetstimmar 
per vecka.) De som hade arbetsledande funktioner fick oftare lön under resor (82%) än de som 
inte hade arbetsledande funktioner (68%) (n=235), vilket sammanhänger med att de som hade 
arbetsledande funktioner oftare arbetade heltid än de som inte hade arbetsledande ställning. 

Ersättning för reskostnader
Men vem betalade kostnaderna för resorna? Det var 84,5% av respondenterna som uppgav att 
arbetsgivaren stod för de kostnader som var förknippade med resorna (t.ex. genom att låna ut 
företagsbil, leasingbil från företaget, betala milersättning eller betala busskort) (n=240) (fråga 27). 

Andelen som uppgav att arbetsgivaren stod för reskostnader ökade med antalet arbetstimmar per 
vecka. Det var 52% av de som arbetade 1-9 timmar per vecka som fick ersättning av arbetsgivaren 
medan det var hela 92% av de som arbetade fler än 34 timmar per vecka som uppgav att 
arbetsgivaren gav dem ersättning för reskostnader. 

Var man befinner sig under lediga stunder
Hushållsarbetarna ägnade huvuddelen av arbetstiden åt arbete i kundernas hem eller åt resor mellan 
kundernas hem. Många kontakter med chefer och andra anställda hanterades med mobiltelefon. 
Vid personliga intervjuer sade flera hushållsarbetare att de sällan träffar sina chefer ansikte mot 
ansikte. Det fanns enskilda som aldrig träffat andra anställda vid företagen där de arbetar. Det 
fanns även enskilda som aldrig besökt företagets lokaler utan istället träffade chefen på offentliga 
platser, i dennes bil, hemma hos kunden och/eller talade med denna på telefon. Med andra ord var 
många hushållsarbetare högst konkret avskilda från övriga delar av organisationerna. Mot denna 
bakgrund ställde vi frågan om var respondenterna brukade tillbringa den tid då de inte arbetade, 
alltså mellan kundbesök och under raster (fråga 28).

Det var 26,1% som uppgav att de brukade befinna sig i företagens lokaler och 5,2% som sade att 
de brukade befinna sig både i företagens lokaler eller i transportmedel (n=230). Det var 16,1% 
som uppgav att de ”har ingen tid mellan kunderna.” Övriga respondenter (52,6%) uppgav att de 
brukade befinna sig hemma, i offentliga miljöer, i bilar/tåg/bussar eller på andra platser. Med 
andra ord är det en stor andel som vanligtvis inte besöker företagets lokaler. 
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Relationer till chefer
Hushållsarbetarens arbete bestäms genom förhandlingar med två parter: Dels förhandlar 
hushållsarbetare med företaget som anställer hushållsarbetaren. Dels med kunden, som i 
interaktion med företaget och hushållsarbetaren bestämmer vilka arbetsuppgifter som ska utföras 
och när det skall ske.  

Hushållsarbetarens relation till chefen har två viktiga drag: Dels är hushållsarbetaren i en konkret 
bemärkelse avskild från arbetsledaren och andra medarbetare. Under en stor del av arbetstiden 
befinner sig hushållsarbetaren på platser där arbetsledaren vanligtvis inte befinner sig, d.v.s. i 
kundernas hem eller i bilar, bussar och andra offentliga platser. Dels ställer arbetet ofta krav på en 
relation med arbetsledare som karakteriseras av samsyn om hur kunder vill ha arbetet utfört och vad 
som är att betrakta som ett bra resultat. Hushållsarbetaren och arbetsledaren upplever därför ofta 
ett behov av att fortlöpande informera varandra om vad kunder har sagt, vilka önskemål de har, 
vad som behöver förändras, osv. Med andra ord karakteriseras relationen mellan hushållsarbetaren 
och chefen av att de under långa stunder inte har direkt kontakt men samtidigt behöver ha en väl 
fungerande kommunikation. Det löses ofta genom frekventa samtal med hjälp av mobiltelefonen, 
som är ett viktigt arbetsredskap. 

Mot denna bakgrund fick respondenterna ta ställning till en rad påståenden om relationer till deras 
chefer (fråga 29). I följande redovisning har vi har sorterat bort de respondenter som själva hade 
arbetsledande funktioner.

Ett påstående löd ”Jag får hjälp och stöd av min chef/arbetsledare”. Det var 61,3% som uppgav 
att det ”stämmer mycket väl” och ytterligare 29,2% som uppgav att det ”stämmer ganska väl” 
(n=168). En mindre andel svarade ”stämmer mindre väl” (7,7%) eller ”stämmer inte alls” (1,8%). 
Med andra ord var det hela 90,5% som (trots att de i sitt dagliga arbete ofta arbetar på annan plats 
än cheferna) upplever att de får stöd från dem. Denna siffra kan jämföras med resultaten från 
en större riksrepresentativ undersökning som visade att 28%  i gruppen ”städare m.fl” uttryckte 
att de ”för det mesta/aldrig får stöd och uppmuntran från chefer” (Arbetsmiljöverket 2012). För 
”vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl.” var motsvarande siffra 31% (Ibid.). Med andra ord 
kan vi se att respondenterna uttrycker att de får mycket stöd av sina chefer.

Ett annat påstående löd ”Jag planerar mitt arbete tillsammans med min chef/arbetsledare”. Här 
var det 74% som uppgav att det stämmer ”ganska” eller ”mycket” väl medan det var 26% som 
uppgav att det inte stämmer (n=169). Det kan jämföras med resultaten från Statitiska centralbyråns 
Arbetsmiljöundersökning, där 22% i gruppen ”städare m.fl.” säger att de ”kan för det mesta inte/
aldrig få besked av chefen om vad som ska prioriteras” (Arbetsmiljöverket 2012).

Svaren från de 26% som säger att de inte planerar sitt arbete med chefen skulle kunna tolkas som 
att det råder en bristfällig relation med chefen, dvs. att de upplever att de träffar chefen alltför 
sällan och att arbetet inte planeras i tillräcklig utsträckning tillsammans med chefen. Men en sådan 
tolkning kan vara förhastad. Ett tredje påstående löd nämligen ”Jag vill träffa min chef/arbetsledare 
oftare än vad jag gör idag”. Här var det hela 36,8% som uppgav att det stämmer mindre väl och 
25,2% att det inte stämmer alls. De som inte instämde med påståendet ”Jag planerar mitt arbete 
med min chef/arbetsledare” hade inte någon uttalad generell önskan om att vilja träffa sin chef/
arbetsledare oftare. I följande tabell kan vi se att en klar majoritet av de som svarade ”stämmer 
mindre väl” eller stämmer inte alls” inte alls önskade träffa sin chef  oftare. (Se särskilt rutorna där 
siffrorna är kursiverade.)
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Tabell 7. Korstabulation mellan påståendena  ”Jag vill träffa min chef  oftare än jag gör idag” och 
”Jag planerar mitt arbete tillsammans med min chef/arbetsledare”, absoluta tal (fråga 29 c och d) 
(n=162).
”Jag planerar mitt arbete 
tillsammans med min 
chef/arbetsledare”

”Jag vill träffa min chef  oftare än jag gör idag”

Total:

Stämmer 
mycket väl

Stämmer 
ganska väl

Stämmer 
mindre väl

Stämmer 
inte alls

Stämmer mycket väl 14 11 16 14 55
Stämmer ganska väl 4 18 29 13 64
Stämmer mindre väl 3 5 12 11 31
Stämmer inte alls 3 4 3 2 12
Total: 24 38 60 40 162

Det här ger en bild av hushållsarbetarna som yrkesutövare vilka arbetar på egen hand, på avstånd 
från chefer, och där en stor grupp verkar uppleva detta ”distansarbete” som väl fungerande och 
önskvärt.

Relationer till arbetskamrater
Många hushållsarbetare är ensamma en stor del av sin arbetstid. En stor del av dem färdas direkt 
från sina hem till kunderna och besöker sällan företagens lokaler. Därför träffar många inte heller 
sina arbetskamrater särskilt ofta. Mot denna bakgrund bad vi respondenterna ta ställning till några 
påståenden om relationer till arbetskamrater. I redovisningen har vi sorterat bort de som har 
arbetsledande funktioner i sitt arbete. 

Ett påstående löd ”Jag får hjälp och stöd av mina kollegor” (fråga 29). Det var hela 51,5% som 
uppgav att det ”stämmer mycket väl” och ytterligare 34,7% som uppgav ”stämmer ganska väl” 
(n=167). Med andra ord var det hela 86,2% som uppgav att det stämmer mer eller mindre väl att 
de får hjälp och stöd av sina kollegor. Detta resultat kan jämföras med en annan undersökning 
där 19% av ”städare m.fl.” uppgav att de ”för det mesta/aldrig kan få stöd och uppmuntran från 
arbetskamrater” (Arbetsmiljöverket 2012).

Ett annat påstående som speglar relationerna till medarbetare löd ”Jag kan byta kunder med mina 
kollegor om det behövs”. Det var 70,5% som sade att det stämmer ”mycket väl” eller ”ganska väl” 
medan det var 29,5% som uppgav att det stämmer ”mindre väl” eller ”inte alls” (n=166). Således 
är det en stor andel som upplever att de, vid behov, kan kontakta kollegor för att be dem att ta över 
ett kundbesök eller vid behov byta kunder. 

Ensamarbete
Hushållsarbetet är ofta ensamt. Denna ensamhet kan upplevas både som något negativt och som 
något positivt. 

Vi bad dem ta ställning till påståendet ”Jag träffar mina kollegor alltför sällan” och det visade sig 
att 13,3% ansåg att det stämmer ”mycket väl” och ytterligare 37% att det stämmer ”ganska väl” 
(n=165). Det var endast 20% som uppgav att ”det stämmer inte alls”. Således är det ungefär 
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hälften som säger att de träffar sina kollegor alltför sällan, vilket alltså kan tolkas som att de vill 
träffa dem oftare. Samtidigt är det hälften som säger att de träffar sina kollegor tillräckligt ofta.

Kan det då möjligtvis vara så att vissa har sökt sig till detta yrke därför att de faktiskt inte vill 
träffa andra människor? Vi bad respondenterna ta ställning till en rad påståenden om varför de 
tackade ja till det nuvarande arbetet (fråga 17) (Se även Leppänen & Dahlberg 2012.) Ett av dessa 
påståenden var ”Jag träffar inte mina arbetskamrater i arbetet”. Det visade sig att det faktiskt var 
20,9% (n=220) som såg ensamarbetet som en anledning till att man tackat ja till detta arbete. 

Ett annat påstående om varför de tackade ja till arbetet löd ”Jag behöver inte träffa kunder i 
arbetet” (fråga 17f). Här var det 19,1% som uppgav att det stämmer (n=241). Det var framför 
allt de utrikes födda som uppgav att frånvaron av kundmöten var en anledning till att tacka ja till 
arbetet, nämligen 37,7%, jämfört med inrikes födda, 13,8%. Sålunda är det tydligt att en ganska 
stor del av hushållsarbetarna upplever att en positiv egenskap med hushållsarbetet är att de kan 
arbeta ensamma och att de sökt sig till detta arbete av denna anledning. 

Andras syn på arbetet
I den offentliga debatten om hushållstjänster ges ofta uttryck för en viss beskrivning av vilka 
hushållsarbetarna är, vad som karakteriserar deras arbetsvillkor och vilken status yrket har. Dessa 
föreställningar kom till uttryck i den debatt som föregick RUT-reformen och även namnet på 
debatten, ”pigdebatten”, gav uttryck för en viss ton som av de anställda i branschen kan upplevas 
nedlåtande. 

Oavsett om det som hävdas i debatten är sant eller inte är det ett faktum att hushållsarbetarna lever 
i ett samhälle där dessa beskrivningar av deras arbete sprids. Mot denna bakgrund bad vi dem ta 
ställning till ett påstående om hur de upplever andras syn på deras arbete, nämligen påståendet 
”Andra människor ser ner på mitt arbete” (fråga 44).

Tabell 8.  Ställningstagande till påståendet ”Andra människor ser ner på mitt arbete” (n=235)
”Andra människor ser ner på mitt arbete” Relativa frekvenser (%)           
Stämmer mycket väl 5,1
Stämmer ganska väl 20,4
Stämmer mindre väl 37,4
Stämmer inte alls 37

Vi ser här att det faktiskt är hela 25,5% som håller med om påståendet om att andra ser ner på deras 
arbete.5 Mot denna bakgrund blir det intressant att undersöka om omvärldens nedlåtande syn på 
deras arbete avspeglas i deras egen syn på arbetet. Vi bad dem därför ta ställning till påståendet ”Jag 
skäms för mitt arbete och vill inte berätta för andra vad jag arbetar med”. 

5  Det var mycket liten skillnad mellan de som hade respektive inte hade arbetsledande funktioner i arbetet.
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Tabell 9. Ställningstagande till påståendet ”Jag skäms för mitt arbete och vill inte berätta för andra 
vad jag arbetar med”, relativa frekvenser (%) (n=239)
”Jag skäms för mitt arbete och vill inte berätta för 
andra vad jag arbetar med”

Relativa frekvenser (%)

Stämmer mycket väl 3,3
Stämmer ganska väl 5,4
Stämmer mindre väl 19,3
Stämmer inte alls 68,3

Det stora flertalet tar avstånd från detta påstående. De skäms inte för sitt arbete. Men det är en 
mindre del (8,9%) som faktiskt håller mer om att de skäms för sitt arbete och inte vill berätta för 
andra vad de håller på med och det är faktiskt ytterligare 19,5 som säger att påståendet ”stämmer 
mindre väl”. De tar i och för sig avstånd men antyder att det i viss mån finns fog för det.6 

Trivsel 
Men hur trivs man med sitt arbete, över lag? Vi lät respondenterna ta ställning till två påståenden 
om trivsel (fråga 44). 

Det första påståendet var Jag trivs på mitt arbete. Det var hela 50% som uppgav att påståendet 
”stämmer mycket väl” och ytterligare 43,9% som uppgav att det stämmer ”ganska väl” (n=244).

När det gäller de som uppgav att det stämmer ”mindre väl” (10 respondenter) eller ”inte alls” (5 
respondenter) kan vi se att deras åldrar var jämnt fördelad och likaså deras utbildningsbakgrund. 
Men de skilde sig på en rad andra punkter: 14 av de 15 var kvinnor och 14 av 15 var inrikes födda. 
Det var en något större andel som hade blivit anställda under det senaste året än bland samtliga 
respondenter (5 respondenter). 12 av de 15 arbetade deltid. Samtliga 15 instämde med ett annat 
påstående i fråga 44: ”Jag tror att mitt arbete kan påverka min hälsa negativt på sikt” (se nedan). 14 
av 15 hade också ungefär 1000 kronor lägre lön per månad än genomsnittet (fråga 4). I fråga 46, 
där de med egna ord kunde ange vad som är ”det sämsta med ditt arbete” (se nedan) tyder deras 
svar på att de upplever sitt arbete som stressigt, fysiskt slitsamt, ensamt, att de stod utanför de 
kollegiala relationerna, att arbetet var dåligt planerat och att det gjordes hastiga schemaändringar. 
Med andra ord kan man här tala om en mindre grupp som är missnöjda med sin arbetssituation i 
sin helhet och som uttrycker det i en hel rad av enkätens frågor. 

Var arbetet roligare än man trodde det skulle vara?
Det andra påståendet löd ”Arbetet är roligare än jag trodde det skulle vara”. Anledningen till 
denna formulering är att branschen är relativt ny och att många är relativt nyanställda och att en 
stor andel inte aktivt sökt sig till denna bransch (78,3%) (Leppänen & Dahlberg 2012). Vi kunde 
därför förvänta oss att många inte hade tydliga föreställningar om vad arbetet skulle innebära och 
hur väl de skulle trivas. Det visade sig att 32,6% sade att påståendet ”stämmer mycket väl” och 
ytterligare 45,2% att det stämmer ”ganska väl” att ”arbetet är roligare än jag trodde det skulle 
vara” (n=239). Med andra ord var det nästan 78% som sade att arbetet var roligare än de trodde.

6  Det var mycket liten skillnad mellan de som hade respektive inte hade arbetsledande funktioner i arbetet.
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I detta sammanhang är de intressant att ställa detta resultat i relation till svaren på ett annat påstående 
som handlar om benägenheten att stanna kvar eller byta arbetsplats. Vi bad respondenterna ta 
ställning till påståendet ”Jag arbetar med det här tills jag hittar något bättre” (n=236) (fråga 17). 
Det var 16,5% som uppgav att påståendet ”stämmer ganska väl” och 19,5% att det ”stämmer 
mycket väl”. Med andra ord var det 36% som är benägna att byta arbete och som stannar i arbetet 
i väntan på ett bättre arbete. Omvänt uttryckt var det 64% som inte var benägna att byta arbete. 

I en annan undersökning ombads chefer och personalansvariga vid 67 företag inom 
hushållsbranschen (där drygt hälften av företagen hade 1-4 anställda) att uppskatta de anställdas 
varaktighet i sitt yrkesval generellt (Gavanas & Darin Mattson 2011). Det var 35% som trodde 
att de anställda såg sitt yrkesval som varaktigt medan 21,5% trodde att ungefär hälften såg det 
som varaktigt och ungefär hälften som något tillfälligt. 21,5% trodde att yrkesvalet generellt var 
tillfälligt och 21,5% hade ingen uppfattning. Även om deras resultat inte är direkt jämförbara 
(dels därför att de frågade chefer och inte anställda, dels därför att företagen är mindre) fanns 
i vår undersökning en högre andel som uppgav att yrkesvalet sågs som varaktigt. Det är möjligt 
att det sammanhänger med att företagen i vår studie var större och därmed också kanske mer 
väletablerade. 

Det bästa med arbetet
Ett annat sätt att undersöka de anställdas trivsel var genom frågan Vad är det bästa med ditt arbete? 
(fråga 45). Respondenterna kunde med egna ord beskriva vad de tyckte var det bästa. Det var totalt 
211 som svarade och 36 som inte skrev någonting alls. Med mycket få undantag var svaren mycket 
kortfattade och bestod av stickord och fraser. Ett stort antal uppgav fler än en sak som det bästa, 
men ingen uppgav fler än tre.7

Den vanligaste typen av svar handlade om kunderna, totalt 56,8%. Många sade att själva kontakten 
med kunderna var det bästa (31,2%). Typiska svar var ”kunden”, ”kundkontakten”, ”träffa kunder” 
”träffa människor” och ”träffa folk”. Det var också många som skrev att det bästa med arbetet var 
att hjälpa kunder, göra kunder nöjda, och de känslor som det väcker (25,6%). Som exempel skrev de ”hjälpa 
kunden”, ”göra kunden nöjd”, ”att göra människor glada”, ”få uppskattning av kunden”, ”kunder 
blir glada”, ”positiva kunder”, ”få uppskattning”, ”känna sig behövd” och ”få göra folk en tjänst”. 

Många svar hade att göra med flexibilitet och självbestämmande. Det var hela 42,6% som uppgav att 
det bästa med arbetet var möjligheten att själv påverka sina arbetstider och hur arbetet skulle 
utföras. Som exempel skrev de ”friheten”, ”fritt arbete”, ”eget ansvar”, ”självständiga beslut”, 
”sköter sig själv” eller ”bestämmer själv arbetstider”, ”kan påverka arbetstider”, ”kan kombinera 
med familjeliv”, ”jag arbetar när jag har lust”, ”flexibel arbetstid”, osv. I detta sammanhang kan 
vi notera att en stor andel av respondenterna, i en annan fråga, uppgav att en viktig anledning 
till att de tackade ja till sin nuvarande anställning var att arbetstiderna är flexibla (fråga 17d). (Se 
Leppänen & Dahlberg 2012.) Det var hela 85,1% som höll med om påståendet ”Jag trivs med att 
arbetstiderna är flexibla” och 80,3% som höll med om påståendet att ”arbetet gick att kombinera 
med mitt familjeliv”. Ett annat påstående om varför det tackade ja till arbetet var ”Arbetet gick 
att kombinera med mitt familjeliv” (fråga 17g). Det var 80,3% som höll med om detta (n=239). 
7  Vi analyserade svaren genom att båda författarna, på var sitt håll, läste och kategoriserade   dem. När vi 
jämförde våra kategorier visade det sig att de var i stort sett identiska. I de två fall som kategorierna skilde 
sig var det frågan om att en av oss hade inkluderat två kategorier i en medan den andre hade skilt dem åt. 
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(40,3% uppgav att påståendet ”stämmer mycket väl”.) Sålunda är det tydligt att möjligheterna att 
planera sin egen tid och att kombinera arbetet med livet i övrigt är viktiga anledningar till att tacka 
ja till att arbeta inom denna bransch och även till att man trivs med arbetet. 

Det var även vanligt att respondenterna sade att det bästa är att arbetet är varierande (22,3%). De 
skrev t.ex. ”varierande arbetsuppgifter”, ”omväxlande arbete” och ”besöka olika kunders hem”. 
(Det var en något mindre andel av de som hade arbetsledande funktioner som uppgav variation 
som det bästa, nämligen 17,3%.) 

Det var hela 35% som tyckte att det bästa var relationer till chefer och kollegor. (Det var en mindre andel 
av de som hade arbetsledande funktioner som skrev att det bästa var relationerna till kollegor, 
nämligen 11%. Det är kanske inte överraskande eftersom en grundläggande och självklar del av 
arbetet för arbetsledare består av att hantera relationer till medarbetare.)

I övrigt var det 3,8% som uppgav att det bästa var den fysiska träning arbetet gav, 4,7% som tyckte 
att lönen var det bästa och 1,4% (3 respondenter) som uppgav att det bästa var att arbetet innebar 
att de slipper arbeta under helger. 

Det sämsta med arbetet
Vi ställde också en fråga om motsatsen, nämligen vad respondenterna uppfattar som det sämsta 
med arbetet (fråga 46). Även här kunde respondenterna med egna ord beskriva vad de tyckte var det 
bästa. Det var något färre som svarade på denna fråga (182 respondenter) i jämförelse med antalet 
som svarade på frågan om vad de ansåg vara det bästa med arbetet (211 respondenter). 40,9% av 
de som inte svarade var utrikes födda (medan 22,4% av samtliga var utrikes födda). I övrigt avvek 
de inte från övriga respondenter. 

Vi såg ovan att det var en stor andel som sade att det bästa med arbetet var kontakterna med 
kunderna (56,8%). Samtidigt fanns det hushållsarbetare som upplevde att vissa kundkontakter var 
det sämsta med arbetet, nämligen 16%. Som exempel skrev de ”när kunderna klagat”, ”många 
kunder kontrollerar städningen”, ”pigkänsla – nedvärderad av förmögna”, ”unga som köpt tjänst 
låter barn kladda och stöka till runt sig – någon annan fixar”, ”avloppsrensning hos vissa ”svin” 
och ”ett fåtal kunder kan vara svåra att tillfredsställa”. 

En ganska stor andel skrev att det sämsta med arbetet är att det är fysiskt tungt (21%). De skrev 
t.ex. ”fysiskt tungt”, ”slitigt”, ”tungt för kroppen mycket bärande”, ”fysiskt krävande” och ”rygg 
och skuldror blir lätt överansträngda”. Det var ytterligare 5% som nämnde olika påfrestningar i 
den fysiska arbetsmiljön, t.ex. tunga arbetsredskap som var slitsamma att släpa på mellan parkering 
och kund. 

Det var 24% som uppgav att arbetet är stressigt. De skrev t.ex. ”stress tid, körning”, ”stressigt”, 
”litet stressigt hos vissa”, ”stress stress stress” och ”tidspress”. Dessa svar kunde både handla om 
att det är ont om tid mellan de olika kundbesöken och att det är ont om tid hos kunderna. Det 
var 11% som sade att det sämsta var den låga lönen. Därutöver var det 8,2% som sade att de hade 
för få arbetstimmar (de arbetade deltid) samt enskilda respondenter som sade att det sämsta var att 
de inte fick ersättning för tiden mellan kundbesöken, att arbetet var ensamt, att arbetet har låg status samt att de 
saknade plats där de kan äta sin lunch. 
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Upplever man att arbetet påverkar hälsan negativt?
Sålunda är det en stor andel som trivs på sitt arbete (93,9%) och att en stor andel också säger att 
arbetet är roligare än de trodde att det skulle vara (77,8%). En stor andel trivs med flexibiliteten 
och självbestämmandet i arbetet (42,6% uppgav att flexibiliteten är det bästa med arbetet och 
85,1% höll med om påståendet ”jag trivs med att arbetstiderna är flexibla) och att det ger dem 
möjlighet att kombinera arbetet med familjelivet (80,3% höll med om påståendet att ”arbetet gick 
att kombinera med mitt familjeliv” var en anledning till att de tackade ja till arbetet). En stor andel 
trivs också med kontakterna med kunderna och den tillfredställelse det kan ge att hjälpa dem. 
Samtidigt ser vi att det finns många som anger att arbetet kan vara fysiskt tungt och stressigt och 
att vissa kundkontakter kan vara otacksamma. 

Mot denna bakgrund är det värdefullt att fråga respondenterna om deras uppfattning om hur 
arbetet påverkar deras hälsa. Därför bad vi respondenterna ta ställning till påståendet ”mitt arbete 
påverkar min hälsa negativt” (fråga 44). Det var 6,7% som sa att det ”stämmer mycket väl” och 
ytterligare 24,7% som sa att det stämmer ”ganska väl” (n=239). 36% sa att det ”stämmer mindre 
väl” och 39,3% att det ”stämmer inte alls”. Med andra ord är det 31,4% som håller med om 
påståendet att arbetet påverkar deras hälsa negativt.8 

För att komplettera detta svar bad vi dem ta ställning till påståendet ”Jag tror att mitt arbete kan 
påverka min hälsa negativt på sikt” (fråga 44). Det var en betydligt större andel som höll med 
om detta påstående: 15,7% sade att det ”stämmer mycket väl” och ytterligare 32,2% sade att det 
”stämmer ganska väl”. 25,8% sade att det ”stämmer mindre väl” och 26,3% att ”det stämmer inte 
alls”. Med andra ord var det ungefär hälften som trodde att hälsan skulle komma påverkas negativt 
på sikt.9 

Naturligtvis kan man, utifrån svaren på dessa frågor, inte uttala sig om den faktiska påverkan som 
arbetet har på hushållsarbetarnas hälsa. Samtidigt bör svaren ses som en viktig indikator på att en 
stor andel hushållsarbetare upplever att arbetet (trots att de ofta trivs) sliter på deras fysiska hälsa. 
Vi får förmoda att de skador som kan uppkomma till följd av hushållsarbetet är av ungefär samma 
slag som de vilka uppstår till följd av andra typer av städarbeten, i synnerhet belastningsskador och 
olika former av hudöverkänslighet (Hägg et al 2008).

8 Det var mycket liten skillnad mellan de som hade respektive inte hade arbetsledande funktioner i arbetet.
9 Det var mycket liten skillnad mellan de som hade respektive inte hade arbetsledande funktioner i arbetet.
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SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

Som ovan nämndes har det avlönade hushållsarbetet funnits under mycket lång tid och i de flesta 
delar av världen. Men i Sverige minskade antalet hushållsarbetare drastiskt under 1900-talet. Under 
några decennier i slutet av 1900-talet fanns endast mycket få hushållsarbetare kvar, åtminstone 
sådana vars arbete var formaliserat och beskattat. Genom RUT-reformen ökade antalet företag 
och yrkesverksamma inom branschen. Det aktualiserade en debatt om arbetsvillkoren i branschen 
där hushållsarbetet ofta beskrevs som ett ”pigjobb” och där många trodde att branschens tillväxt 
skulle skapa en ny låglönesektor med dåliga arbetsvillkor och utnyttjande. Samtidigt saknades 
kunskaper om arbetsvillkoren i denna bransch. Mot denna bakgrund är syftet med denna 
rapport att redogöra för några resultat från en enkätstudie om arbetsvillkor och trivsel bland 
hushållsarbetare som är anställda i företag. Enkäten besvarades av 249 hushållsarbetare vid företag 
med minst 5 anställda. 

Grundläggande arbetsvillkor
Av hushållsarbetarna som besvarade enkäten var 69,5% fast anställda. Siffran kan jämföras med 
städare och andra yrken där det inte ställs krav på yrkesutbildning där 64% är fast anställda. Den 
kan också jämföras med arbetskraften i sin helhet där 88% av männen och 83% av kvinnorna 
är fast anställda. De som hade varit anställda längre tid, över 12 månader, var något oftare 
fast anställda (75%). Med andra ord skiljer sig inte gruppen hushållsarbetare från andra yrken 
där det inte ställs krav på särskilt yrkesutbildning. En tänkbar anledning till den trots allt höga 
förekomsten av tillfälliga anställningarna är att en vanlig väg till fast anställning är någon form 
av provanställning och att antalet provanställningar förmodligen är stort därför att branschen är 
expansiv och nyanställer. (En annan möjlig anledning kan sammanhänga med personalomsättning. 
Om personalomsättningen är hög (vilket vi inte kan hävda på grundval av denna undersökning) så 
kan även andelen tillfälligt anställda förväntas vara högt.

Det var en ganska stor andel som hade arbetsledande funktioner (28,2%). En trolig förklaring är 
att många av arbetsplatserna är små. (Som nämndes inledningsvis arbetade hela 29,7% av 
respondenterna vid arbetsplatser med mellan 5 och 9 anställda och 36,5% arbetade vid arbetsplatser 
med mellan 10 och 19 anställda.) En annan möjlig förklaring är att många företag har kunder som 
är utspridda över stora områden. Det ställer krav på koordination av arbetet, dvs. att en relativt 
hög andel av de anställda har arbetsledande funktioner.

Drygt hälften av respondenterna (54,1%) arbetade heltid (d.v.s. 35 timmar eller mer per vecka). 
Det kan jämföras med hela den arbetande befolkningen där en betydligt större andel arbetar 
heltid (76,6%). Männen arbetade oftare heltid (76%) än kvinnorna (48,9%) och de som hade 
arbetsledande funktioner arbetade oftare heltid (74,2%) än de utan arbetsledande funktioner 
(46,9%). De deltidsanställda fanns något oftare vid arbetsställen med ett lägre antal anställda. 
En möjlig förklaring är att dessa företag har färre kunder och förmodligen har ett långsammare 
inflöde av nya kunder än vad de något större företagen har. En anleding till att man arbetade deltid 
var att företaget inte erbjöd mer arbete. Av de som arbetade mindre än 30 timmar/vecka var det 
endast 42,9% som uppgav att anledningen var att företaget inte erbjöd dem mer arbete. Övriga 
uppgav att de arbetade färre än 30 timmar/vecka därför att de studerar, inte kan arbeta mer av 
hälsoskäl, har flera arbeten, m.m. 
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Det stora flertalet av hushållsarbetarna utför veckostädningar i sitt arbete (89,1%). En majoritet utför 
även storstädningar (62,5%) och flyttstädningar (57,7%) och nästan hälften putsar fönster i sitt arbete 
(46,4%). Andra vanligt förekommande arbetsuppgifter är klädvård och inköp. Däremot är det 
endast en mindre andel som ägnar sig åt arbetsuppgifter som innebär omsorg och omvårdnad. Det 
var endast 7,7% som uppgav att det regelbundet ingick i deras arbete att sköta om äldre. Läxläsning 
var än mindre vanligt och utfördes regelbundet av 0,8%. En trolig förklaring är att omsorg, 
omvårdnad och läxläsning, m.m., helt enkelt köps sällan av svenskarna. Den kan sammanhänga 
med att den offentliga omsorgen om barn, äldre och funktionshindrade är förhållandevis väl 
utbyggd i Sverige och vi kan anta att hushållen därför inte är beredda att köpa dessa tjänster från 
privata utförare. (I andra europeiska länder, där den offentliga vården och omsorgen inte är lika 
väl utbyggd, är efterfrågan på privata tjänster betydligt större, t.ex. i Italien och Spanien.) En annan 
möjlig förklaring är att vi här kan se en tydlig uppdelning mellan olika branscher, där olika företag 
specialiserar sig på olika verksamheter, nämligen områdena vård, utbildning och städ. De företag 
som ingår i denna studie skulle då vara inriktade på området städning medan läxläsning, omsorg 
och omvårdnad är sådant som kunderna köper från andra företag vilka möjligen är specialiserade 
på just de slagen av tjänster. 

Arbetsuppgifterna är könsmässigt uppdelade. Det var 34% av männen som utförde ”monterings-/
reparationsarbeten i hemmet” medan det endast var 3,5% av kvinnorna som utförde sådana 
arbetsuppgifter. 44,7% av männen uppgav att det förekom att de skottade snö medan endast 8% 
av kvinnorna gjorde detsamma. 51,1% av männen uppgav att de ägnade sig åt trädgårdsskötsel 
medan endast 14,1% av kvinnorna gjorde detsamma. Kvinnorna utför alltså arbetsuppgifter som 
ofta betraktas som traditionellt kvinnliga, nämligen just rutinmässiga veckostädningar av hemmen, 
storstädning, klädvård och omsorgsinriktade arbetsuppgifter. Samtidigt utför männen oftare 
sådana arbetsuppgifter som ofta upplevs som traditionellt manliga. Det innebär att traditionella 
könsroller mellan män och kvinnor håller på att segmenteras i denna bransch. 

Det var 72,9% som uppgav att de får lön under den tid de reser mellan kunderna. Andelen som 
får lön vid resor ökade med ökad arbetstid och 85% av de som arbetade heltid (35 timmar eller fler 
per vecka) fick lön under resor. Det var 84,5% som uppgav att företaget stod för reskostnaderna. 
De som arbetar heltid får oftare reskostnaderna betalda (92%) än de som arbetar deltid. 

Relationer till chefer och arbetskamrater
Hushållsarbetarens arbete bestäms genom förhandlingar med två parter: Dels med företaget som 
anställer hushållsarbetaren. I mötet med företaget bestäms de grundläggande arbetsvillkoren. 
Dels med kunden, som i interaktion med företaget och hushållsarbetaren bestämmer vilka 
arbetsuppgifter som ska utföras och när det skall ske. Hushållsarbetarna är i en konkret bemärkelse 
frikopplade från cheferna och organisationerna. De utför arbetet i kundernas hem (där cheferna 
ofta inte befinner sig) och de ägnar en stor del av sin tid mellan kunderna på annan plats än i 
företagens lokaler. Det var endast 26,1% som sade att de brukade befinna sig i företagens lokaler 
under lediga stunder. Oftast tar man sina raster på annan plats, t.ex. i kundens hem, i bilen, på 
bussen eller i offentliga lokaler. 

I själva arbetet är de inte föremål för direkt övervakning från chefens sida. Samtidigt ställer arbetet 
ofta krav på en väl fungerande relation till chefen. Det hänger samman med att hushållsarbetarna 
och cheferna behöver uppnå samsyn om hur kunder vill ha arbetet utfört och vad som är att 
betrakta som ett godtagbart resultat. Det var 90,5% som sade att de upplever att de får hjälp och 
stöd från sina chefer. (Det kan jämföras med SCB:s arbetsmiljöundersökning som säger att 28% i 
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gruppen ”städare m.fl.” uttrycker att de ”för det mesta/aldrig får stöd och uppmuntran från chefer”.) 
(Statistiska centralbyrån 2012d) 

Ett annat påstående löd ”Jag planerar mitt arbete tillsammans med min chef/arbetsledare”. 
Det var 74% som uppgav att det stämmer ”ganska” eller ”mycket” väl. (Det kan jämföras med 
resultaten från Arbetsmiljöundersökningen där 22% i gruppen ”städare m.fl.” säger att de ”kan 
för det mesta inte/aldrig få besked av chefen om vad som ska prioriteras”.) Samtidigt är det tydligt 
att en majoritet av de som upplevde att de inte får stöd och uppmuntran eller att de inte planerar 
arbetet med chefen faktiskt inte vill träffa chefen oftare. När vi frågade hushållsarbetarna om 
deras relationer till arbetskamrater sade hela 86,2% att det stämmer mer eller mindre väl att de får 
hjälp och stöd av sina kollegor. 

Hushållsarbetet är ofta ett ensamarbete där hushållsarbetaren arbetar på annan plats än där företaget 
ligger, där många kunder inte är hemma medan arbetet pågår och där många hushållsarbetare inte 
träffar chefer eller arbetskamrater särskilt ofta. Det visade sig att 50.3% upplever att de träffar sina 
arbetskamrater för sällan.

Det är emellertid inte alla hushållsarbetare som vill träffa andra människor oftare. Det var 20,1% 
som uppgav att de tog arbetet för att det innebär att de inte träffar arbetskamrater i arbetet och 
19,1% som tog arbetet för att de inte träffar så många kunder i arbetet. Med andra ord kan 
avsaknaden av sociala kontakter i arbetet även upplevas som en fördel med arbetet. 

Andras syn på arbetet
I den offentliga debatten om hushållstjänster ges ofta uttryck för en viss beskrivning av vilka 
hushållsarbetarna är, vad som karakteriserar deras arbetsvillkor och vilken status yrket har. Dessa 
föreställningar kom till uttryck i den debatt som föregick RUT-reformen och även namnet på 
debatten, ”pigdebatten”, gav uttryck för en viss ton som av de anställda i branschen kan upplevas 
nedlåtande. Det var 25,5% som upplevde att andra ser ner på deras arbete och 8.9% som sa att de 
skäms för sitt arbete och inte vill berätta för andra vad de arbetar med. 

Trivsel och hälsopåverkan
Det är en stor majoritet av hushållsarbetarna som trivs med sitt arbete: 93,9% höll med om 
påståendet ”jag trivs med mitt arbete”. Det var nästan 78% som sade att arbetet var roligare än 
de trodde innan de började. När de blev tillfrågade om vad det tyckte var det bästa med arbetet (där 
svaret fick formuleras med egna ord) var det vanligaste svaret kundkontakterna (56,8%), d.v.s. att 
träffa kunder, hjälpa dem, få dem nöjda, osv. Det näst vanligaste svaret handlade om flexibilitet och 
självbestämmande (42,6%), dvs. möjligheten att själv påverka arbetstider, arbetstidernas förläggning, 
exakt hur arbetet skulle genomföras, m.m. (Som svar på en annan fråga var det hela 85,1% som 
höll med om påståendet ”jag trivs med att arbetstiderna är flexibla”. Som svar på ytterligare en 
annan fråga var det 80,3% som höll med om att de tog arbetet för att det gick att kombinera med 
deras familjeliv.)

Det var även stora andelar som svarade att arbetet är omväxlande, att kontakterna med 
arbetskamrater och chefer är det bästa, och att arbetet ger fysisk träning. De blev även tillfrågade 
om vad de anser vara det sämsta med arbetet. Det var en stor andel som svarade att arbetet är 
stressigt (24%), fysiskt tungt (21%), att lönen är låg (11%), men även att vissa kundkontakter kan 
vara påfrestande (16%). 
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Med tanke på de väl dokumenterade hälsorisker som städarbete innebär frågade vi hushållsarbetarna 
om de tror att deras arbete påverkar deras hälsa negativt. Det var 31,4% som håller med om 
påståendet att arbetet påverkar deras hälsa negativt och ungefär hälften höll med om påståendet 
”jag tror att mitt arbete kan påverka min hälsa negativt på sikt”.

Slutsatser
Sammanfattningsvis ser vi följande mönster: 

• I hushållsbranschen är ungefär lika stor andel fast anställda som i städbranschen generellt. 
En stor andel är deltidsanställda, men de flesta av dem är frivilligt deltidsanställda. En stor 
majoritet upplever att relationerna med chefer och arbetskamrater fungerar väl. 

• Arbetet består till största del av förhållandevis hårt och slitsamt städarbete där den mesta 
tiden ägnas åt veckostädningar. I mindre utsträckning består det även av andra förekommande 
hushållssysslor, t.ex. omsorg om äldre och snöskottning. Ungefär hälften tror att arbetet 
kommer att påverka deras hälsa negativt på sikt. 

• Arbetsuppgifterna är könsuppdelade. En betydligt större andel kvinnor än män gör veckostädningar 
och storstädningar. Männen ägnar sig oftare åt monteringsarbeten, reparationsarbeten, 
snöskottning och trädgårdsskötsel än vad kvinnorna gör. 

• Hushållsarbetet är ett ensamarbete. Arbetet utförs i kundens hem, rent konkret bortom chefens 
uppsikt. De flesta tillbringar sina lediga stunder på andra platser än i företagens lokaler. 
Ungefär hälften upplever att de träffar sina arbetskamrater för sällan. För vissa innebär 
ensamarbetet något positivt: Ungefär var femte tog arbetet för att slippa träffa arbetskamrater 
och ungefär lika stor andel tog jobbet för att slippa träffa kunder. 

• Ungefär var fjärde hushållsarbetare upplever att andra människor ser ner på deras arbete och 
ungefär var elfte säger att de skäms för sitt arbete. 

• Samtidigt trivs de allra flesta med sitt arbete och de flesta säger att arbetet är roligare än de trodde 
innan de började. Framför allt trivs man med kundkontakterna och med att arbetet ger utrymme 
för en hög grad av flexibilitet och självbestämmande. 

För att förstå denna trivsel, som i förstone kan verka förvånande, bör vi undersöka vad den 
består av och vilka tidigare erfarenheter hos hushållsarbetarna som gett upphov till den: 
Hushållsarbetarna trivs därför att arbetet är flexibelt och ger utrymme för självbestämmande. De 
kan påverka exakt hur de ska utföra arbetet och de kan påverka sina arbetstider. Det innebär att 
arbete, familjeliv och fritid i övrigt förhållandevis enkelt kan pusslas ihop.  De erfarenheter som 
ligger till grund för denna höga grad av trivsel sammanhänger också med vilka andra arbeten 
som står till buds för de som är hushållsarbetare. I en tidigare rapport visade vi att en mycket 
stor andel av hushållsarbetarna tidigare hade arbetat inom yrken som kräver ingen eller kortare 
utbildning och där lönerna ofta är förhållandevis låga, t.ex. städbranschen, vård och omsorg om 
barn, funktionshindrade och äldre, butiker, restauranger och fabriker. Det var en mycket liten 
andel som någon gång under sitt arbetsliv hade arbetat inom yrken som kräver högre utbildning 
(2,8%). Vid många av dessa arbetsplatser råder ofta en hårdare tidsdisciplin, t.ex. avseende när 
arbete ska påbörjas och avslutas och när pauser skall tas. Ofta finns inte samma möjlighet att 
påverka när arbetsdagen ska påbörjas och avslutas och det finns inte samma möjlighet att ta ledigt 
en stund under dagen för att uträtta privata sysslor som det gör för många hushållsarbetare. Vid 
många av dessa arbetsplatser finns också mindre utrymme för att själv bestämma arbetstakten. 
Ofta finns en hårdare övervakning av arbetskamrater, chefer och kunder som finns närvarande 
medan det pågår. Hushållsarbetarna har däremot större möjligheter att själv påverka arbetstider 
och arbetsmetoder, vilket alltså leder till en hög grad av trivsel.
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APPENDIX 

Enkätfrågorna

Enkäten bestod i sin helhet av 46 frågor. Här redovisas de frågor i enkäten som denna rapport 
redovisar. 

3. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? _______ år ______ månader

4. Vilken är din inkomst av ditt arbete med hushållstjänster per månad efter skatt? ______________________ 

17. Följande påståenden handlar om varför du tackade ja till det arbete du har idag.
Ange i vilken grad dessa påståenden stämmer in på din situation. Försök besvara alla frågor.

Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer
mycket väl ganska väl mindre väl inte alls

Jag får bra betalt.                       ⃝                       ⃝ ⃝ ⃝

Jag kan 
arbeta fler timmar
än tidigare. ⃝    ⃝    ⃝ ⃝  

Jag vill arbeta
med hemservice. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝     

Jag trivs med att arbets-
tiderna är flexibla. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  

Jag träffar inte 
arbetskamrater
i arbetet.                       ⃝ ⃝ ⃝  ⃝

Jag behöver inte
träffa kunder
i arbetet.                       ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Arbetet gick att 
kombinera med mitt
familjeliv. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Arbetet gick att
kombinera med
studier. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Arbetet gick att 
kombinera med 
deltidspension. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
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Arbetsförmedlingen
anvisade mig detta
arbete. ⃝ ⃝            ⃝           ⃝

Jag ville sluta arbeta
svart. ⃝ ⃝            ⃝               ⃝

Jag arbetar med 
detta tills jag hittar
något bättre. ⃝ ⃝            ⃝           ⃝

19. Hur många anställda finns det på din arbetsplats?

                                                                                                                                                              

⃝ 0-5 anställda   ⃝ 5-9 anställda ⃝ 10-19 anställda

⃝ 20-49 anställda ⃝ 50-99 anställda ⃝ 100-199 anställda 

⃝ 200-499 anställda ⃝ 500-999 anställda

20. Har du en fast anställning (tillsvidareanställning)?

⃝ Ja. → GÅ VIDARE TILL FRÅGA 21.

⃝ Nej, jag har en tidsbegränsad anställning. 

Om du har en tidsbegränsad anställning, ange vilken typ: 

⃝ Timanställning 
⃝ Provanställning
⃝ Vikariat/Sommarjobb/Säsongsarbete/Projektanställning
⃝ Anställningsstöd/Instegsjobb/Nystartsjobb/Jobbgaranti   
⃝ Arbetslivsinriktad rehabilitering/Arbetsträning/Arbetspraktik
⃝ Arbetslivsintroduktion/Annat arbetsmarknadspolitiskt program
⃝ Annat:___________________________________________________________________________

21. Hur många timmar i veckan arbetar du i genomsnitt? ___________________________ timmar

22. Om du arbetar mindre än 30 timmar i veckan, vilken är den främsta anledningen till att du arbetar 
deltid?

⃝ Företaget erbjuder mig inte mer arbete. 
⃝ Jag studerar.
⃝ Jag kan inte arbeta mer av hälsoskäl eller orkar inte mer.
⃝ Jag har flera arbeten.
⃝ Jag vill ägna tid åt min familj.
⃝ Jag är pensionär och har detta arbete för att få extrapengar.
⃝ Annat:______________________________________________________________________________
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23. Vilka typer av städning ingår i ditt arbete? Ange ett eller flera svar.

⃝ Veckostädning (städning en gång i veckan) ⃝ Storstädning

⃝ Flyttstädning ⃝ Fönsterputs

24. Vilka andra arbetsuppgifter, förutom städning, förekommer regelbundet i ditt arbete? Ange ett eller flera 
svar.

⃝ Monterings-/reparationsarbeten i hemmet    ⃝ Snöskottning

⃝ Ser till och sköter sommarstuga ⃝ Trädgårdsskötsel

⃝ Klädvård (tvätt, strykning, m.m.) ⃝ Matlagning

⃝ Inköp ⃝ Går ut med hund

⃝ Sköter om äldre ⃝ Sköter om person med funktionsnedsättning

⃝ Barnpassning ⃝ Läxläsning

⃝ Annat: __________________________________________________________________________________

⃝ Jag har inga andra arbetsuppgifter förutom städning.

25. Ingår det i dina arbetsuppgifter att leda andra personers arbete? ( Är du ex. arbetsledare, gruppchef, 
teamchef.)

⃝ Ja
⃝ Nej

26. Får du lön för den tid som du reser till och från kunderna? (Ej milersättning för resor.)

⃝ Ja
⃝ Nej

27. Betalar din arbetsgivare reskostnader till och från kundernas hem? 
(t.ex. genom att låna ut en företagsbil, leasingbil från företaget, betala milersättning, betala busskort)

⃝ Ja
⃝ Nej

28. Var brukar du i allmänhet vara mellan besök hos kunder och under raster?

⃝ I företagets lokaler (personalrum, lunchrum)
⃝ Hemma
⃝ I offentlig miljö (på café, i park)
⃝ I bil/ tåg/ buss
⃝ På annan plats:__________________________________________________________________________
⃝ Jag har ingen tid över mellan kunderna
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29. Följande påståenden handlar om samarbetet mellan dig, din chef och dina arbetskamrater.
Ange i vilken grad dessa påståenden stämmer in på din situation. Försök besvara alla frågor.

                                Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer
                   mycket ganska mindre inte

                                               väl väl väl alls

Jag litar i allmänhet 
på min chef/arbetsledare. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Jag får hjälp och
stöd av 
min chef/arbetsledare. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Jag vill träffa min 
chef/arbetsledare oftare
än vad jag gör idag. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Jag planerar mitt
arbete till-
sammans med 
min chef/arbetsledare . ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Jag litar på
mina kolleger
i allmänhet. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Jag får hjälp
och stöd av 
mina kolleger. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Jag träffar mina
kolleger 
alltför sällan. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Jag kan byta kunder
med mina kolleger
om det behövs. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

44. Följande påståenden handlar om din hälsa och trivsel på arbetsplatsen.
Ange i vilken grad dessa påståenden stämmer in på din situation. Försök besvara alla frågor.

Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer
mycket ganska                   mindre inte
väl väl väl alls

Jag trivs på
mitt arbete.                ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Arbetet är roligare
än jag trodde att 
det skulle vara.                ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Jag skäms för mitt
arbete och vill inte
berätta för andra vad
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jag arbetar med.                ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Andra människor
ser ner på mitt arbete.                ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Mitt arbete
påverkar min hälsa
negativt.                ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Jag tror att mitt
arbete kan påverka
min hälsa negativt 
på sikt.                ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

45. Vad är det bästa med ditt arbete? 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

46. Vad är det sämsta med ditt arbete?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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hälsa-samhälle.
• Augustinsson, Sören., & Bringsén, Åsa 
(2007). Skiss Skåne: konstnärer på arbetsplat-
ser: en insats för hälsa, välbefinnande och kre-
ativitet... Kristianstad: Forskningstemat Män-
niska-hälsa-samhälle.
• Nilsson, Petra., Ericsson, Ulf., Andersson, 
Ingemar., & Ejlertsson, Göran (2006). ”Jag är 
alltid glad när jag går till jobbet!”: rapport 
från fokusgruppsintervjuer på vårdenheten: 
Ängelholms sjukhus: våren 2006. Kristianstad: 
Forskningstemat Människa-hälsa-samhälle.

Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan 

(ISSN: 1652-9979)

Collaborative and integrated approaches to 

health (CIAH)

Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan 
(tidigare Forskningsplattformen för Utveckling 
av Närsjukvård) har funnits sedan 2003 och är 
ett samarbete mellan Region Skåne, Högskolan 
Kristianstad samt de sex kommunerna i Nordös-
tra Skåne (Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, 
Osby, Perstorp och Östra Göinge) som tillsam-

mans finansierar verksamheten. Den ursprung-
liga inriktningen för Plattformens verksamhet 
var att den forskning som bedrevs skulle ha en 
deltagarbaserad forskningsdesign. Representan-
ter för de olika finansiärerna återfinns i den sam-
ordningsgrupp som beslutar om, och följer upp 
Plattformens inriktning och verksamhet. 

Den nya verksamhetsperioden 2011–2015 har 
en delvis ny inriktning med ett ökat fokus på 
flervetenskaplig forskning inom tre prioriterade 
områden: Hälsofrämjande vård och omsorg, 
Personcentrerad vård och omsorg samt Orga-
nisation och Ledarskap inom vård och omsorg. 
Den forskning som bedrivs kommer fortfarande 
att genomföras i nära samarbete med ingående 
parterna, men kommer inte att vara avgränsad 
när det gäller projektens design. 
Kontaktperson: Manuela Schmidt

Publicerat
• Rämgård, Margareta., Petersson, Pia., & 
Blomqvist, Kerstin (2012). Att vårda i blindo. 
Om professioners samverkan i närsjukvården. 
(2012:3). Kristianstad: CIAH.
• Fridh, Marielle., Joffré, Angelica., Norén 
Jonasson, Johanna., & Blomqvist, Kerstin 
(2012). Kurator på akuten? Personalens syn 
på behovet av en kurator på akutmottagningen. 
(2012:2). Kristianstad: CIAH.
• Ljungbeck, B. (2012). Anhörigas upplevelser 
av personalens stöd i hemtjänst och på särskilt 
boende. (2012:1). Kristianstad: CIAH.
• Bing, Vibeke (2011). Sociala insatser på en 
familjecentral – en utvärdering. (2011:1). Kris-
tianstad: CIAH.
• Andersson, Emma, Levin, Ida, & Blomqvist, 
Kerstin (2010). Jag kan inte tänka på något 
annat, en empirisk studie av rädsla ur ett livs-
världsperspektiv, del av projektet Erfarenhets-
baserad Människokunskap. (2010:6). Kristian-
stad: CIAH.
• Johansson, Marie, Nilsson, Jonna, & Blom-
qvist, Kerstin (2010). Smärta och dokumen-
tation i sjukhusmiljö. (2010:5). Kristianstad: 
CIAH.
• Persson, Elna, Sjöström, Sofie, & Norén, 
Johanna (2010). Att skapa förståelse för feno-
menet ilska, del av projektet Erfarenhetsbase-
rad Människokunskap. (2010:4). Kristianstad: 



  

CIAH.
• Hultén, Maria, Larsson, Theresa, & Edfors, 
Ellinor (2010). Minnenas trädgård, Ett under-
lag för utvärdering  av utemiljön vid ett sär-
skilt boende för personer med demenssjukdom. 
(2010:3). Kristianstad: CIAH.
• Larsson, Lena, & Blomqvist, Kerstin (2010). 
Har han det bra så har jag det bra – Ett aktions-
forskningsprojekt där ett närståendestöd pla-
nerades i samarbete med närstående till yngre 
personer med demenssjukdom. (2010:2). Kristi-
anstad: CIAH.
• Blomqvist, Kerstin (2010). Helhetssyn – Att 
binda samman, avgränsa och leda. Rapport 
från en forskningscirkel om helhet och helhets-
syn i omsorg, vård och rehabilitering av äldre. 
(2010:1). Kristianstad: CIAH.
•Sundström, Malin, & Blomqvist, Kerstin 
(2009). Första mötet är det bästa egentligen, Ett 
aktionsforskningsprojekt med syfte att utveckla 
kontaktmannaskap inom kommunal äldrevård. 
(2009:6). Kristianstad: CIAH.
• Lindskog, Ann-Sofie, Ringdahl, Ida, & Norén, 
Johanna (2009). Ovisshet upptar människans 
hela sfär, del av projektet Erfarenhetsbase-
rad Människokunskap. (2009:5). Kristianstad: 
CIAH.
• Molin, Frida, Sundberg, Andreas. & Blom-
qvist, Kerstin (2009). Hinder för och vägar till 
smärtdokumentation, En empirisk studie av 
äldre i särskilt boende eller med hemsjukvård. 
(2009:4). Kristianstad: CIAH.
• Yu, Li, Zhao, Sibin, Chen, Eric, & Blomqvist, 
Kerstin (2009). Design and Implementation of 
an e-Healthcare Subsystem for Chronic Renal 
Failure Patients. (2009:3). Kristianstad: CIAH.
• Johansson, Maria, Martinsson, Lena, & Lars-
son, Lena (2009). Lära sig leva med demens-
sjukdom, En utvärdering av en kurs utifrån 
närståendes perspektiv som syftade att stödja 
relationen mellan närstående och personen med 
demenssjukdom. (2009:2). Kristianstad: CIAH.
• Jönsson, Cecilia, Jönsson, Marie, & Lars-
son, Lena (2009). Hur kan vi på bästa sätt klara 
av vår nya vardag tillsammans?, Ett underlag 
för utvärdering av ett projekt som syftar till att 
stödja relationen mellan personer med demens 
och deras närstående. (2009:1). Kristianstad: 
CIAH.

• Berg, Agneta, & Rask, Marie (2008). Patien-
ternas syn på individualiserad vård på en orto-
pedisk klinik. (2008:1). Kristianstad: CIAH.
Bergström, Ann-Marie, & Blomqvist, Kerstin 
(2008). Äldrevårdsteam enligt ”Hässleholms-
modellen”- Processbeskrivning och nyttan med 
äldrevårdteam. (2008:2). Kristianstad: CIAH.
• Berg, Agneta, & Rask, Marie (2008). Patien-
ternas syn på individualiserad vård på en orto-
pedisk klinik. (2008:1). Kristianstad: CIAH.
• Abrahamsson, Agneta (2007). Brobyggare – 
Kulturtolkare mellan invandrare/flyktingar och 
det svenska samhället. (2007:3). Kristianstad: 
CIAH.
• Dychawy-Rosner, Irena (2007). Samtal om 
närsjukvården i Bromölla. (2007:2). Kristian-
stad: CIAH.
• Abrahamsson, Agneta, Lindskov, Cecilia, 
Berg, Agneta, Darin, Marianne, Jörnrud, Carina, 
Lennartsson, Ingela, Mattson, Stina, Sigurds-
son, Marie, Särnblad, Pia, & Tillawi, Ulrica 
(2007). Familjehuset Näsby – en utvärdering 
för utveckling. (2007:1). Kristianstad: CIAH.
• Lindell, Lisbeth, & Ek, Ann-Mari (2006). En 
fungerande vardag – en studie om samverkan 
mellan brukare, kommun och region för att för-
bättra livssituationen för människor med psy-
kiska funktionshinder i en öppenvårdsverksam-
het. (2006:2). Kristianstad: CIAH.
• Abrahamsson, Agneta, Augustsson, Janeth, & 
Jennfors, Lars (2006). Allaktivitetshuset i Näsby 
– utvärderingsbedömning. (2006:1). Kristian-
stad: CIAH.
• Larsson, Emma, & Abrahamsson, Agneta 
(2005). Sova ute aktivitet – en utvärderingsbe-
dömning. (2005:7). Kristianstad: CIAH.
• Springett, Jane, Blomqvist, Kerstin, Nilsson, 
Marie, Höglund, Birgitta, Säthersten Haralds-
son, Sara, Abrahamsson, Agneta, Berg, Agneta, 
Dychawy Rosner, Irena, Hägglöf, Susanna, 
Johansson, Yvonne, Lindell, Lisbeth, Lindskov, 
Cecilia, Olsson, Ingela, Olsson, Sven-Erik, & 
Peterson, Pia (2005). Närsjukvård – bakgrund, 
erfarenheter och pilotstudie. (2005:6). Kristian-
stad: CIAH.
• Nilsson, Marie (2005). Annotated Biblio-
graphy – Patient Centeredness. (2005:5). Kris-
tianstad: CIAH.
• Abrahamsson, Agneta, Karjalainen, Jenny, & 



Knutsson, Christina (2005). Humana Basala 
Strategier – Flyktingkvinnors hälsa och resur-
ser i utvecklingen av närsjukvård. (2005:4). 
Kristianstad: CIAH.
• Ek, Ann-Marie, Lindell, Lisbeth, & Nilsson, 
Marie (2005). Formativ utvärdering av Projekt 
neuropsykiatri I närsjukvård, Nordöstra Skånes 
sjukvårdsdistrikt – tentative resultat. (2005:3). 
Kristianstad: CIAH.
• Olausson, Jenny, Abrahamsson, Agneta, & 
Karlsson, Leif (2005). “Doh, välkommen till 
verkligheten!” – Kristianstads ungdomars bud-
skap till beslutsfattare. (2005:2). Kristianstad: 
CIAH.
•Springett, Jane, Abrahamsson, Agneta, & 
Dychawy-Rosner, Irena (2005). Annual Report 
2004. (2005:1). Kristianstad: CIAH.

Pro-Care 
(Clinical Assessment Research 
& Education) (ISSN: 1654-1421)

Forskargruppen PRO-CARE (Clinical Assess-
ment Research & Education), tidigare Klinisk 
Patientnära Forskning med studentmedverkan 
i fokus bedriver sedan år 2005 forskning med 
inriktning mot patientsäkerhet och har bas vid 
Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa 
och Samhälle. 

Målsättningen med PRO-CARE är att verka 
för och underlätta arbetet med patientsäkerhet, 
och samtidigt bereda väg för en bättre veten-
skaplig förståelse och vetenskaplig förankring i 
den verksamhetsförlagda utbildningen för sjuk-
sköterskestudenter. Metodiken som används 
syftar till att förena högskolans tre primära upp-
gifter; forskning, utbildning och samverkan.

Under åren som gått har studenter medverkat i 
flera forskningsprojekt under den verksamhets-
förlagda utbildningen, resultat har återförts till 
verksamheterna och vetenskapliga artiklar har 
producerats. Studierna går under benämningen 
”FUSS” som står för ”Forskning, Utbildning 
och Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen”. 
Kontaktperson: Gita Hedin

Publicerat

•Blom, L., & Westergren, A. (2012). SBAR. En 
modell för kommunikation mellan vårdpersonal 
- en klinisk studie. Kristianstad: PRO-CARE - 
1654-1421: 34.
•Blom, L., Olsson, A-C., Olsson, B., & Persson, 
I. (2012). Utveckling av ett tregradigt nivåspe-
cifikt bedömningsunderlag i verksamhetsförlagd 
utbildning. Kristianstad: PRO-CARE - 1654-
1421:33.
•Westergren, A. & Hedin, G. (2011). Undernä-
ring, Övervikt och Relationer till Aktiviteter i 
Dagligt Liv – En studie genomförd med hjälp 
från studenter i sjuksköterskeprogrammet. Kris-
tianstad: PRO-CARE – 1654-1421:32.
• Edfors, E., Hedin, G., & Westergren, A. 
(2011). Forskning, Utbildning & Samverkan i 
Sjuksköterskeutbildningen (FUSS) – student-
medverkan i forskning under verksamhetsför-
lagd utbildning. Kristianstad: PRO-CARE – 
1654-1421:31.
 • Westergren, A., & Hedin, G. (2010). Använ-
darvänligheten av Minimal Eating Observation 
and Nutrition Form. Kristianstad: PRO-CARE 
– 1654-1421:30.
• Westergren, A., & Hedin, G. (2009). Fallrisk-
bedömning. Kristianstad: Klinisk Patientnära 
Forskning – 1654-1421:28.
• Edfors, E., & Westergren, A. (2010). ”Om man 
ska ha mat, ska det vara god mat”. Kristianstad: 
Klinisk Patientnära Forskning – 1654-1421:27.
• Westergren, A., & Hedin, G. (2009). Nutrition 
åren 2005, 2007 och 2009. Kristianstad: Klinisk 
Patientnära Forskning – 1654-1421:26.
• Malmström, M.,. Ulander, K., & Westergren, 
A. (2010). Patient´s experiences of postopera-
tive information after oesaphageal or gastric 
cancer  an interview study. Kristianstad: Klinisk 
Patientnära Forskning – 1654-1421:25.
• Westergren, A., Hedin, G., & Axelsson, C. 
(2008). Långvarig och akut smärta. Kristian-
stad: Klinisk Patientnära Forskning – 1654-
1421:24.
• Blom, L., Jönsson, A-L., & Westergren, A. 
(2008). Vårdprogram minskar postoperativt 
illamående. Kristianstad: Klinisk Patientnära 
Forskning – 1654-1421:23.
• Axelsson, C., Ulander, K., & Westergren, A. 
(2008). Fallriskbedömning med Downton Fall-
risk Index. Kristianstad: Klinisk Patientnära 



  

Forskning – 1654-1421:22.
• Westergren, A., & Pettersson, K. (2009). Från 
utspisning till restaurang. Kristianstad: Klinisk 
Patientnära Forskning – 1654-1421:21.
• Ulander, K. (2007). Hälsosammare matva-
nor och ökade matvanor hos äldre. Kristianstad: 
Klinisk Patientnära Forskning – 1654-1421:20. 
• Ulander, K., Torfárdottir. O., Axelsson, C., 
Westergren, A., & Lindholm, C. (2007). Eating 
and Nutrition Iceland. Kristianstad: Klinisk 
Patientnära Forskning – 1654-1421:19.
• Lindholm, C., Axelsson, C., Westergren, A., & 
Ulander, K. (2008). Trycksår i Nordöstra Skåne. 
Blev det någon skillnad? Jämförelse mellan 
2005 och 2006. Kristianstad: Klinisk Patient-
nära Forskning – 1654-1421:18.
• Lindholm, C., Westergren, A., Axelsson, C., 
& Ulander, K. (2008). Verksamhetsberättelse 
2007 – Forskargruppen för Klinisk Patientnära 
Forskning. Kristianstad: Klinisk Patientnära 
Forskning – 1654-1421:17.
• Westergren, A., & Petersson, K. (2007). Kun-
skaper och attityder hos personal som deltagit 
i studiecirklar kring Ätande och Näring. Kristi-
anstad: Klinisk Patientnära Forskning – 1654-
1421:16.
• Westergren, A., Nilsson, M., & Hagell, P. 
(2007). Adaption of ”Seniors in the community: 
Risk evaluation for eating and nutrition, Ver-
sion II” (SCREEN II) for use in Sweden: Report 
on the translation process. Kristianstad: Klinisk 
Patientnära Forskning – 1654-1421:15.
• Westergren, A., & Petersson, K. (2007). Utvär-
dering av studiecirklar på temat ”Ätande och 
Näring” – genomförda vår och höst 2006 samt 
vår 2007. Kristianstad: Klinisk Patientnära 
Forskning – 1654-1421:14.
• Lindholm, C., Torfadóttir, O., Axelsson, C., 
& Ulander, K. (2007). Hygiene standards and 
wound microbiology at Fjordungssjukrahusid, 
Iceland in cooperation with Kristianstad Univer-
sity, October 2006. Kristianstad: Klinisk Patient-
nära Forskning – 1654-1421:13.
• Lindholm, C., Westergren, A., Holmström, B., 
Axelsson, C., & Ulander, K. (2007). Hygienruti-
ner, sårbehandling och sårmikrobiologi – Kart-
läggningsstudie omfattande fem sjukhus, nio 
vårdcentraler och äldreboenden i sex kommu-
ner, Skåne november 2006. Kristianstad: Klinisk 

Patientnära Forskning – 1654-1421:12.
• Lindholm, C., Torfadottir, O., Axelsson, C., & 
Ulander, K. (2007). Pressure Ulcers – Preva-
lence and prevention at Akureyri hospital 2005 
and 2007. Kristianstad: Klinisk Patientnära 
Forskning – 1654-1421:11.
• Ulander, K. (2007). Utvärdering – Projekt kli-
niska adjunkter vid Ängelholms sjukhus 2005-
2006. Kristianstad: Klinisk Patientnära Forsk-
ning – 1654-1421:10.
• Ulander, K., Axelsson, C., & Lindholm, C. 
(2007). Verksamhetsberättelse 2006 – Verksam-
hetsförlagd utbildning i Sjuksköterskeprogram-
met. Kristianstad: Klinisk Patientnära Forskning 
– 1654-1421:9. 
• Johansson, B., & Ulander, K. (2007). Klinisk 
slutexamination i sjuksköterskeprogrammet 2006 
– en rapport från Högskolan Kristianstad. Kris-
tianstad: Klinisk Patientnära Forskning – 1654-
1421:8.
Ulander, K., Westergren, A., Torfadottir, O., 
Axelsson, C., & Lindholm, C. (2007). Point pre-
valence study of Eating and Nutrition March 
2006, at Fjordungssjukrahusid, Iceland in coope-
ration with Kristianstad University. Kristianstad: 
Klinisk Patientnära Forskning – 1654-1421:7.
Lindholm, C., Westergren, A., Axelsson, C., & 
Ulander, K. (2007). Trycksår i Skåne – Rapport 
från punktprevalensstudien 2006 omfattande sex 
sjukhus och sex kommuner. Kristianstad: Klinisk 
Patientnära Forskning – 1654-1421:6.
• Lindholm, C., Axelsson, C., & Ulander, K. 
(2007). Verksamhetsberättelse 2005 – Verksam-
hetsförlagd utbildning i Sjuksköterskeprogram-
met. Kristianstad: Klinisk Patientnära Forskning 
– 1654-1421:5.
• Westergren, A., Lindholm, C., Axelsson, C., 
& Ulander, K. (2007). Både Undernäring och 
Övervikt inom Vård och Omsorg November 2005 
– En punktprevalensstudie kring Ätande och 
Näring. Kristianstad: Klinisk Patientnära Forsk-
ning – 1654-1421:4.
• Lindholm, C., Torfadottir, O., Axelsson, C., & 
Ulander, K. (2007). Pressure Ulcers 2005 – ”We 
have none at our ward” – A prevalence study at 
the hospital in Fjordungssjukrahusid, Iceland in 
cooperation with Kristianstad University. Kris-
tianstad: Klinisk Patientnära Forskning – 1654-
1421:3. 



• Lindholm, C., & Olsson, B. (2007). Ringar på 
vattnet HT 2005 – Certifieringsutbildning. Kris-
tianstad: Klinisk Patientnära Forskning – 1654-
1421:2. 
• Lindholm, C., Westergren, A., Axelsson, C., 
& Ulander, K. (2007). Trycksår VT 2005 – ”det 
har vi inga på vår avdelning”. Kristianstad: 
Klinisk Patientnära Forskning – 16654-1421:1.

Skrifter utgivna vid Högskolan 
Kristianstad (ISSN: 1404-9066)

Skriftserien utgör ett komplement till publice-
ring av vetenskapliga arbeten i erkända tidskrif-
ter. Rapportserien är gemensam för alla institu-
tioner och enheter inom Högskolan.
Kontaktperson: Göran Brante

Publiceringar efter 2009 (ISSN 1404-9066)
• Leppänen, V., & Dahlberg, L. (2012). Vilka 
arbetar med vita hushållsnära tjänster? Kristi-
anstad: Kristianstad University Press.
• Karlsson, L. (Red.) (2012). Lärarlärdom. 
Högskolepedagogisk konferens 2011 i Kristi-
anstad. Kristianstad: Kristianstad University 
Press.
• Masche, G. J., & Siotis, C. (2011). Barns cyk-
lande på båda sidor om Öresund. En vetenskap-
lig undersökning inom projektet Öresund som 
cykelregion. Kristianstad: Kristianstad Univer-
sity Press.

Skrifter publicerade vid Högskolan Kristianstad 

1999–2009 (ISSN 1404-9066)

• Wernberg, Anna (2009). Lärandets objekt. Vad 
elever förväntas lära sig, vad görs möjligt för 
dem att lära sig och vad de faktiskt lär sig under 
lektionerna. Avhandling Nationella Forskar-
skolan i Pedagogiskt Arbete (NaPa). Kristian-
stad: Kristianstad University Press. ISBN: 978-
917264-895-1
• Gustavsson, Laila (2008). Att bli bättre lärare. 
Hur undervisningsinnehållets behandling blir 
till samtalsämne lärare emellan. Avhandling 
Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete 
(NaPa). Kristianstad: Sektionen för lärarutbild-
ning, Högskolan Kristianstad. ISBN: 978-91-
7264-527-1 
• Naranjo, Eduardo (Red.) (2008). Reflektioner 

från ett mosaikforum. Kristianstad: Kristianstad 
University Press. ISBN: 91-973964-7-8 
• Smith, Elin (2008). Corporate governance and 
corporate entrepreneurship: empirical studies 
on Swedish riding schools. Licentiatavhandling. 
Kristianstad: Kristianstad University College 
Press. ISBN: 91-974946-6-6 
•Eskilsson, Olle & Redfors, Andreas (Red.). 
(2007). Ämnesdidaktik ur ett nationellt och 
internationellt perspektiv: rapport från Riks-
konferensen i ämnesdidaktik 2006. Proceedings. 
Kristianstad: Kristianstad University Press. 
ISBN: 91-973964-4-3 
• Håkansson, Anita (2007). Lärares pedago-
giska arbete inom den kommunala vuxenutbild-
ningen. Avhandling Nationella Forskaskolan i 
Pedagogiskt Arbete (NaPa). Kristianstad: Kris-
tianstad University Press. ISBN: 978-91-7264-
271-3 
• Olteanu, Constanta (2007). ”Vad skulle x 
kunna vara?”: andragradsekvation och andra-
gradsfunktion som objekt för lärande. Avhand-
ling. Kristianstad: Kristianstad University Press. 
ISBN: 978-91-7264-394-9 
• Sandström Madsén, Ingegärd (2007). Samtala, 
läsa och skriva för att lära: i ett utvecklingsper-
spektiv från förskola till högskola. Kristianstad 
University Press. ISBN: 91-973964-5-1 
• Swahn, Jan-Öjvind (Red.) (2005). Måltiden 
i framtiden II: symposium om mat- och mål-
tidskunskap vid Högskolan Kristianstad den 2 
februari 2004. Kristianstad: Kristianstad Uni-
versity Press. ISBN: 91-973964-2-7 
• Swahn, Jan-Öjvind (Red.) (2003). Måltiden i 
framtiden: symposium om mat- och måltidskun-
skap vid Högskolan Kristianstad den 11 febru-
ari 2002. Kristianstad: Kristianstad University 
Press. ISBN: 91-973964-0-0 (korr) (inb) 
• Ågren, Göran & Wenhow, Torsten (Red.) 
(2002). Högskolan Kristianstad: en jubileums-
bok 1977-2002. Kristianstad: Kristianstad Uni-
versity Press. ISBN: 91-973964-0-0 
• Wersäll, Britt-Louise (2000). TV-etik, medie-
juridik och mediepolitik : om värden och våld. 
Kristianstad: Kristianstad University Press. 
ISBN: 91-630-9991-8 

Specialpedagogiska rapporter och 
notiser från Högskolan Kristianstad 



  

(ISSN 2000-0022)

Föreliggande skriftserie har som ambition att 
visa upp det forsknings- och utvecklingsarbete 
som medarbetare i Kunskapsgruppen för spe-
cialpedagogik, liksom studerande i kurser och 
program, bidrar med. 
Kontaktperson: Jerry Rosenqvist

Publicerat
• Christiansson-Banck, Ulla (2011). ”Här 
behandlar vi alla olika”. Utvärdering av Spe-
cialutformat individuellt program, SM/IV, för 
elever med diagnostiserade neuropsykiatriska 
funktionshinder i Hässleholms kommun. Nr 7. 
Kristianstad: Kunskapsgruppen i specialpeda-
gogik.
• Karlsudd, Peter (2011). Sortering och diskri-
minering eller inkludering. Nr 6. Kristianstad: 
Kunskapsgruppen i specialpedagogik.
• Rosenqvist, Jerry (2010). Om begreppet oli-
gofreni: Benämningen av utvecklingsstörning 
under två århundraden. Nr. 5. Kristianstad: 
Kunskapsgruppen i specialpedagogik.
• Rosenqvist, Jerry (Red.) (2009). Specialpe-
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Högskolepedagogisk debatt
KUP har också en enskild tidskrift Högskolepe-
dagogisk debatt. Tidskriften ges ut av Lärand-
ResursCentrum (LRC) vid Högskolan Kristian-
stad. Den är tänkt att utkomma med två nummer 

per år. Högskolan Kristianstad har som ett av 
sina mål att bli erkänd för sin pedagogiska 
utveckling. Ett sätt för att bli det är att lyfta 
debatten internt kring högskolepedagogiska frå-
gor. Debatten finns naturligtvis men via publi-
cering ökar möjligheten till att fler engagerar sig 
i de problemställningar som lyfts fram, och det 
är av godo.  Inom Högskolepedagogisk debatt 
är det möjligt att presentera idéer och utveck-
lingsprojekt, att väcka frågor och diskussioner 
kring företeelser och fenomen vad gäller utbild-
ning, undervisning och lärande, samt att disku-
tera vilka tänkbara handlingsscenarier som där-
med uppstår. 

Kontakt: 
Göran Brante 
hogskolepedagogiskdebatt@hkr.se
044-203260
goran.brante@hkr.se
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