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Summary
Who are the workers in formal domestic services in Sweden?
Vesa Leppänen and Lars Dahlberg
The number of domestic workers decreased continuously in Sweden during the 20th century. In
1950 their share of the total workforce had decreased to 2,9% and in 1990 to 0,05%. Important
causes were mechanization of domestic work, growth of public child- and elderly care, shortage
of labour and increased taxation of labour. But at the end of the 20th century demand for domestic
services increased and there were indications that the informal sector was growing. In 2007 the
Swedish parliament decided to introduce a tax deduction for private persons who buy domestic
services, for instance domestic cleaning, cooking, care of clothes, shoveling snow, gardening,
child care and help with personal hygiene. For many this meant a decrease of costs with 50%
when purchasing domestic services. The number of businesses and employees increased rapidly.
In the second half of 2007 there were 46 000 persons who applied for tax deduction and in 2011
their number was almost 416 000. From 2009 to 2011 the amount of work hours in this sector
doubled to the equivalent of 6400 full time jobs per year. At the same time, tax authorities report
the informal sector has decreased only marginally.
This study describes who have been employed in the new formal domestic sector in Sweden.
Empirical data was collected by means of a questionnaire sent to employees in companies with
five or more employees in the four southernmost counties of Sweden (Skåne, Blekinge, Halland
and Kronoberg). (Sweden has a population of 9,45 million and the population of these counties is
1,9 million.) A total of 249 questionnaires were returned from domestic workers in 86 companies.
The results show that 40% work in “big cities”, 45% in “small towns” (45%) and 11% in “villages.”
Most of them work at workplaces with 5-9 employees (29,7%), 10-19 employees (36,5%) or 2049 employees (15,7%). A high majority were employed in the last five years, i.e. after the tax
deduction was introduced (82,6%).
Mainly women work in this sector (80,6%) and their mean age is 42 years and 3 months. Most of
them are born in Sweden (77,6%). Although the percentage of immigrants (22,4%) is higher than
in the Swedish work force in total (15,2%) it is as high as among nurses assistants, home helps
and personal care attendants (22%) but lower than among cleaners in general (44%). One possible
explanation for the high number of native born workers in this sector may be that employers and
customers demand workers who master the Swedish language. In other types of cleaning (hotels,
restaurants, factories, etc.) communicative skills may not be as decisive as in domestic work. In
four questions respondents were asked to assess how well they understand, speak, read and write
Swedish. In all four questions between 32,9 and 44,1% of immigrants responded they master
Swedish ”very good” and between 44,1 and 57,6% replied they master Swedish “fairly well”.
The educational background of domestic workers is lower than in the population in general
but considerably higher than among cleaners in general. 21,6% of them finished elementary
school without any further education in comparison to the workforce in general (11,2%) and
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cleaners (about 40% according to three different studies). 69% of domestic workers had finished
elementary school and gymnasium and/or vocational school.
A minor part were unemployed at the time they accepted their current employment (28,1%) and
a majority of them were unemployed six months or longer before they were employed. A large
share were employed elsewhere at the time of employment (58,3) (but most of these looked
for new jobs at the time due to threatening unemployment, insufficient work hours, companies
planned to move their businesses to other parts of the country, etc.) 37,2% of domestic workers
had similar tasks at their immediately previous workplaces.
A large share had, at one point or another in their previous careers, had low skilled jobs. Many
had worked as cleaners (40,7%), as carers of children, disabled and elderly (43,1%), in restaurant
kitchens (12,5%), and customer service in restaurants (16,2%). 33,8% had worked in factories.
Very few had had jobs that demanded higher education (2,8%). Thus a major part of domestic
workers had previous experience of jobs where they handled other people´s dirt. It may be that
having experienced working with others dirt creates an important background for readiness to
accept a job in this sector and how it is experienced.
A high majority had not actively looked for jobs in this line of business (78,3%) but happened
to end up in it. Most of them were told about the companies and their need for staff through
informal channels (72%). In 17,8% domestic workers were informed by staff at unemployment
agencies or their homepages.
There were a number of reasons for accepting the job offer: A large share agreed to the statement
saying “had to take this job for economical reasons” (46%). Slightly more than half agreed to the
statement saying that the job allowed them to “work more hours than before” (53,9%) and slightly
more than half agreed to the statement “I am well-paid” (50,4%). An important reason to accept
the job offer was that work hours are flexible and allow a high degree of self-determination:
85,1% agreed with the statement “I like that the work hours are flexible” and 80,3% agreed
with “work was possible to combine with my family life”. Another reason for accepting the job
offer was that it allowed them to work alone (20,9%) and not meet customers (19,1%). Another
reason was that they liked to work with domestic service (65,5%). At the same time 36% said they
accepted the job offer while waiting for something better to turn up.
16,7% had, at one point in time or another, worked in the informal sector and 8,6% agreed with
the statement that they accepted the job offer because they wanted to stop working informally. 4%
had taken on tasks paid for informally as part of their current employments. 22% said customers
sometimes ask them to work informally.
This study describes who has been employed in the new formal domestic sector in Sweden, more
precisely firms with 5 or more employees. It is likely that the work force in smaller companies
is composed differently, with a generally lower educational background, a higher number of
immigrants and lower skills in the Swedish language. It is likely that the work force in the informal
sector also consist of persons with a generally lower educational background, a higher number
of immigrants, of which many have lower skills in the Swedish language but also paperless
immigrants and other groups with low prospects for paid employment in the formal economy.

2

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

3

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 Vesa Leppänen (projektledare)
och Fil.dr. Ingrid Nilsson Motevasel. Projektet syftar till att undersöka arbetsvillkor och relationer
till kunder för anställda inom den vita hushållsbranschen.
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 enkäter som besvarats av hushållsarbetare. Denna rapport redovisar några resultat från
den kvantitativa studien, nämligen vilka som anställs till att arbeta inom den vita hushållsbranschen.
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 i denna
rapport har gjorts av Vesa Leppänen och Lars Dahlberg och den är gemensamt författad av dem.
Ann-Mari Sellerberg och Susanne Linné har gett oss flera värdefulla kommentarer på utkast till
denna text och Elisabeth Rietz Leppänen har språkgranskat.
Den som vill kommentera föreliggande 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
Fram till den första halvan av 1900-talet fanns ett stort antal avlönade hushållsarbetare i de
svenska hushållen, både i städerna och på landsbygden. Deras antal minskade under andra halvan
av 1900-talet och under en period på 1970- och 80-talen var deras antal mycket lågt. Mot slutet
av 1900-talet ökade efterfrågan på hushållstjänster i Sverige (i synnerhet städning) och många
anställdes svart, dvs. utan att betala skatt och sociala avgifter. I flera västeuropeiska länder togs
politiska initiativ till att göra det svarta arbetet vitt och stimulera tillväxten av branschen. I Sverige
genomfördes den så kallade RUT-reformen (RUT står för ”Rengöring Underhåll Tvätt”), som
sedan 2007 halverat kostnaden för många hushåll vid köp av hushållstjänster. Den innebar att
antalet vita företag och vitt anställda hushållsarbetare ökade. Denna utveckling aktualiserar
den huvudfråga som besvaras i denna rapport, nämligen vilka som anställs inom denna nya
bransch. Empiriska data består av 249 besvarade enkäter som skickades till 86 arbetsställen inom
hushållsbranschen.
Hushållsarbetets återkomst
Det har funnits hushållsarbetare under en mycket stor del av mänsklighetens historia. Under den
förmoderna perioden var en stor andel av befolkningen hushållsarbetare vid landsbygdens gods
och gårdar där de arbetade som ammor, kokerskor, barn- och äldrevårdare, men även arbetade
utomhus med transporter och jordbruk. Det stora flertalet av hushållsarbetarna var inneboende
och fick en stor del av sin lön in natura. Ofta betraktades de som ett slags medlemmar i hushållen
och det var vanligt att de stannade under många år i samma hushåll. Många stannade hela sitt liv.
Ännu under 1880-talet fanns ett stort antal hushållsarbetare i Europa. Sedan minskade deras antal
successivt, även om den nedåtgående trenden bröts under en kortare period under 1930-talets
depression (Sarti 2005). Denna minskning brukar förklaras med att jordbruket och transporterna
mekaniserades, produktionen av varor flyttades från hushållen till fabrikerna, framväxten av de
offentliga välfärdssystemen (t.ex. barn- och äldreomsorg) och att hushållsarbetet mekaniserades
(Leppänen, kommande.) Den arbetskraft som blev övertalig började arbeta inom varuproduktion
och service i de privata och offentliga sektorerna. Under slutet av 1900-talet var andelen av den
ekonomiskt aktiva befolkningen som arbetade med hushållstjänster i England och Wales 0,3%,
Spanien 3,4%, Italien 0,9%, Tyskland 0,7% och Norge ungefär 3% (Sarti 2005:68).
I Sverige minskade antalet hushållsarbetare successivt under 1900-talet och deras antal var lägst
under 1970- och 80-talen (Calleman 2007). Andelen hushållsarbetare var 1950 endast 2,9% och
1970 hade den minskat till 1,3%. Denna minskning fortsatte till 1990 då den endast var 0,05%
(Sarti 2005:69f.). En liknande utveckling ser vi i USA, där antalet ”servants” år 1900 var 5,4% av
den ekonomiskt aktiva befolkningen men minskade till 2,8% år 1960 (Coser 1973). Mot denna
bakgrund uppstod en förställning om att det avlönade hushållsarbetet var på väg att försvinna helt
och hållet (Aubert 1956, Boserup 1970, Coser 1973).
Men denna föreställning visade sig vara felaktig. Nu ökar antalet avlönade hushållsarbetare och det
är allt fler som köper deras tjänster. ILO uppskattade att det 2010 fanns minst 52,6 miljoner män
och kvinnor över 15 år som hade avlönat hushållsarbete som sin huvudsysselsättning i 117 länder i
världen, varav 83% var kvinnor (2011). Enligt EU fanns år 2005 ungefär 752 000 hushållsarbetare
i Spanien, 606 000 i Frankrike, 419 000 i Italien, 136 000 i Portugal, 136 000 i Storbritannien,
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173 000 i Tyskland, 41 000 i Belgien, 11 000 i Österrike, 8000 i Finland, 4000 i Nederländerna
och 2000 i Norge (EUROSTAT 2008). Dessa siffror är baserade på officiell statistik och där ingår
inte de svart anställda. I Tyskland bedömdes antalet svart anställda år 2002 till mellan 1,2 och 2,9
miljoner (Sarti 2005:74). År 2005 bedömdes att ungefär 1 av 10 hushåll i Tyskland anlitade någon
form av hushållstjänster (Lutz 2011:10).
Det anges olika anledningar till att efterfrågan på hushållstjänster kvarstår och till och med ökar i
Europa. 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 hämta och lämna barn, leka med barn, söka
information, kommunicera med skola, göra läxor, 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 (Nyberg 1989, Lutz 2011). 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. Det finns nu även arbetskraft som är villig att åta sig dessa sysslor (Galotti
2009). Det är tydligt att rekryteringen sällan sker från de som har välbetalda, kunskapsintensiva,
fria och intellektuella arbeten. Rekryteringen verkar ske från andra håll, nämligen från de som
inte har andra anställningsmöjligheter, de som redan har andra manuella yrken och de som söker
tillfälliga extraknäck, t.ex. studenter.
Tillgången på arbetskraft till denna sektor ökar även till följd av ökad arbetslöshet. Under 195060- 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) (SCB 2011).
Tillgången på arbetskraft ökar också genom invandring. I flera länder har antalet kvinnor med
invandrarbakgrund som arbetar i hushållsbranschen ökat dramatiskt under 2000-talet (Galotti
2009). I Tyskland ökade antalet kvinnor med invandrarbakgrund inom hushållsbranschen med
75% mellan 1993 och 2003 (Ibid.) I Spanien ökade deras antal med 11 gånger och i Grekland 6
gånger (Ibid). I Sverige har 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).
Statliga åtgärder för att stimulera hushållsbranschen
Under 1900-talet har flera västeuropeiska länder försökt stimulera hushållsbranschen på olika sätt.
Under 1900-talets mitt handlade det till stor del om att förse branschen med arbetskraft. Som
exempel lagstiftades i Sverige 1943 om ”befrielse i vissa fall för utlänningar från skyldigheten att
hava arbetstillstånd”, som gällde mellan 1943 och 1972 (Strollo 2009, Dacyl 1997). Lagen avsåg
nordiska medborgare inom bl.a. husligt arbete och mellan åren 1950 och 1958 anmäldes mellan
8000 och 10000 utländska medborgare till husligt arbete. (Se vidare i Calleman 2007.) Senare har
det handlat om att sänka skatterna för denna bransch. En rad Europeiska länder har nu infört
skattesubventioner för de som köper hushållstjänster (Sarti 2005), t.ex. hjemmeserviceordningen i
Danmark (Sarti 2005, Platzer 2007), cheque emploi universel i Frankrike (Sarti 2005, Windebank 2007,
Galotti 2009), Agences locales pour l´Emploi och Plaatsgelijke Werkgelegenheidsagentschappen i
Belgien (Sarti 2005, Galotti 2009) och minijobs i Tyskland (Ibid.). År 2007 beslutade den svenska
riksdagen om skattereduktion för privatpersoner som köper hushållstjänster, t.ex. städning,
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matlagning, vård av kläder och hemtextilier, snöskottning, trädgårdsarbete, barnpassning, skötsel
av personlig hygien och ledsagning (SFS 2007:346, Skatteverket 2007). (Den kom att kallas ”RUTreformen.) Fr.o.m. december 2008 kom fler tjänster att ingå i skattereduktionen, t.ex. ombyggnad
och underhåll av bostäder. Sedan 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).
Branschen, kunderna, tjänsterna som köps
RUT-avdraget infördes den 1 juli 2007 och antalet vita 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 13516 under år 2010 och 14810 år 2011.1
Företagen i branschen drivs ofta som enskilda firmor (58% eller 7000 företag), aktiebolag
(31%) eller som handels/kommanditbolag (8%)(Skatteverket 2011a). Ibland drivs de också
som ekonomiska föreningar eller i andra företagsformer (vardera 1%) (Ibid.). 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 2011a).
Enligt skatteverket fanns ungefär 2500 företag under 2010 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 hade startat sina
verksamheter sedan 2007 (Skatteverket 2011a). Två större företag, Hemfrid och Homemaid,
stod för 11% av omsättningen inom hushållsnära tjänster under 2010 (Rutbarometern 2012)
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 4900 (år 2010) och 6400 (år 2011)
(Skatteverket 2011a). (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). Det var något fler kvinnor (26 000) än män
1 Det innebär inte att företagandet nödvändigtvis ökat utan att antalet företag, både nya och sedan tidigare
befintliga, har åberopat RUT-avdrag. Observera också att det är vanskligt att dra några säkra slutsatser om
antalet företag som är inblandade i produktion av hushållsnära tjänster eftersom det förekommer att företag
anlitar underentreprenörer för att utföra tjänsterna. En annan svårighet då man ska beräkna hur många
företag som utför RUT-tjänster är att SCB saknar tillförlitliga uppgifter. Företagen är utspridda på 414 olika
branschkoder (5-ställig SNI-kod).

7

(20 000) och det var relativt många äldre som sökte RUT-avdrag (Ibid.). Var tredje sökande var
över 65 år och vanligast var reduktionen för de som hade fyllt 75 år, men det var också vanligt
att personer i åldersgruppen 35-39 år gjorde skatteavdrag (Ibid.). Skattereduktionen var vanligast
bland ensamstående kvinnor som var ålderspensionärer (Ibid.). Om man jämför hushåll med
olika inkomst var RUT-avdraget vanligast bland de som tjänade mest: Av de som hade under
300 000 kr/år i inkomst var det 3 promille som fick skattereduktion medan det, för de som hade
högre inkomst än 500 000/år, var 4 procent som fick skattereduktion (Ibid.). Skattereduktionen
var vanligast i kommer är den genomsnittliga inkomsten är förhållandevis hög, d.v.s. Danderyd,
Lidingö, Täby och Lomma (Ibid.).
År 2010 var det drygt 325 000 personer som gjorde skatteavdrag för hushållstjänster (Skatteverket
2011) och 2011 var deras antal nästan 416 000 (Skatteverket 2012a). De som gjorde skatteavdrag
fanns fortfarande främst i åldrarna 35-44 år och bland pensionärer (Skatteverket 2011a). 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. Det är fortfarande de
med högst inkomst som oftast gör skatteavdrag för hushållstjänster. Hela 32% av de som köpte
tjänsterna hade en inkomst över 380 000 kr/år (Skatteverket 2011a). 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 Heggeman 2011).
I Skatteverkets enkät till de som köpte RUT-tjänster var det 65% som sa att de själva utförde
tjänsterna förut men nu hade börjat köpa dem och 25% som redan sedan tidigare köpt dem vitt.
Endast 6% uppgav att de tidigare hade köpt dem svart.
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 2011a).
Denna undersökning
Sålunda ökar antalet företag och anställda i den vita hushållsbranschen. Samtidigt saknas kunskaper
om vilka som rekryteras till denna bransch. Ett undantag är Gavanas kvalitativa studie från 2010
som är baserad på 30 intervjuer med företagare och anställda inom den formella och informella
hushållssektorn i Stockholm (Gavanas 2010). Men till skillnad från Gavanas studie är den här
undersökningen helt fokuserad på de vita tjänsterna och den ger även en kvantitativ beskrivning av
vilka som arbetar inom den vita branschen.
Ett annat undantag är Gavanas och Darin Mattssons undersökning från 2011. De frågade
personalansvariga vid 67 företag om vilka som rekryteras till företagen. Denna undersökning är
däremot baserad på enkätsvar från anställda. En annan skillnad är att över hälften av företagen i
Gavanas och Mattssons studie hade 1-4 anställda. I den här studien har vi valt att fokusera företag
som har minst 5 anställda.
Det finns även studier om andra närliggande branscher, vilka resultaten i denna studie kan jämföras
med, t.ex. Abbasian och Bildts undersökning om anställda i städbranschen i Stockholm (2007) och
de data som SCB redovisar om vilka som arbetar i olika yrken. Dock kan man inte urskilja gruppen
hushållsarbetare i SCB:s data.
Denna studie syftar till att undersöka vilka som rekryteras till den framväxande vita hushålls-
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branschen. I denna rapport beskrivs de anställdas kön, ålder, anställningstid, härkomst, kunskaper
i svenska språket, utbildningsbakgrund, tidigare yrkesbakgrund, sysselsättning omedelbart före
anställningen, om man sökte sig aktivt till denna bransch, hur man fick kännedom om företagen,
av vilka anledningar man tackade ja till arbetet och tidigare erfarenheter av svart arbete.
Denna undersökning fokuserar de företag som kan sägas vara något mer etablerade. Därför har
vi medvetet valt bort de mindre företagen (enmansföretag utan anställda och företag med 1-4
anställda). Istället har vi alltså valt att undersöka vilka som anställts till företag som har 5 eller fler
anställda.
Undersökningen är baserad på en enkät som skickades ut till anställda vid företag och arbetsställen
med minst 5 anställda. Hösten 2011 hade vi ambitionen att göra ett riksrepresentativt urval ur
SCB:s företagsregister. Vi kontaktade då ett urval företag och skickade enkäter till dem, men på
grund av en låg svarsfrekvens tvingades vi byta metodisk ansats. Istället valde vi att fokusera ett
mindre geografiskt område (Skåne, Blekinge, Halland och Kronoberg). Det gjorde det möjligt
att i förekommande fall även besöka företagen (i vissa fall upprepade gånger) för att presentera
undersökningen och påminna om att skicka in enkäter. Empiriska data består av 249 besvarade
enkäter som skickades till 86 arbetsställen. (I appendix A beskrivs metodiska överväganden och
tillvägagångssätt utförligt. I appendix B finns en kopia av följebrevet och i appendix C återges de
enkätfrågor som redovisas i denna rapport.)
Före och under tiden som enkäterna insamlades (under åren 2010-12) genomfördes även 40
semistrukturerade intervjuer med företagare och anställda i hushållsbranschen. Intervjuerna har
naturligtvis bidragit till att utveckla de tolkningar som görs av enkätsvaren i denna rapport.2

2 Tolkningar av dessa intervjuer kommer att publiceras separat.
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RESULTAT
Arbetsplatsernas belägenhet
De anställda fick en fråga om var arbetsplatsen ligger, i en ”by”, ”småstad”, ”större stad” eller
”annat” (fråga 18). Det var 40% som uppgav att deras arbetsplatser låg i större städer, 45% i
småstäder, 11% i byar och 4% i annat (n=238). I Gavanas och Darin Mattssons studie (2011) var
en betydligt större andel av företagen belägna i större städer, närmare bestämt 55%, och något
färre i småstäder, 37%.
Antal anställda på arbetsplatserna
Vi frågade även hur många anställda som fanns på deras arbetsplatser.
Det visade sig att 89,7% arbetade på arbetsplatser med mellan 5 och 49 anställda. De respondenter
som uppgav att det fanns fler anställda på arbetsplatsen har, vid en efterhandskontroll av oss, visat
sig syfta på företaget i sin helhet.3
Tabell 1. Andel respondenter vid arbetsplatser av olika storlek (%) (n=232) (fråga 19).
Antal anställda vid arbetsplatsen
Andel respondenter (%)
5-9
29,7
10-19
36,5
20-49
15,7
50-99
1,6
100-199
1,6
200-499
7,2
500-999
0,8
Anställningstid
RUT-avdraget infördes 1 juli 2007 och enkäten besvarades nästan fem år senare, under våren
2012. Det var 82,6% av respondenterna som anställdes vid den nuvarande arbetsplatsen under
de senaste fem åren (n=241) (fråga 3). Det var 50,6% av respondenterna som anställdes under
de senaste två åren och 28,2% som anställdes under det senaste året. Med andra ord, nästan en
tredjedel hade arbetat vid företagen under mindre än ett års tid.
Kön
Det var 80.6% som var kvinnor och 19,4% som var män (n=247) (fråga 1). Enligt Statistiska
centralbyråns yrkesregister var 88% av de som arbetade som ”hembiträden m.fl.” kvinnor (n=423)
(SCB 2012a). I en svensk undersökning av vita hushållstjänster hävdade personalansvariga (främst
3 Vi bör vara uppmärksamma på att det kan vara svårt för respondenterna att besvara denna fråga korrekt.
Det sammanhänger med att de anställda ibland är utspridda geografiskt och sällan besöker kontoret vilket
leder till att de helt enkelt inte känner till anställningsförhållandena vid företaget. En annan anledning är att
detta är en bransch som växer kontinuerligt. Genom personliga kontakter med vissa företagare vet vi att
antalet anställda ibland har ökat från 16 till 25 anställda under så kort tid som 2 månader och även att personalstyrkan i vissa fall minskat från 9 till 5 personer under kort tid. Ett mindre antal företag har även varit
föremål för försäljning eller ombildning till aktiebolag under våren 2012, vilket kan ha bidragit till att göra det
svårt för respondenterna att ge ett korrekt svar.

10

vid mindre företag med mellan 1 och 4 anställda) att 69% av de anställda var kvinnor (Gavanas
och Darin Mattsson 2011).
Det finns en rad andra branscher där städning ingår som en viktig arbetsuppgift och även där är
fördelningen mellan kvinnor och män ungefär densamma som inom vita hushållstjänster. Enligt
SCB var hela 78% av ”hotell och kontorsstädarna m.fl.” kvinnor (n=68337) och hela 93% av
”undersköterskor, sjukvårdsbiträden, m.fl.” (n=166589) och 82% av ”vårdbiträden, personliga
assistenter, m.fl.” var kvinnor (n=151804) (SCB 2012b,c,d).
Även om det är en stor majoritet kvinnor som arbetar med vita hushållstjänster i Sverige är andelen
ännu större i flera andra länder. Som exempel är 96% av de officiellt registrerade hushållsarbetarna
i Österrike kvinnor och i Belgien är det 92% som är kvinnor (ONHCR 2011). Uppskattningsvis
är 83% av världens hushållsarbetare kvinnor (ILO 2010).
Ålder
Medianåldern bland respondenterna var 42 år och medelåldern var 42 år och 3 månader.
Spridningen avseende ålder framgår av följande tabell.
Denna fördelning är lik den som rapporteras av medlemsföretagen i Almega Serviceentreprenörerna
(2010a), där 24% av hushållsarbetarna är 20-29 år, 26% är 30-39 år, 27% är 40-49 år och 24% är
50-64 år.
Tabell 2. Ålder, klassindelad, relativa frekvenser (%) (n=249) (fråga 2).
20-29 år
21,3%
30-39 år
20,9%
40-49 år
27,7%
50-59 år
17,7%
60-65 år
8% (20 individer)
66-75 år
4,4% (11 individer)
I ovanstående tabell kan vi se att det fanns ett mindre antal hushållsarbetare i åldersintervallet
66-75 år (4,4%). De arbetade uteslutande i företag som särskilt rekryterade pensionärer och som i
sin marknadsföring uttalat sade att de erbjöd tjänster som utfördes av pensionärer. Dessa företag
erbjöd, förutom hushållstjänster, även andra tjänster, t.ex. byggnation, djurvård och bokföring.
Härkomst
Hushållsarbetare har ofta rekryterats bland migranter, både från landsbygden i det egna landet
och från andra länder. Under 1800-talets slut och 1900-talets första del rekryterades en stor del
av städernas hushållsarbetare bland kvinnor från landsbygden, t.ex. i USA (Rollins 1985), Sverige
(Platzer 2007), Tyskland (Lutz 2008, 2011) och Storbritannien (Higgs 1986). Ungefär hälften av
de kvinnor som flyttade till Stockholm under slutet av 1920-talet fick arbete som hembiträde
(Moberg 1978).
Än idag är en betydande del av världens hushållsarbetare migranter. Människor flyttar från fattiga
till rika länder, från öst till väst och från syd till nord för att ta anställning som hushållsarbetare.
Ett stort antal hushållsarbetare lämnar sydöstra Asien (Thailand, Filippinerna, m.fl.) och Afrika
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för att komma till Europa (t.ex. från Marocko till Spanien och Nigeria till Italien) (Ehrenreich och
Hochschild 2002). Många reser även från östra till västra Europa (Ibid.). I flera Europeiska länder
är en stor andel av hushållsarbetarna migranter. Som exempel räknar man med att ungefär 73% av
hushållsarbetarna i Italien härstammar från utlandet (Galotti 2009). (Se även Kofman et.al. 2000.)
När det gäller legalt invandrad arbetskraft till Sverige från länder utanför EU/ESS år 2009 var
städare det 6:e vanligaste yrket (SOU 2010:40). Det är oklart hur många som kommer legalt
eller illegalt till Sverige för att arbeta med hushållstjänster. Mot bakgrund av att det är en så stor
andel invandrare som arbetar med hushållstjänster i andra Europeiska länder, är det intressant att
undersöka förhållandena i Sverige.
Det visade sig att 77,6% av respondenterna var inrikes födda och 22,4% var utrikes födda (n=245)
(fråga 5). Av samtliga anställda (alla yrken) i Sverige var (under första kvartalet 2012) 15,2% födda
utomlands (SCB 2012e), vilket betyder att det finns en viss överrepresentation av utrikes födda
bland hushållsarbetarna.
Enligt SCB var, under första kvartalet 2012, 22% av yrkesverksamma ”vårdbiträden, personliga
assistenter, m.fl.” födda utomlands (SCB 2012g). Inom flera andra yrken är överrepresentationen
av utrikes födda ännu större. Bland anställda ”städare m.fl.” var hela 44% födda utomlands (SCB
2012f). Almega Serviceentreprenörerna uppger att 41% av de anställda i medlemsföretagen är
födda i andra länder (2011a). Med andra ord ser vi att det finns en viss överrepresentation av
utrikes födda, men att den inte är särskilt stor i jämförelse med vårdbiträden, personliga assistenter,
städare, m.fl.
Dock finns en tidigare studie som visade att en betydligt större andel av de vitt anställda
hushållsarbetarna var utrikes födda, nämligen hela 53% (Gavanas och Darin Mattsson 2011).
En anledning kan vara att företagen som ingick i Gavanas och Darin Mattssons studie var
förhållandevis små. Gavanas och Darin Mattsson (2011) gjorde ett urval i SCB:s företagsregister
bland företag som ägnade sig åt ”lokalvård” i privat sektor och som uppgav att de hade minst 1
anställd. Deras urval bestod av 400 företag, men eftersom där även ingick företag som ägnade
sig åt annan städning än hushållsstädning, sållades de bort. Kvar fanns 298 företagsadresser och
en enkät skickades till personalansvariga eller motsvarande vid företagen. Totalt inkom 67 svar,
dvs. en svarsfrekvens på 23%. Det var 53% av företagen som hade 1-4 anställda och 23% hade
5-9 anställda. Det visade sig att 45,5% av de personalansvariga var utrikes födda och, som sagt,
att 53% av deras anställda var utrikes födda. Således var bortfallet stort och många av företagen
som besvarade enkäten var små. Vi kan därför förmoda att den höga frekvensen utrikes födda
återspeglar storleken på de företag som ingick i urvalet.
Vi använde till viss del en liknande metod för att identifiera företagen i branschen, dvs. SCB:s
företagsregister. I vår undersökning valdes de allra minsta företagen bort och urvalet består av
företag med 5 eller fler anställda. (Även i vår studie fanns ett visst bortfall. Se Appendix A.) Det
skiljaktiga resultatet kan således sammanhänga med storleken på företagen, dvs. att de större
företagen oftare verkar anställa inrikes födda medan de mindre företag oftare verkar anställa
utrikes födda.
En annan intressant iakttagelse är att det finns tecken på att andelen inrikes födda som anställs till
denna bransch ökat över tid. I följande tabell kan vi se att antalet utrikes födda är konstant över
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tid medan antalet inrikes födda ökar. Under den senaste 12-månadersperioden var hela 88,2% av
de som anställdes inrikes födda.
Tabell 3. Härkomst och anställningstid, klassindelad, absoluta tal (n=241) (fråga 3 och 5).
Anställningstid vid nuvarande arbetsställe.

Härkomst

Inrikes
födda
Utrikes
födda

Total

> 60
mån
29

>36 60
mån
34

<24-36
mån
20

>12-24
mån
42

0-12
mån
60

Total
185

13

12

11

12

8

56

42

46

31

54

68

241

Naturligtvis är det möjligt att denna trend kan förklaras med att de utrikes födda oftare lämnar
sina anställningar, kanske för att starta egna företag (Håkansson 2012). Samtidigt kan vi fråga oss
varför motsvarande inte skulle gälla de inrikes födda.
Men var härstammar de utrikes födda ifrån? Drygt hälften av de som var utrikes födda (11,9%
av det totala antalet respondenter) härstammade från östra Europa. Även Gavanas och Darin
Mattsson (2011) fann att hälften av de personalansvariga respondenterna härstammade från före
detta Jugoslavien och Polen. Vidare var ungefär 3% födda i Australien och lika stor andel var
födda i Nord- respektive Sydamerika. Däremot var endast 1% födda i Afrika och det var ingen
som var född i de muslimska länderna i Asien.
Kunskaper i svenska språket
Vi bad respondenterna skatta sina kunskaper i Svenska språket. Det sammanhänger dels med
att tidigare studier visat att en stor andel hushållsarbetare är utrikes födda, dels att chefer och
hushållsarbetare vid intervjuer sade att arbetet ofta ställer krav på att kunna kommunicera med
kunder, dels att flera av cheferna sade att kunskaper i Svenska inte alltid är nödvändigt. Ibland är
kunderna helt enkelt inte hemma när arbetet utförs. Ibland kan kommunikationen ske genom
chefen.
Vi ställde frågan ”Hur bra kan du svenska?” avseende ”förstår”, ”talar”, ”läser” och ”skriver”. De
fick skatta sina kunskaper som ”mycket bra”, ”ganska bra”, ”ganska dåligt” eller ”mycket dåligt”
(fråga 6). Vi gjorde en jämförelse mellan de inrikes och de utrikes födda:
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Tabell 4. Självskattning av kunskaper i svenska, inrikes födda (m=178) och utrikes födda (n=59),
relativa frekvenser (%) (fråga 5 och 6).
Mycket dåligt Ganska dåligt Ganska bra
Mycket
bra
Förstår
Inrikes födda 0,6
99,4
Utrikes födda 1,7
3,4
50,8
44,1
Talar

Inrikes födda -

-

0,6

99,4

Utrikes födda 1,7

8,5

57,6

32,2

Läser

Inrikes födda Utrikes födda 3,4

5,1

3,4
57,6

96,6
33,9

Skriver

Inrikes födda 0,6
Utrikes födda 3,4

0,6
18,6

2,8
44,1

96,1
33,9

Till en början kan vi se att de inrikes födda över lag uppger att deras kunskaper i svenska är
”mycket bra”. I samtliga delfrågor anger mellan 96,1 och 99,4% av de inrikes födda att de behärskar
svenska språket ”mycket bra”. Vi kan även se att en hög andel av de utrikes födda bedömer sina
kunskaper i det svenska språket som goda. I samtliga delfrågor anger mellan 32,9 och 44,1% av de
utrikes födda att de behärskar svenska språket ”mycket bra” och ytterligare mellan 44,1 och 57,6%
att de behärskar svenska språket ”ganska bra”. Det är en ytterst liten andel av de utrikes födda som
anger att de ”förstår” och ”talar” svenska ”mycket dåligt” och en mindre andel som anger att de
”förstår” och ”talar” svenska ”ganska dåligt”.
Om vi slår ihop samtliga 4 frågor till en språkindikator med skalan 1=”mycket dåligt” till
4=”mycket bra” är medelvärdet för de inrikes födda 3,974 och för de utrikes födda är medelvärdet
3,22. Med andra ord bedömer respondenterna över lag sina kunskaper i svenska som ganska eller
mycket bra. Det kan möjligtvis tolkas som att det främst är individer med goda språkkunskaper
som rekryteras till den vita hushållsbranschen.
Vi ställde även frågan ”Är dina kunskaper i svenska tillräckligt bra för att utföra de arbetsuppgifter
du har nu?” (fråga 7). Av de inrikes födda var det 99,1% som ansåg att kunskaperna i svenska var
tillräckligt bra. Av de utrikes födda var det 81% som ansåg att så var fallet (n=236). Det var 17,1%
av de utrikes födda som uppgav att ”mina kunskaper kunde vara bättre” och 1,7% som uppgav
”nej, inte alls”.
Ibland hävdas att bristande språkkunskaper kan vara ett hinder mot att få anställning på heltid.
Abbasian och Bildt (2007) intervjuade företagare i städbranschen och fann att bristande kunskaper
i svenska kunde innebära ett hinder för annat än tidsbegränsad deltidsanställning.
Därför undersökte vi om det möjligen var så att de deltidsanställda uppskattade sina kunskaper
som sämre än de som arbetade heltid. I en annan fråga fick respondenterna uppge hur många
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timmar de arbetar per vecka i genomsnitt (fråga 21). De som arbetade 1-10 timmar/vecka
(n=20) visade sig ha medelvärdet 3,71 medan de som arbetade 10-20 timmar/vecka (n=24) hade
medelvärdet 3,80. De som arbetade mer än 35 timmar/vecka hade samma medelvärde som de
sistnämnda (n=122). Med andra ord kan vi se att de självuppskattade språkkunskaperna inte
skiljer sig mellan deltid- och heltidsarbetande. Istället ser vi att samtliga respondenter, oavsett
anställnigens omfattning, bedömer sina kunskaper i svenska som ganska eller mycket bra.
Detta resultat kan tolkas på åtminstone två sätt: En tolkning är att en mycket stor andel av
populationen faktiskt behärskar svenska språket ganska eller mycket bra, dvs. att andelen som
talar svenska dåligt är mindre än i städbranschen. Om det är så kan det bero på att arbetet ofta
ställer krav på att kunna tala med kunderna. En annan tolkning är att metoden vi använt, skriftliga
enkäter, inneburit att de med sämst kunskaper i svenska språket helt inte besvarat den. Om
det stämmer och vi antar att de är deltidsanställda utrikes födda så är det möjligt att bristande
språkkunskaper, så som i städbranschen (Abbasian och Bildt 2007), kan vara ett hinder mot annat
än heltidsanställning.
Utbildning
Vi frågade även respondenterna om vilka utbildningar de hade avslutat.
Tabell 5. Lägst avslutad utbildning, relativa frekvenser (%) (n=245) (fråga 8).
Grundskola
21,6
Gymnasium eller
58,4
yrkesutbildning
Gymnasium och
10,6
yrkesutbildning
Högskola
9,4
Vi ser här att det var 21,6% som hade avslutat grundskola utan att ha någon annan högre utbildning.
Det var 80% som hade avslutat grundskola och gymnasium eller grundskola och yrkesutbildning.
Det var 10,6% som hade avslutat både grundskola och gymnasium och även yrkesutbildning,
dvs. totalt 90,6%. Det var ytterligare 9,4% som hade avslutat högskoleutbildning. De sistnämnda
bestod till stor del av de pensionärer som arbetade ett fåtal timmar per vecka.
SCB redovisar data om utbildningsnivån hos flera jämförbara yrkesgrupper (SCB 2012h). Där kan
vi se data om utbildningsnivån för ”alla yrken”, ”hotell och kontorsstädare m.fl.” (SSYK 9122) och
”vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.” (SSYK 5133). Dessa data redovisas i följande tabell.
I tabellen redovisas även data från Abbasian och Bildts studie om anställda i städbranschen i
Stockholm (2007) och data om anställda hos medlemsföretagen i Almega Serviceentreprenörerna
(2010):
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Tabell 6. Utbildningsnivå hos alla yrken; vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.; hotell och
kontorsstädare m.fl.; anställda i städbranschen i Stockholm; och medlemsföretagen i Almega
Serviceentreprenörerna. Relativa frekvenser (%).
Alla yrken VårdHotell och
Anställda i
Medlems(SCB:s
biträden,
kontorsstädföretagen
yrkespersonliga
städare
branschen i
i Almega
register)
assistenter
m.fl. (SSYK Stockholm
Service-entrem.fl. (SSYK 9122)
(Abbasian
prenörerna
5133)
och Bildt
(2010a)
2007)
Förgymnasial
11,2
17
34,7
41
37
utbildning
Gymnasial
49,2
63
50,5
39
50
utbildning
Eftergymnasial
38,9
19,5
13
20
12
utbildning
Uppgift saknas
0,6
0,5
2
2
Vi ser att andelen med enbart ”förgymnasial utbildning” är förhållandevis låg inom ”alla yrken”
(11,2%) och även bland ”vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl.” (17%) i jämförelse med
städarna. De olika studierna om städarna visar att mellan 34,7 och 41% har enbart förgymnasial
utbildning. Däremot kan vi se att hushållsarbetarna i vår egen undersökning i lägre utsträckning
har endast förgymnasial utbildning (21,3%) än ”hotell och kontorsstädarna, m.fl.” De vita
hushållsarbetarna är i denna bemärkelse mer välutbildade än andra städare.
I tabell 6 ser vi även att andelen som har ”gymnasial utbildning” är ungefär lika stor bland ”alla
yrken” (49,2%) som i städbranschen generellt, där olika studier visar att mellan 39 och 50,5% har
gymnasial utbildning. Hushållsarbetarna i denna undersökning har förhållandevis ofta avslutat
antingen gymnasium eller yrkesutbildning (54,7%) eller gymnasium och yrkesutbildning (10,4%).
Det ter sig som att de, även i denna bemärkelse, är mer välutbildade än de andra här jämförda
grupperna. (Dock kan denna skillnad förklaras mättekniskt. I de andra studierna har efterfrågats
”gymnasial utbildning”, vilket inte inkluderar yrkesskola.)
I tabell 6 ser vi även att andelen med ”eftergymnasial utbildning” är betydligt högre bland ”alla
yrken” (38,9%) än bland städarna (mellan 13 och 20%). I vår undersökning var det endast 9,2% som
hade ”avslutad högskoleutbildning”. (Denna skillnad kan bero på skillnader avseende mätteknik.
Vi frågade om ”avslutad högskoleutbildning”, vilket är ett snävare begrepp än ”eftergymnasial
utbildning”, som kan inkludera yrkesskola.) Sålunda kan vi se att hushållsstädarna är något mer
välutbildade än de andra slagen av städare eftersom det är en betydligt större andel som har
fortsatt till annan utbildning efter grundskolan.
Men kan vi se att det finns någon grupp av hushållsarbetarna som särskiljer sig avseende
utbildningsnivå? Avseende kön finns endast mycket små skillnader. Avseende härkomst var
det en större andel utrikes födda som hade endast grundskoleutbildning (29,8%) i jämförelse
med de inrikes födda (19,1%). De inrikes födda hade oftare genomgått gymnasium och/eller
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yrkesutbildning (71,8%) i jämförelse med utrikes födda (59,6). Andelen med högskoleutbildning
var marginellt större hos utrikes födda (10,5%) i jämförelse med inrikes födda (9%). I Abbasian
och Bildts undersökning om anställda inom städbranschen i Stockholm (2007) var det en betydligt
större andel utrikes födda som hade eftergymnasial utbildning (25%) jämfört med inrikes födda
(11%).
Sammantaget kan vi se att utbildningsnivån bland de anställda i hushållsbranschen är lägre än
inom alla yrken men högre än i städbranschen generellt. (Se tabell 6.) De utrikes födda anställda
inom hushållsbranschen hade något lägre utbildningsnivå än de inrikes födda.
Sysselsättning före den nuvarande anställningen
En annan fråga syftade till att undersöka vad respondenterna gjorde innan de påbörjades in
nuvarande anställning. Därför ställdes frågan ”Vad gjorde du innan du fick det arbete du har
idag?” vilken följdes av en rad fasta svarsalternativ:
Tabell 7. Sysselsättning före den nuvarande anställningen, relativ frekvens (%) (fråga 10).
Relativ frekvens (%) (n=242)
Jag var anställd i samma företag som 3,7
nu men hade andra arbetsuppgifter
Jag var anställd hos annan/andra
17,4
arbetsgivare men hade samma
arbetsuppgifter som nu
Jag var anställd hos annan/
37,2
andra arbetsgivare med andra
arbetsuppgifter.
Jag gick en utbildning
6,2
Jag var föräldraledig med
2,1
föräldrapenning
Var hemma med barn utan
0,8
föräldrapenning
Var sjukskriven
0
Var/är pensionär
4,1
Arbetslös utan att söka arbete
0,8
Arbetslös och sökte arbete aktivt
27,3
Annat, nämligen:___
0,4
De som var arbetslösa före anställningen
Det var 28,1% som var arbetslösa före anställningen. Det stämmer överens med resultatet i en
undersökning som utfördes av arbetsgivarorganisationen Almega. Den visade att det var 33% av
de anställda i medlemsföretagen som var arbetslösa innan de påbörjade sin anställning (Almega
2011b). Samtidigt uppger Almega Hemserviceföretagen att hela 75% av de som anställdes under
de senaste 6 månaderna till företag inom hushållsbranschen var arbetslösa innan anställningen
(Almega 2010).
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I debatten som föregick RUT-reformen hävdades ibland att den skulle ge möjlighet för
långtidsarbetslösa att få arbete. Därför frågade vi de som var arbetslösa innan anställningen
om hur länge de hade varit arbetslösa (fråga 13). Om vi definierar ”långtidsarbetslös” som
”arbetslös i 6 månader eller mer” kan vi säga att 65% av de som tidigare var arbetslösa kom från
långtidsarbetslöshet (n=68). Observera då att de långtidsarbetslösas andel av det totala antalet
som arbetade med hushållstjänster (dvs. antalet respondenter i undersökningen) endast var 18%.
Det kan även vara intressant att se hur stor andel av de som var arbetslösa som riskerade att bli
utförsäkrade eller redan blivit utförsäkrade, dvs. varit arbetslösa över 15 månader. Det visade sig
att det var 37,5% av de arbetslösa (eller 10% av samtliga) som varit utan arbete 15 månader eller
mer för den nuvarande anställningen.
I debatten hävdades även ibland att reformen skulle ge arbetslösa invandrare arbete. Men hur
många arbetslösa invandrare var det som fick arbete? Av de som tidigare var arbetslösa var det
70% som var inrikes födda och 30% utrikes födda. Det betyder att 8,4% av det totala antalet som
fick anställning var arbetslösa invandrare.
De som hade andra arbeten
En stor andel av respondenterna hade annat arbete före anställningen (58,3%). Antingen var de
redan anställda i företaget men hade andra arbetsuppgifter (3,7%), eller så var de anställda hos
annan arbetsgivare men med samma arbetsuppgifter (17,4%) eller så hade de arbetat med andra
arbetsuppgifter hos andra arbetsgivare (37,2%).
De som kom från tidigare anställningar blev tillfrågade om hur länge de arbetat där (fråga 11). Det
visade sig att de i allmänhet hade en ganska lång anställning bakom sig. Medianlängden på den
tidigare anställningen var 4 år. Ungefär 30% kom från en anställning som varat 1-24 månader och
lika många från en anställning som varat mellan 25 och 60 månader. Övriga 40% hade mer än 5
års anställningstid vid den förra arbetsplatsen.
Varför avslutade de sin förra anställning? Det visade sig att majoriteten hotades av arbetslöshet
(fråga 12): Av de 145 personer som kom från andra arbeten uppgav 36% att de slutade på grund
av arbetsbrist och 7% uppgav att deras tillfälliga anställning tagit slut. Det var 36% som uppgav
”annat”. Med egna ord beskrev en stor andel att de slutade på grund av konkurs, arbetsbrist, att
företaget sålts, att man hade sålt sitt eget företag, företaget flyttat sin verksamhet till annan ort, osv.
Med andra ord så kan man säga att det stora flertalet som ”bytte” arbetsplats i och för sig inte var
arbetslösa men att de hotades av arbetslöshet.
Det var 8,7% som bytte arbetsplats därför att de inte trivdes med chefen och 11,4% som inte
trivdes med arbetstiderna samt 8,1% som inte trivdes med arbetsuppgifterna. Det fanns inga
betydande skillnader avseende kön, ålder eller härkomst avseende anledningar till att man bytte
arbetsplats.
Det framstår som intressant att särskilt undersöka den grupp som hade bytt arbetsplats och
arbetsuppgifter (37,2%). Vilka yrken kom de ifrån? De var totalt 90 personer som hade arbetat
med andra saker hos en annan arbetsgivare. En grov kategorisering av dessa visar att 29% arbetade
inom vård- och omsorgsyrken som undersköterska, barnskötare och personlig assistent, 23%
arbetade i affärer eller restauranger och 13% arbetade inom tillverkningsindustrin.
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Tidigare yrken
Vi har ovan beskrivit bl.a. kön, ålder, utbildningsbakgrund och sysselsättning omedelbart innan
den nuvarande anställningen. För att ytterligare fördjupa vår förståelse av vilket socialt skikt som
hushållsarbetarna rekryteras från så bad vi dem redogöra för vilka tidigare arbeten de har haft. Vi
ställde frågan ”Räkna upp alla yrken du arbetet med, både i Sverige och andra länder. Även kortare
anställningar, vikariat och så vidare.” (fråga 14).
Det var 216 respondenter som besvarade frågan, dvs. 86,7% av de som lämnade in enkäten. Det
lägsta antalet yrken som uppgavs var ett och det högsta antalet var 12. Det genomsnittliga antalet
yrken som uppgavs var 3,74.4 5

4 Vi får förmoda att en viss andel av respondenterna inte har uppgett samtliga de yrken de faktiskt arbetat

med. Antagligen har åtminstone en del av dem glömt bort visa yrken som de haft under kortare tid.

5 Kategoriseringen av yrkena gjordes på följande sätt: Vi granskade den utskrivna listan över de yrken som

respondenterna uppgett och delade sedan in dem i olika kategorier, var och en på sitt eget håll. Därefter
jämförde vi dem. Vi var då helt eniga om hur yrkena kunde kategoriseras med tre undantag: En av författarna hade urskilt en egen kategori (”chaufförer”) medan den andre hade kategoriserat dessa chaufförer som
”övriga”. En av författarna hade urskilt kategorin ”arbetsledare” medan den andre kategoriserat dem som
”övriga”. En författare hade lagt alla restaurangarbeten i en och samma kategori medan den andre ville skilja
mellan de som arbetade på fronten, med kundservice, och de som arbetade i restaurangkök.

19

Tabell 8. Tidigare yrken, relativa frekvenser (%) (n=216) (fråga 14).6
Yrkeskategori
Fabriksarbetare även livsmedelsindustri

Exempel är ”fabriksarbetare”, ”livsmedelsarbetare”, ”sömmerska”,
”sömmerska i fabrik”, ”maskinoperatör”, ”på fabrik”,
”maskinarbetare”, ”bokbinderiarbetare”, ”metallarbetare”,
”avsynare”, ”maskerare”, ”fiskeindustri”, ”paketerare”,
”industriarbetare”, ”operatör”, ”kretskortsmontör” och
”sminktillverkare”. Vi har hit även räknat de yrken som återfinns
inom livsmedelsindustrin, t.ex. ”styckare”, ”bageri”, ”bagare”,
”kycklingslakteri”, ”slaktare”. Hit har vi även räknat ”tvättbiträde”.

Relativa frekvenser (%)

33,8

Fastighetsskötare

Exempel är ”fastighetsskötare”, ”kyrkvaktmästare” och
”vaktmästare”.

6,5

Lantarbete, skog, trädgård

Exempel är ”trädgårdsarbetare”, ”hästskötare”, ”getfarmare”, ”
skogsarbetare” och ”djursjukvårdare”.

11,1

Bud, post, reklamutdelning, m.m.

Exempel är ”reklamutdelare”, ”posten”, ” tidningsbud”,
”springpojke”, ”brevbärare” och ”postiljon”.

10,6

Kontorsarbete

Exempel är ”kontorist”, ” läkarsekreterare”, ”sekreterare”,
”bokföringsassistent” och ”kontor”.

13,9

Städarbeten

Exempel är ”städerska”, ”lokalvårdare”, ”hotellstädare” och
”husfru”.

Hushållsarbete

Exempel är ”hembiträde” och ”hushållsnära tjänster”.

40,7
2,8

Vård och omsorg om barn och äldre

Exempel är ”hemvårdare”, ”personlig assistent”, ”hemsamarit”,
”hemtjänst”, ”vårdbiträde”, ”vårdare”, ”m vårdare”,
”ålderdomshem”, ”barnsköterska”, ”dagis”, ”fritidspedagog”,
”barnskötare” och ”skolassistent”.

43,1

Butiksarbete

Exempel är ”butiksbiträde”, ”affärsbiträde”, ”konditorbiträde”,
”kassör”, ”butikssäljare”, ”blomsteraffär”, ”reservdelssäljare”,
”kökssäljare”, ”fiskaffär”, ”byggmarknad”, ”kemtvättsbiträde”,
”Preem Statoil”, ”Sibylla” och ”jobbat i affär”.

Restaurang, kundservice

32,4
16,2

Restaurangkök

12,5

Exempel är ”servitör”, ”servitris”, ”restaurang”,
”snabbmatsrestaurangbiträde”, ”pub” och ”gatuköksbiträde”.
Exempel är ”diskare”, ”köksbiträde”, ”köksmedarbetare”,
”kallskänka”, ”ekonomibiträde”, ”kock”, ”avdelningskök”,
”charkuterist”.

I denna tabell återges den relativa frekvensen för alla 216 som svarade på frågan. Innan rapporten skrevs jämförde vi ”samtliga” med ”samtliga utom de med arbetsledande funktioner” och
vi har jämförde inrikes födda med utrikes födda, men vi fann bara mycket små skillnader dem
emellan.

6
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Kundmottagare, telefonist, callcenter

2,8

Yrken som kräver högre utbildning

2,8

Exempel är ”kundsupport” och ”telefonist”.

Exempel på sådana yrken som uppges av respondenterna är
”sjuksköterska”, ”förskolelärare”, ”tandläkare”, ”psykolog” och
”tandsköterska.

Chaufför

Exempel på sådana yrken som uppges av respondenterna är
”busskonduktör/busschaufför”, “chaufför”, “taxichaufför”,
“kört lastbil”, “samres taxi”, “lastbilschaufför”, “ölutkörare”,
“limosinförare”.

Egenföretagare

4,6
6,5

Arbetsledare

2,8

Övrigt

14,4

Exempel på sådana yrken som uppges av respondenterna
är ”egenföretagare”, “eget företag”, “eget företag i
konfektionsbranschen”, “drivit företag”.
Exempel på sådana yrken som uppges av respondenterna är”
arbetsledare”, “chef ”.
Exempel är ”frisör”, ”truckförare”, ”foto”, ”militär”,
”datortekniker”, ”grävmaskinist”, ”campingvärd,
”tolk”, ”familjehem”, ”cirkelledare”, ”nagelteknolog”,
”flyktingförläggning”, ”ridlärare”, ”reseledare”, ”konstnär,
”skorstensfejare”, ”lägenhetsvisare”, ”räddningstjänst”, ”tågvärd”,
”volontärarbete”, ”badmästare”, ”sångerska”, ”danspedagog”,
”service(simhall)”, ”tågklarerare”, ”fiskeguide”, ”florist,
”radioreperatör” och ”sjöman”.

Inledningsvis kan vi se att det är vanligt att man har haft yrken som inte kräver högre utbildning:
-

Det är en mindre andel som har tidigare erfarenhet av hushållsarbete, 2,8%, men en betydande större andel som tidigare haft städarbeten, nämligen hela 40,7%.

-

En stor andel har haft anställningar inom vård och omsorg om barn, funktionshindrade och äldre,
nämligen 43,1%.

-

Det är även en stor andel som har erfarenhet av butiksarbete, nämligen 32,4%.

-

Det är också en ganska stor andel som har arbetat i restauranger. Det är 16,2% som uppger
olika yrken där de gett restaurangbesökare service och 12,5% som säger att de arbetat i
restaurangkök.

-

Vi ser även att det är en stor andel som varit fabriksarbetare, nämligen hela 33,8%.

-

Det är en mycket liten andel som har arbetat inom yrken som kräver högre utbildning, nämligen
endast 2,8%.7

-

Det finns en mindre andel som uppgett att de varit egenföretagare, nämligen 6,5%.8

7 De benämningar som ges här på yrken är exakta avskrifter av respondenternas formuleringar.
8 Utifrån svaren går det inte att urskilja t.ex. vilka företagsformer det varit frågan om, ifall de haft anställda

eller inom vilka branscher de varit verksamma.
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Det är alltså få som har arbetat inom yrken där det krävs en högre akademisk utbildning. Vi kan också se
att de flesta har haft ett eller flera yrken som inte kräver högra utbildning och att deras tidigare
anställningar återfinns inom de områden där stora mängder okvalificerad arbetskraft anställs inom
industrin, städbranschen, vård- och omsorg, butiker och restauranger. De har arbetat med yrken
som karakteriseras av att de kräver ingen eller kortare utbildning och att lönerna ofta är förhållandevis
låga.
En, i detta sammanhang, viktig iakttagelse är att många av dessa yrken innebär manuellt arbete;
att man arbetar med händerna. Många av dessa arbeten innebär också att man arbetar under
förhållanden där händerna blir nedsmutsade. Än mer intressant är att en förhållandevis stor andel
av hushållsarbetarna har någon gång arbetat med yrken som innebär att hantera andra människors
smuts. De som arbetat inom hushållsbranschen (2,8%) eller i städbranschen (40,7%) har denna
erfarenhet, liksom de som arbetat i restauranger (16,2%) eller i restaurangkök (12,5%). Även vård
och omsorg (43,1%) innebär hantering av andra människors smuts, t.ex. att byta blöjor inom
barnomsorgen eller att hjälpa äldre och funktionshindrade människor att tvätta sig.
Det är möjligt att sådana erfarenheter - av manuellt arbete, smuts och att hantera andra människors
smuts – bildar en viktig bakgrund till hur individen kommer att uppleva hushållsarbetet. För de
som inte har egen erfarenhet av manuellt arbete som innebär att hantera andra människors smuts
kan hushållsarbetet möjligen upplevas som smutsigt och även frånstötande. Men för de som har
sådana erfarenheter genom arbete inom andra branscher är steget till att tacka ja till arbete inom
hushållsbranschen kanske inte lika långt.
Sökte man sig aktivt till denna bransch?
Sökte man sig aktivt till hushållsbranschen eller var det olika omständigheter som föranledde att
man började arbeta inom den? Vi ställde frågan ”Om du ser tillbaka på tidpunkten innan du fick
arbete inom hemservice, sökte du aktivt arbete inom denna bransch?” (fråga 15). Det var endast
21,7% som sökte sig aktivt till denna bransch (n=240).
De som aktivt sökte sig till branschen avvek inte från samtliga respondenter avseende kön eller
härkomst. Däremot kan man se att de i högre utsträckning endast hade förgymnasial utbildning
(34%) i jämförelse med samtliga (21%). De som aktivt sökte sig till branschen hade oftare också
arbetat med samma eller liknande arbetsuppgifter hos andra arbetsgivare (ca 30%), vilket antagligen
inneburit att de varit mer attraktiva för de företag där de nu arbetade.
Hur fick man kännedom om företaget?
Mot bakgrund av att det var en så liten andel (21%) som aktivt sökte sig till branschen blir det
intressant att undersöka hur de fick kännedom om företaget där de nu arbetad
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Tabell 9. Hur man fick kännedom om företaget, relativa frekvenser (%) (n=242) (fråga 16).
Arbetsförmedlingens personal
8,7
Arbetsförmedlingens platsbank
9,1
Andra jobbdatabaser eller Internet
3,3
Företagets reklam
7,0
Pratade med kund hos företaget
1,7
Pratade med chef vid företaget
21,1
Pratade med anställd vid företaget
21,1
Annat
28,1
Det visade sig att den viktigaste rekryteringsvägen gick genom informella kanaler. Det var hela 72%
som fick kännedom om företaget via hörsägen. Kategorin annat innehöll ett stort antal hänvisningar
till familjemedlemmar, släktingar och den närmaste vänskapskretsen. Det var endast 17,8% som
fick kännedom om företaget genom arbetsförmedlingens personal eller dess platsbank. Det var
överraskande att Internet och företagens egen reklam, liksom andra jobbdatabaser, nämndes i
förhållandevis låg utsträckning. Även Gavanas och Darin Mattsson (2011) visade att rekryteringen
främst gick genom informella kanaler. Hela 90% av företagen i deras studie använde vanligtvis
personliga nätverk och rekommendationer vid rekrytering av ny personal.
Sålunda var det endast en mindre del som aktivt sökte sig till denna bransch och den viktigaste
vägen till kännedom om företagen var informella kontakter. Det kan tolkas som att många hamnar
i branschen av en slump.
Varför tackade man ja till arbetet?
Men varför valde man då att tacka ja till arbete i denna bransch? Vi kan förmoda att människor
kan ha flera olika anledningar till att tacka ja till ett erbjudande om arbete (som har att göra med
trivsel, lön, osv.) men att vissa anledningar är mer avgörande än andra. Vi lät respondenterna ta
besvara följande fråga: ”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.” (fråga 17). Därefter följde
13 påståenden där respondenterna fick ange hur mycket de håller med om påståendena (”stämmer
mycket väl”, ”stämmer ganska väl”, ”stämmer mindre väl” eller ”stämmer inte alls”).
Ekonomiska anledningar
Ett av påståendena var ”Jag var tvungen att ta det här jobbet av ekonomiska skäl” (fråga 17m). Det
var 46% som uppgav att de tog arbetet av ekonomiskt nödtvång. (Svaren på denna fråga varierade
inte beroende på ålder, kön, utbildning, härkomst eller skattade språkkunskaper. Däremot kan
vi se att de som tog arbetet under de senaste 12 månaderna oftare uppgav ekonomiska skäl än
de andra.) Det var 40,9% av som svarade ”stämmer inte alls” och ytterligare 13,1% som svarade
”stämmer mindre väl” (n=237). Med andra ord ser vi att ungefär hälften ger uttryck för att de tog
arbetet av ekonomiska skäl samtidigt som den andra hälften inte gjorde det.
Samtidigt var det uppenbart att ett viktigt incitament till att tacka ja, för många, är att arbetet
ger möjlighet till att arbeta fler timmar och att det ger en god lön: Ett påstående löd ”Jag kan
arbeta fler timmar än tidigare” (fråga 17b). Det var 53,9% som höll med om detta påstående
(n=217). (Svaren på denna fråga varierade inte beroende på ålder, kön, utbildning, härkomst eller
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skattade språkkunskaper.) Det visade sig att de som uppgav att de tog arbetet därför att det gav
dem möjlighet att arbeta fler timmar även uppgav att de arbetade förhållandevis många timmar
per månad. I en annan fråga fick respondenterna ange hur många timmar de arbetar per vecka
i genomsnitt (fråga 21). De som i fråga 17b (Jag kan arbeta fler timmar än tidigare”) uppgav
”stämmer mycket väl” hade en genomsnittlig månadsarbetstid på 143 timmar medan gruppen
som uppgav ”stämmer inte alls” hade en genomsnittlig månadsarbetstid på 113 timmar.
Ett annat påstående löd ”Jag får bra betalt” (fråga 17a). Det var hela 50,4% som höll med om detta
påstående (n=218). Vi kan förmoda att de som uppgav att de ”får bra betalt” jämför det med sina
andra möjligheter till inkomster genom lönearbete. Ovan kunde vi se att en mycket stor andel av
hushållsarbetarna tidigare hade haft arbeten inom städbranschen, omsorgen, butiker, restauranger,
m.m., där lönerna inte skiljer sig särskilt mycket från de som finns inom hushållssektorn.
De som sade att de hade ”bra betalt” tjänade inte nödvändigtvis mer än de som inte höll med om
att de får bra betalt. (Kanske jämför man med den lön man fick på sin tidigare arbetsplats.) De
som höll med om detta påstående hade en uppgiven medellön om ca 19650 kr/månad före skatt
medan de som inte höll med hade en medellön om ungefär 19300 kr/månad (fråga 4). Det fanns
även en stor standardavvikelse i båda grupperna, 2800 respektive 2525 kr/månad, vilket visar att
det finns en stor lönespridning i denna grupp.
År 2011 var den genomsnittliga lönen för heltidsarbetande hushållsarbetare i två av de större
företagen i Sverige 18500 - 19500 kr/mån (Lundvall 16 maj 2012). Enligt avtalet mellan
arbetsgivarföreningen KFO och Kommunal var den lägsta lönen för de som hade fyllt 18 år
17785 kr/mån i april 2011 (Ibid.). Det kan jämföras med ekonomibiträden/städare i Stockholm
vilka hade en medianlön på 20455 kr/mån, och vårdbiträden i Stockholms stad vilka hade 21400
kr/mån, samt undersköterskor i Stockholms stad, som hade 22670 kr/mån (Ibid.)
Sålunda verkar det som att respondenterna delar sig i två läger avseende de ekonomiska
incitamentens betydelse: Å ena sidan verkar ungefär hälften ha tackat ja till arbetet av ekonomiskt
nödtvång. Å andra sidan verkar den andra halvan uppleva att arbetet ger dem möjlighet att arbeta
mer och då även till högre inkomster.
Flexibla arbetstider och självbestämmande
Arbetet inom hemservice ställer krav på hög grad av tidsmässig flexibilitet, visade de kvalitativa
intervjuerna. Det sammanhänger med att kunder har skiftande krav på när arbetet ska utföras.
Vissa kunder ger företaget och de anställda stort utrymme att själva avgöra när arbetet ska utföras
medan andra önskar att tidpunkterna skall vara exakt inbokade. Vissa kunder låter de anställda
städa på egen hand medan andra vill att städningen skall genomföras när de själva är hemma.
Även om det är vanligt att kunderna önskar att städningarna skall genomföras på dagtid så finns
det kunder som önskar att de skall utföras under sena eftermiddagar och tidiga kvällar. Det
förekommer också att kunder bokar av och bokar om städningar på kort varsel.
Sålunda ställs krav på företag och anställda att vara flexibla gentemot kunderna. Men denna
flexibilitet ställer inte bara krav på de anställda, som att vara beredda att på kort varsel avboka
en städning. Den ger dem också möjligheter, t.ex. att förhandla med kunder om när arbetspass
ska genomföras och även att ta egna initiativ till att flytta arbetspass. Det innebär att anställda i
denna bransch, till skillnad från anställda i många andra yrken där arbetstiderna är mer fixerade,
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kan planera sina egna arbetstider och även uträtta privata ärenden under dagtid, t.ex. att besöka
tandläkare, hämta barn från skola och daghem, göra inköp. m.m.
Mot denna bakgrund blev det intressant att fråga om denna flexibilitet kan ha varit en viktig
anledning till att ha tackat ja till arbetet. Det visade sig att det var en stor andel som höll med om
påståendet ”Jag trivs med att arbetstiderna är flexibla” (fråga 17d), nämligen 85,1% (n=241). (Hela
43,6% uppgav att detta påstående ”stämmer mycket väl”.)
Ett annat påstående var ”Arbetet gick att kombinera med mitt familjeliv” (fråga 17g). Det var
80,3% som höll med om det (n=239). (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 arbeta inom denna bransch.
Ensamarbete
Hemservice innebär också en hög grad av ensamarbete. Många går direkt från sina hem till
kunderna och många arbetar flera timmar i sträck hos varje enskild kund. Ofta är kunderna inte
hemma. Ofta går de direkt från den ena kunden till den andra utan att träffa kollegor eller chefer.
Många kontakter - med chefer, andra anställda och kunder - sker genom mobiltelefon.
Detta ensamarbete kan upplevas både som något negativt och som något positivt. Därför frågade
vi respondenterna om i vilken utsträckning de höll med om att ”Jag träffar inte mina arbetskamrater
i arbetet” var en anledning till att de tackade ja till det arbete de har idag (fråga 17e). Det visade sig
att det faktiskt var 20,9% (n=220) som uppgav att de höll med om detta påstående. (7,2% uppgav
att detta påstående ”stämmer mycket väl”.)
Vi frågade även om de höll med om påståendet ”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%.
Att man vill arbeta med hemservice
Ett annat påstående syftade till att ta reda på i vilken utsträckning respondenterna tackade ja till
arbetet därför att de ville arbeta med just hemservice. Det löd ”jag vill arbeta med hemservice”
(fråga 17c). Det var hela 45% som uppgav att detta påstående ”stämmer ganska väl” och ytterligare
20,6% som uppgav att det ”stämmer mycket väl”. 8,8% svarade ”stämmer inte alls”. Kvinnorna
var generellt något mer positivt inställda och hade ett lägre medelvärde (2,17) på den 4-gradiga
skalan där 1 = ”stämmer mycket väl till 4 = ”stämmer inte alls” (n=193) än män som tog avstånd
från påståendet i högre utsträckning (n=43). I övrigt finns inga skillnader mellan respondenter
med olika ålder, härkomst, språkkunskaper, m.m.9

9 Men hur ska detta resultat förstås i relation till svaren på fråga 15, som visade att det endast var 21,7% som
sökte sig aktivt till denna bransch? En möjlig tolkning är att det fanns respondenter som å ena sidan inte aktivt sökte sig till denna bransch men som å andra sidan, när erbjudandet om arbete inom branschen gavs dem,
gärna ville arbeta inom den. En annan möjlig tolkning är att åtminstone vissa respondenter har missuppfattat
fråga 17c på så vis att de tolkat den som en fråga som handlar om nuet, dvs. varför de väljer att arbeta i denna
bransch, snarare än en fråga om det förflutna, dvs. varför de tackade ja till anställningen. Ett förhållande
som stödjer denna tolkning är att frågan, av misstag, formulerats i presens: ”jag vill arbeta med hemservice”.

25

Ett tillfälligt arbete
Men hur många tog arbetet i avvaktan på att något annat, mer önskat arbete, skulle dyka upp?
Vi bad respondenterna ta ställning till påståendet ”Jag arbetar med detta tills jag hittar något
bättre” (fråga 17l) (n=236). Det var 16,5% som uppgav att påståendet ”stämmer ganska väl” och
19,5% att det ”stämmer mycket väl”. Med andra ord, 36% tog arbetet i avvaktan på något bättre.
(Samtidigt var det 41,5% som svarade att detta ”stämmer inte alls” och 22,5% att påståendet
stämde mindre väl.)
Gavanas och Darin Mattsson (2011) ställde en liknande fråga till arbetsledare där de ombads
redovisa sin skattning av personalens varaktighet i sitt yrkesval generellt (n=69). Det var 35% som
trodde att deras anställda såg sitt yrkesval som varaktigt medan 21,5% trodde att lika många såg
det som varaktigt som tillfälligt. 21,5% trodde att yrkesvalet generellt var tillfälligt och 21,5% hade
ingen uppfattning. Även om resultaten inte är direkt jämförbara så fanns i denna undersökning en
högre andel anställa som uppgav att yrkesvalet sågs som varaktigt.
Arbetade man tidigare svart?
Ett av huvudargumenten för RUT-reformen var att den skulle minska mängden svart arbete.
Arbetsgivarorganisationen Serviceentreprenörerna Almega uppskattade att det svarta arbetet inom
lokalvården motsvarade dolda inkomster om 1,7 miljarder år 2011, dvs. 19% av omsättningen
(Almega Serviceentreprenörerna 2011a). Företagarna hävdar, på grundval av en enkät under
hösten 2009, att det svarta arbetet minskat inom det område som omfattas av RUT-lagstiftningen
(Företagarna 2010). Skatteverket uppskattade 2011 att ungefär 11% av de sålda tjänstetimmarna
inom de företag som omfattas av RUT-lagstiftningen tidigare såldes svart (Skatteverket 2011a).
Samtidigt finns det misstankar om att den svarta branschen växer i symbios med den vita (Gavanas
2010). En av anledningarna till denna misstanke är enligt Skatteverket att 11% av kunderna säger
att de köper tjänsterna till lägsta pris oavsett om det är svart eller vitt (Skatteverket 2011a). Några
av företagarna som deltog i de kvalitativa intervjuerna sade att den svarta branschen fortsatte att
växa. De misstänkte att illegala migranter tog de lågt avlönade arbeten som finns inom den svarta
sektorn. De upplevde också att det blivit mer accepterat och ”inne” att köpa hushållstjänster, dvs.
att efterfrågan i sin helhet ökade, vilket innebar att det också fanns fler individer som var beredda
att köpa svarta tjänster.
Den här undersökningen kan inte svara på om den svarta sektorn ökar eller minskar i omfång, men
den kan säga något om i vilken utsträckning de vilka nu har vita arbeten inom hushållsbranschen
har erfarenhet av svart arbete.
Tidigare erfarenhet av svart arbete med städning
Det visade sig att 16,7% har tidigare erfarenhet av att ha arbetat svart med städning (n=246) (fråga
32). Det fanns inga nämnvärda skillnader mellan könen eller mellan individer med olika härkomst.
Tog man arbetet för att man ville sluta arbeta svart?
Vi frågade om anledningen till att man tackade ja till det nuvarande arbetet var att man ville sluta
arbeta svart (fråga 17k). Det visade sig att det var 8,1% som uppgav att ”det stämmer mycket väl”
och ytterligare 0,5% som sade att det ”stämmer ganska väl” (n=210). Av de 41 personer som
hade tidigare erfarenhet av att arbeta svart (fråga 32) var det endast 5 som uppgav att bytet av
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arbetsplats sammanhängde med att de ville sluta arbeta svart.10
Svart arbete inom den nuvarande anställningen
Två andra frågor handlade om vilka erfarenheter respondenterna har av svart arbete i anslutning
till det nuvarande vita arbetet. Det visade sig att 4% uppgav att det hänt att de arbetat svart inom
ramen för sin nuvarande anställning (n=247) (fråga 33). Det var även 12,2% som uppgav att det
förekommer att kunder efterfrågar svart arbete från dem ”mycket ofta eller alltid”, ”ganska ofta”,
eller ”ibland”. Det var ytterligare 9,8% som uppgav att det händer ”ganska sällan” (n=245) (fråga
31). Sammantaget betyder det att hela 22% av de anställda blivit tillfrågade av sina kunder om de
vill arbeta svart för dem.

10 Det var 13 personer som i fråga 17k uppgav att en anledning till att de tog arbetet var att de ville sluta

arbeta svart, och samtidigt i fråga 32 uppgav att de inte tidigare arbetat svart med hushållstjänster Städning
var formuleringen. Av de 17 svarade 12 nej, 4 ja och 1 svarade inte på fråga 32.Vi kan förmoda att de då har
arbetat svart inom någon annan sektor.
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SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION
Det avlönade hushållsarbetet har funnits under lång tid och en stor del av befolkningen var
hushållsarbetare under den förmoderna perioden. Men deras antal minskade i Sverige under
1900-talet, till följd av att jordbruket och transporterna mekaniserades, produktionen av varor
flyttade från hushållen till fabriker, hushållsarbetet mekaniserades och att offentliga välfärdssystem
såsom barn- och äldreomsorg växte fram. Under 1990-talet var andelen hushållsarbete i Sverige
under en halv procent. Men samtidigt fanns tecken på att efterfrågan ökade liksom antalet svart
arbetande hushållsarbetare. RUT-avdraget infördes i Sverige vid halvårsskiftet 2007 och innebar
att kostnaden för att köpa vita hushållstjänster halverades för många hushåll. Det medförde att
antalet företag och anställda ökat stadigt och 2011 räknade man med att RUT-avdraget skapat
6400 helårsarbetskrafter. RUT-avdraget motiverades med att man ville göra det svarta arbetet
vitt, att statens skatteinkomster skulle öka, att det skulle skapa fler arbetstillfällen, att det skulle
skapa möjlighet för migranter att integreras på arbetsmarknaden och även att det skulle underlätta
hushållens vardag.
Denna studie undersöker vilka som fick arbete inom denna bransch. (I en kommande rapport beskrivs
arbetsvillkoren för de som arbetar i denna bransch. I en annan kommande rapport beskrivs
förekomsten av erfarenheter av besvärliga kunder, hot, våld och sexuella övergrepp.)
Denna studie är baserad på svaren på en enkät som besvarades av 249 hushållsarbetare vi företag
med 5 eller fler anställa. (Se Appendix A för en mer precis beskrivning av metod.) Företagen var
belägna i större städer (40%), i småstäder (45%) och i byar (11%). Storleken på arbetsplatserna
varierade, men de flesta arbetade vid arbetsplatser med 5-9 anställda (29,7%), 10-19 anställda
(36,5%) eller 20-49 anställda (15,7%). De flesta hade fått sin nuvarande anställning under de
senaste fem åren, d.v.s. efter att RUT-avdraget infördes (82,6%).
Det är främst kvinnor som arbetar inom denna bransch (80,6%), vilket inte var förvånande med
tanke på att andelen kvinnor är ungefär lika stor inom hotell- och kontorsstädning och bland
vårdbiträden, undersköterskor och personliga assistenter. Medelåldern är 42 år och 3 månader.
Det är främst inrikes födda som arbetar inom denna bransch (77,6%). Andelen utrikes födda
(22,4%) är något högre än inom arbetskraften generellt (15,2%) men ungefär lika stor som bland
vårdbiträden och personliga assistenter (22%). En är dock betydligt lägre än bland t.ex. städare i
allmänhet (44%). En annan intressant iakttagelse är att andelen inrikes födda verkar öka över tid.
Bland de som anställdes under den senaste 12-månadersperioden var hela 88,2% inrikes födda.
En möjlig anledning till den stora andelen inrikes födda i denna bransch kan sammanhänga
med att företagarna och kunderna efterfrågar arbetskraft som behärskar svenska språket. Det
bekräftas i de kvalitativa intervjuerna med företagarna, där de säger att kunskaper i svenska
språket inte alltid är nödvändigt, men att, om kunden är hemma när städningen sker, krävs det att
hushållsarbetaren behärskar ett språk som kunden behärskar – i allmänhet svenska. Det innebär
att sammansättningen av kunder och arbetsuppgifter bestämmer vilka som rekryteras till yrket:
Om arbetet kräver kommunikation med kunder så anställs de som klarar denna kommunikation.
De som inte har nödvändiga språkkunskaper anställs i den mån det finns utrymme för att låta dem
arbeta i hushåll där de inte behöver tala med kunderna. Det betyder att de hushållsarbetare som
inte behärskar svenska språket är hänvisade till andra städyrken eller andra branscher. Det är här
relevant att både de inrikes och utrikes födda generellt bedömde sina kunskaper i svenska språket
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som goda och tillräckliga för att klara av arbetet, vilket kan tolkas som att kunskaper i svenska är
viktigt vid rekrytering av anställda.
När det gäller utbildningsbakgrund är den något lägre än för den arbetande befolkningen i sin
helhet men betydligt högre än för städbranschen i övrigt. Bland hushållsarbetarna hade 21,6%
avslutat grundskola utan någon annan högre utbildning, att jämföra med att andelen med endast
förgymnasial utbildning inom alla yrken är 11,2% men bland städare ungefär 40% (enligt tre
olika studier). Det var 69% av hushållsarbetarna som även hade genomgått gymnasium och/eller
yrkesutbildning att jämföra med att ungefär 40-50% av städarna har gymnasial utbildning (enligt
tre olika studier).
Om man ser till vad man gjorde före anställningen så var det en ganska liten andel som var arbetslösa
(28,1%) men en majoritet av dessa (65%) hade varit arbetslösa 6 månader eller mer före
anställningen. En ganska stor andel av respondenterna hade annat arbete omedelbart före
den nuvarande anställningen (58,3%) men de flesta av dem sökte det nya arbetet på grund av
arbetsbrist, deras tillfälliga anställningar var på väg att ta slut, företaget skulle säljas eller flyttade
verksamheten till annan ort, m.m. En ganska stor andel kom från liknande arbeten vid andra
företag (37,2%). Med andra ord är det en ganska liten andel långtidsarbetslösa som anställs till
denna bransch. En mycket stor andel verkar vara ganska väl etablerade på arbetsmarknaden.
En mycket stor andel av hushållsarbetarna hade tidigare haft yrken som kräver ingen eller
kortare utbildning och där lönerna ofta är förhållandevis låga. En stor andel hade någon gång tidigare
arbetat inom städbranschen (40,7%) medan andra hade arbetat inom vård och omsorg om
barn, funktionshindrade och äldre (43,1%), butiker (32,4%), restaurangkök (12,5%), andra
restaurangarbeten (16,2%) eller i fabriker (33,8%). Det var en mycket liten andel som har arbetat
inom yrken som kräver högre utbildning (2,8%). En förhållandevis stor andel av hushållsarbetarna
har någon gång arbetat med yrken som innebär att hantera andra människors smuts. Det är möjligt att
denna erfarenhet bildar en viktig bakgrund till hur individen kommer att uppleva hushållsarbetet.
För de som inte har egen erfarenhet av manuellt arbete med att hantera andra människors smuts kan
hushållsarbetet te sig som smutsigt och även frånstötande. Men för de som har sådana erfarenheter
genom arbete inom andra branscher är steget till att tacka ja till arbete inom hushållsbranschen
kanske inte lika långt.
En stor majoritet hade inte aktivt sökt sig till just denna bransch (78,3%) utan hade råkat hamna i den.
De fick kännedom om företaget främst genom informella kanaler: Det var 72% som fick kännedom om
företaget genom hörsägen och endast 17,8% som fick vetskap om det genom arbetsförmedlingens
personal eller platsbank. Internet, företagens egen reklam och andra jobbdatabaser nämndes i
låg utsträckning. Kanske är det inte särskilt förvånande att de inte aktivt hade sökt sig till yrket:
Branschen, som den är organiserad nu, är förhållandevis ny och vi kan anta att det är många som
varken känner till hur arbetet är organiserad idag, vad arbetet består av eller vilka företag som är
etablerade i branschen.
Det fanns en rad anledningar till att man tog arbetet: Det var en ganska stor andel (46%) som höll med
om påståendet att de tog arbetet därför att de var ”tvungen att ta det här jobbet av ekonomiska
skäl”, men samtidigt är det alltså en majoritet som säger att ekonomiskt nödtvång inte var skälet till
att de tog arbetet. Drygt hälften höll med om påståendet att de tog arbetet därför att det ger dem
möjlighet att ”arbeta fler timmar än tidigare” (53,9%) och även drygt hälften som höll med om
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påståendet ”jag får bra betalt” (50,4%). En viktig anledning till att tacka ja till arbetet handlar om
att arbetstiderna är flexibla och ger utrymme för självbestämmande. 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”. En annan anledning till att tacka ja till arbetet är
att det i vissa fall ger möjlighet att arbeta ensam, utan att träffa andra människor i arbetet. Det fanns
en ganska stor andel som tog arbetet för att det innebar att de slapp träffa arbetskamrater (20,9%)
eller kunder (19,1%). Ytterligare en annan anledning var att man ville arbeta med just hemservice
(65,6%). Samtidigt var det hela 36% som tog arbetet i väntan på att något bättre skulle dyka upp.
Våra resultat strider mot vissa uppfattningar som ibland sprids om detta yrke; framför allt då att
det är ett lågavlönat arbete som människor tvingas in i. Som vi ser är det ungefär hälften som
säger att de upplever arbetet som välavlönat och en mycket stor andel som upplever att en viktig
anledning till att de tog arbetet är att det ger möjlighet till självbestämmande och att de kan styra
över sina egna arbetstider i högre utsträckning. Till skillnad från arbeten inom t.ex. industri- och
hotellstädning (eller inom vården och omsorgen) har de anställda möjlighet att förlägga sina lediga
stunder till tider då det passar dem. De kan själva förhandla med kunderna om när arbetet ska
utföras och det ger dem vissa möjligheter att planera sin tid, t.ex. uträtta olika ärenden eller ägna
sig åt olika fritidssysselsättningar under dagtid.
Det var 16,7% som någon gång tidigare hade arbetat svart med städning och det var 8,6% som höll
med om påståendet att de tog arbetet för att de ville sluta arbeta svart. 4% sade att det hänt att de
arbetat svart inom det nuvarande arbetet och hela 22% som sade att det förekommer att kunder
efterfrågar svart arbete. (Samtidigt är vi medvetna om att det kan finnas ett antal respondenter
som, trots att de har arbetat svart, inte uppger att de gjort det, vilket kan sammanhänga med att de
inte vill yppa det för oss i denna enkät.)
Sålunda är det en ganska liten andel som lämnat svarta anställningar för att arbeta vitt. Om våra
data ger en rättvisande bild av hur det förhåller sig så stöder det slutsatsen att RUT-reformen till
stor del misslyckats med att göra det svarta arbetet vitt. Även Skatteverkets beräkningar tyder på
en marginell minskning av antalet svarta städtimmar, med 11-12% (Skatteverket 2011). Även de
företagare som intervjuades sade att den svarta marknaden fortsatt existerar parallellt med den vita
och att den även kan ha ökat i omfång samtidigt som den vita har ökat. En anledning till denna
möjliga parallella tillväxt av den svarta och den vita marknaden kan vara att hushållstjänster nu har
blivit vanligare förekommande och mer accepterat, vilket lockar nya grupper av kunder och där
vissa av dem kanske är mer priskänsliga än andra.
Den bild som här ges av vilka som söker sig till och arbetar med hushållstjänster handlar om de
som arbetar inom den vita hushållssektorn i företag med 5 eller fler anställda. Det är troligt att
de som arbetar i den svarta sektorn och i de allra minsta företagen (räknat till antalet anställda)
skiljer sig från de som beskrivs i den här studien avseende t.ex. kön, härkomst, kunskaper i svenska
språket, utbildning, vad man gjorde innan man fick det nuvarande arbetet, osv. (Se Gavanas 2010,
Gavanas och Darin Mattsson 2011).
Vi kan därför tala om att det nu finns två hushållsbranscher. Det finns fortsatt en svart sektor där
det förmodligen arbetar fler personer med utrikes härkomst och med sämre kunskaper i svenska
och en annan utbildningsbakgrund än inom den vita branschen, där arbetstillfällena har besatts av
de grupper som beskrivs i denna rapport.
Det är också möjligt att det finns skillnader mellan stad och landsbygd avseende vilka som
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arbetar i denna bransch och att beskrivningarna av vilka som arbetar i branschen i denna rapport
återspeglar, genom dess geografiska urval (Skåne, Blekinge, Kronoberg, Halland), i högre grad
förhållanden som finns i mindre och mellanstora samhällen.
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APPENDIX A: METOD
Syftet med studien var att undersöka vilka som arbetar med vita hushållsnära tjänster, deras
arbetsvillkor och relationer till kunder. Därför utformades en enkät som skulle distribueras till ett
urval hushållsarbetare. I det följande beskrivs hur vi gick till väga.
En första fråga handlade om hur vi skulle skapa en urvalsram, dvs. en förteckning över
hushållsarbetarna i Sverige från vilket vi sedan skulle kunna göra ett urval. Snart visade det sig
att det inte fanns någon färdig urvalsram: En första möjlighet, som vi undersökte 2011, var att
kontakta Kommunalarbetareförbundet. Vår tanke var att försöka skapa ett samarbete med dem
och göra ett urval bland medlemmar som var hushållsarbetare. Men det visade sig snart att de
endast hade några få hundratal hushållsarbetare som medlemmar. Samtidigt antog vi, på grundval
av Skatteverkets statistik, att det fanns ett betydligt större antal hushållsarbete i Sverige. Enligt
Skatteverket hade det skapats ungefär 6400 helårsarbeten sedan RUT infördes 2007 (Skatteverket
2011a, 2012).
Vi vände oss istället till Statistiska centralbyråns företagsregister. Vår tanke var att göra ett
urval bland de arbetsställen som ägnar sig åt hushållstjänster och sedan kontakta chefer/
personalansvariga för att be om kontaktuppgifter till deras anställda. Men det visade sig snart att
det inte fanns någon företagskod som specifikt kodade företag som säljer hushållstjänster. Det
närmaste SCB hade 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.
I brist på bättre precision köpte vi SCB:s register över företag och arbetsställen som var kodade
SNI 81210. De var totalt 6902 stycken i Sverige. I detta register fick vi uppgifter om företagsets
eller arbetsställets adress, eventuellt telefonnummer och antalet anställda. Vi delade upp dessa
arbetsställen i klasser efter antal anställda:
Antal anställda
0
1-4
5-9
10-19
20-49
50-99
100-199
200-499
500-999
2000-2999
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Antal arbetsställen
4047
1742
446
299
208
84
44
25
6
1
Totalt: 6902

Av dessa 6902 arbetsställen valde vi ut de 4907 arbetsställen som hade angett telefonnummer.
Sedan valde vi bort de arbetsställen som inte hade några anställda, därför att enkäten vände sig
till just anställda. Vi valde också bort de mindre arbetsställena, med 1-4 anställda. Anledningen
var att nästa steg i datainsamlingen skulle bestå av att kontakta arbetsställena för att fråga dem
om vi kunde skicka enkäten till deras anställda. Vi antog att vi, om vi inkluderat de arbetsställen
som hade 1-4 anställda, skulle få ägna mycket resurser åt telefonkontakter med företagare/chefer/
motsvarande för att uppnå den önskade storleken på vårt stickprov. Antalet arbetsställen minskade
då till 1075.
Antal anställda
5-9
10-19
20-49
50-99
100-199
200-499
500-999

Antal arbetsställen
417
293
205
85
44
26
5
Totalt: 1075

Nästa steg bestod av att göra ett urval bland dessa 1075 arbetsställen. Ett slumpmässigt urval
bland samtliga arbetsställen skulle sannolikt leda till att stickprovet skulle bestå av ett stort antal
mindre arbetsställen. För att garantera att även större arbetsställen kom med i stickprovet gjorde
vi ett proportionellt stratifierat urval utifrån antalet anställda:
Antal anställda Klassmitten x

Antal
arbetsställen

= Uppskattat
antal anställda

5-9
10-19
20-49
50-99
100-199
200-499
500-999
Totalt

417
293
205
85
44
26
5
1075

2919
4248
7072
6332
6578
9087
3747
39983

7
14,5
34,5
74,5
149,5
349,5
749,5

Andel anställda av
det uppskattade
totala antalet
anställda (%)
7,3
10,6
17,7
15,9
16,5
22,7
9,4
100

Vi beräknade det ungefärliga antalet anställda i respektive kategori genom att ta klassmitten i varje
kategori och multiplicera med antalet arbetsställen. Därigenom fick vi ett estimerat antal anställda
i varje klass. De summerades och vi kunde då se att det uppskattade antalet anställda totalt i dessa
1075 arbetsställen är 39983. Sedan beräknade vi hur stor andel anställda som finns i varje klass i
förhållande till det totala antalet anställda. Därigenom kan vi som exempel ovan se att 7,3% av de
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anställda finns i arbetsställen som har 5-9 anställda.
För att undvika att ett fåtal stora arbetsställen helt skulle komma att dominera stickprovet
så anpassades andelen respondenter från arbetsställen som skulle ingå i stickprovet efter
arbetsställenas storlek:
Antal anställda
5-9
10-19
20-49
50-99
100-199
200-499
500-999

Andel
respondenter
vid arbetsställena som
valdes ut (%)
100
100
50
33
20
10
5

Med utgångspunkt i detta gjorde vi ett slumpmässigt urval ur varje kategori till dess att proportionerna
vad gällde antalet anställda inom respektive kategori var i stort sett överrensstämmande med
populationen.
Antal anställda
5-9
10-19
20-49
50-99
100-199
200-499
500-999

Andel anställda av det
uppskattade totala
antalet anställda (%)
7,3
10,6
17,7
15,9
16,5
22,7
9,4
100

Urval (%)
7,0
11,0
17,2
15,4
17,1
23,3
8,9

Det innebar att stickprovet var representativt i bemärkelsen att de arbetsställen som kontaktades,
och antalet anställda som skulle ingå vid arbetsställena av olika storlekar, motsvarade den
uppskattade proportionen anställda vid företag av olika storlekar. Antalet arbetsställen som ingick
i stickprovet var 102.
Nästa steg bestod av att ringa till dessa arbetsställen och beskriva studien och be om tillstånd att
få skicka enkäten till deras anställda. När vi ringde bad vi om att få tala med chef eller arbetsledare
och vi använde vi ett standardiserat sätt att presentera studien. Vi frågade dem först om de över
huvud taget ägnade sig åt hushållsnära tjänster och hur många anställda de hade som regelbundet
ägnade sig åt sådant arbete. Nu visade det sig att det fanns en stor mängd arbetsställen vilka i
och för sig var registrerade som SNI 81210 men som inte alls ägnade sig åt hushållsstädning
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(vilket visar vidden i SNI 81210). Det visade sig också att flera av dessa arbetsställen tillhörde
större arbetsställen som ägnade sig åt industri, kontors- och hotellstädning och att flera av deras
arbetsställen fanns med i vårt urval. Det fanns också arbetsställen som inte gick att nå per telefon
(i vissa fall hade de förmodligen lagt ner sin verksamhet).
Med andra ord minskade antalet arbetsställen drastiskt. Därför drog vi ett andra stickprov på
motsvarande sätt som det första. Detta stickprov omfattade 74 arbetsställen. Sammanlagt
omfattade de två stickproven 176 arbetsställen som alltså kontaktades per telefon. Totalt blev det
19 arbetsställen som erbjöd städning i privata hem och var intresserade av att ställa upp i studien.
Dessa 19 arbetsställen hade sammanlagt 230 anställda.
Vid dessa inledande kontakter visade det sig snart också att de motsatte sig att lämna ut namn
och adresser till sina anställda, så att vi skulle kunna skicka ut enkäterna direkt till de anställda.
Istället kom vi överens med cheferna eller arbetsledarna om att de skulle distribuera enkäterna till
de anställda.
Den 14 november 2011 skickade vi 230 enkäter till 19 arbetsställen. Den 10 december 2011
skickade vi ut ett första påminnelsebrev inklusive enkät till de som städade i privata hem i samtliga
arbetsställen. Den 21 december 2011 skickade vi en andra påminnelse inklusive enkät till samtliga
230 respondenter. I denna andra påminnelse inkluderades en talong som berättigade respondenten
till en biobiljett. Till 2012-02-14 hade sammanlagt 38 enkäter inkommit, dvs. en svarsfrekvens på
16,5%. I skrivande stund 2012-07-01 har totalt 43 enkätsvar inkommit från det första försöket av
datainsamlingen vilket gav en slutgiltig svarsfrekvens på 18,7%.
I februari 2012 betraktades därför insamlingsförfarandet som en återvändsgränd. Vi bestämde
oss för en ny strategi. Den gick ut på att göra ett totalurval bland företag och arbetsställen inom
ett mindre geografiskt område. Eftersom vi anade att SCB:s register endast var delvis täckande
bestämde vi oss för att komplettera urvalsramen.
I ett första steg utgick vi från samma urvalsram som tidigare, de 4907 arbetsställen som hade
minst 5 anställda i SCB:s register. Vi valde ut företagen och arbetsställena som fanns inom det
geografiska området Skåne, Blekinge, Kronoberg och Hallands län med undantag av Kungsbacka.
Det resulterade i totalt 178 företag och arbetsställen. Anledningen till att vi begränsade urvalet
till detta mindre område var att det gav oss möjlighet att både ringa och besöka dem personligen,
vilket vi hoppades skulle öka svarsfrekvensen.
I ett andra steg ville vi komplettera den urvalsram som SCB:s register gav oss. Vi visste att just
denna bransch är i ständig förändring och en stor mängd nya företag växer fram varje år likväl
som andra läggs ner. Genom att begränsa urvalet till ett mindre geografiskt område och genom
att ringa och besöka dem personligen var vår förhoppning att vi skulle få tips på andra nystartade
företag i branschen. Det här är en variant av respondentdriven sampling som kan användas när det
är svårt att lokalisera medlemmarna i målpopulationen (Salganik och Heckatorn 2004)
Vi anade också att företagarna skulle lämna olika spår efter sig i den digitala världen varför vi
kompletterade urvalsramen även genom att söka information på Internet (Savage och Burrows
2009, Thrift 2005). Vi kartlade företagen och arbetsställena genom att söka på de sajter där de
marknadsför sig gentemot sina kunder: weedo; Flyttochstäd; Städlistan; och Lokaldelen. Vi sökte
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där med uttrycket ”hushållsnära tjänster”. Vi sökte även på företagssajter som allabolag och Proof
och använde då söktermerna ”städservice”, ”fönsterputs” och ”lokalvård”. Vi fick då fram ett urval
av alla leverantörer av städtjänster i nämnda regioner, totalt 214411. Förfarandet kan beskrivas som
en variant av ”adaptive network sampling” utifrån sekundära digitala källor (Thomspon 2011).
Överlappningen mot urvalsramen från SCB var 100% och dubbelregistrerade arbetsställen
plockades bort. Resterande rensades sedan, med hjälp av sökmotorerna på företagssajten 121.nu,
från arbetsställen med inga anställda eller 1-4 anställda eller som var nyligen avregistrerade.
Detta förfarande resulterade i 186 företag och/eller arbetsställen. Därefter besöktes deras
hemsidor för att avgöra i vilken utsträckning de utförde hushållstjänster. Vid tveksamma fall, eller
när hemsida saknades, togs telefonkontakt med företaget (vilket var en långt utdragen procedur).
Slutresultatet blev att 46 företag och/eller arbetsställen med minst 5 anställda kunde läggas till
urvalet. Med andra ord hade vi nu 178+46 = 224 arbetsställen och/eller företag.
Arbetsställena i SCB:s register granskades sedan och 157 av 178 företag och/eller arbetsställen
uteslöts efter telefonkontakt eller kontroll av hemsidor. Dessa 157 arbetsställen uteslöts av olika
skäl: De var antingen dubbelregistrerade (dvs. hade bytt namn eller hade ett huvudkontor på
annan plats, 8 arbetsställen), hade svarat på enkäterna vid det första utskicket (3 arbetsställen),
ägnade sig inte åt hushållstjänster (85), ägnade sig åt hushållsarbete med hushållstjänster men
avböjde medverkan (18), var enbart underentreprenör till andra företag (4), var oanträffbara (10),
verksamheten med hushållstjänster avvecklad (29).
Kvarstod följaktligen 21 arbetsställen från SCB:s urvalsram och 46 från den egna sökningen. Det
blev totalt 67 stycken som ingick i stickprovet. Fördelning efter antal anställda enligt officiella
uppgifter våren 2012:
Antal anställda
5-9
10-19
20-49
50-99
100-199
200-499

Antal arbetsställen
34
17
9
2
2
3
Totalt: 67

Det motsvarade c:a 2150 anställda (där vi använder klassmitten som schablon multiplicerat med
antalet företag i varje klass). Samtidigt förstod vi att en stor andel av de anställda förmodligen
ägnade sig åt annat än just hushållsstädning. (Se Skatteverket 2011a.)
11 Även andra sökstrategier testades under perioden. På GOOGLE sökte vi på ”hushållsnära tjänster”,

”RUT-Avdrag” i kombination med namn på en lång rad orter som låg inom det bestämda geografiska
området. Även offertsajter och kundrankningssajter prövades dock utan att tillföra mer än 1 företag till
urvalsramen. Sajten Blocket.se användes för att försöka hitta ytterligare företag eller arbetsställen, men det
gav inget nytt.

36

Vid telefonkontakterna visade det sig att antalet anställda förändrades snabbt i branschen. 7 av
de 34 företagen i gruppen 5 -9 anställda hade sedan urvalsramen beställdes från SCB växt till
storleken 10 – 19 anställda och i 2 fall hade de vuxit ännu mer. 2 företag i storleksklassen 10 – 19
hade växt till över 20 anställda.
När cheferna och/eller de personalansvariga vid dessa arbetsställen och företag kontaktades fick
de ange hur många anställda de hade som ägnade sig åt hushållstädning. För att sortera bort de
som sällan eller undantagsvis ägnade sig åt sådant arbete ombads de uppge hur många som ägnade
sig åt sådant arbete varje vecka samt till en grad av minst motsvarande 8 timmar/vecka eller 20%
av heltid.
Allmänt kan sägas att chefer/personalansvariga vid företag/arbetsställen med 5 – 9 anställda i 66%
av fallen uppgav att över hälften av de anställda arbetade med hushållsnära tjänster. I klassen 10
-19 anställda uppgav 10 av 19 att över hälften av de anställda arbetade med hushållsnära tjänster.
(Det säger dock ingenting om de hushållsnära tjänsternas del av verksamhetens omsättning.)
Några anmärkningar om urvalsramen
Enligt skatteverket (2011:2) erhöll sammanlagt 2894 företag i den aktuella regionen utbetalningar
av skattereduktion för RUT-tjänster. Enligt företagsregistret på 121.nu (2012-07-02) fanns endast
195 företag (efter rensning från inaktiva företag) inom städservice, fönsterputsning och lokalvård
med 5 eller fler anställda, vilket alltså var målpopulationen i denna undersökning.
Med skatteverkets schablon skulle den samlade utbetalade reduktionen inom det geografiska
område som undersöktes kunna översättas till 1127 årsarbeten totalt (se appendix D). Eftersom
de RUT-nischade företagen stod för ca 67% av omsättningen i branschen (Skatteverket, 2011a)
betyder det att vi skulle finna i storleksordningen 755 årsarbeten x 1,5 vilket skulle resultera i
1132 personer anställda inom hushållsnära tjänster i företag med 5 eller fler anställda i regionen.
Med Almegas schablon (se appendix D) som generellt uppgav en 60% högre siffra så erhölls
skattningen 1810 personer. Antalet anställda inom hushållsnära tjänster i den aktuella regionen
bör enligt detta resonemang legat mellan intervallen 1130 – 1810 personer fördelade på omkring
200 företag.
Vår sökning genom SCB:s register och den egna sökningen gav alltså 67 företag som var relevanta
och accepterade medverkan. Som ovan nämndes var det 18 företag som ägnade sig åt hushållsnära
tjänster men avböjde medverkan. Efter kontakter med dessa 67 företag distribuerades 483 enkäter
till deras anställda. Antalet inkomna enkäter blev 213, varav sju uteslöts på grund av alltför stort
internt bortfall. Ytterligare åtta svar inkom efter deadline och uteslöts därför. Därtill skall läggas
de 43 svar som inkom efter det fösta utskicket. Med andra ord kom empiriska data att bestå av
totalt 249 besvarade enkäter.
Procedur och insamling
Insamlingen av data genomfördes län för län under tiden 2012-02-15 – 2012-05-14. Max antal
kontaktförsök per telefon sattes till 30 under en period av 8 veckor. Anledning till den relativt
långa tiden var att flera företag under perioder (särskilt i samband med skollov och storhelger)
uppgav att de hade intensiva arbetstoppar och saknade möjlighet att svara i telefon på annat än de
mest akuta spörsmålen, än mindre att delta i undersökningar. Förfarandet medgav också att under
perioden göra justeringar i strategierna för insamlingen avseende telefonkontakt, belöningar för
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medverkan och justeringar i layout och missivbrev. Det utdragna förfarandet gav också möjligheten
att i flera fall kunna få återkomma vid en mer lämplig tidpunkt med förfrågan om medverkan i
undersökningen.
Vid telefonkontakt med företagen presenterades undersökningen syfte som ett försök att beskriva
vilka som arbetar med hushållsnära tjänster, vad man jobbar med och under vilka arbetsvillkor.
Enkäten beskrevs som innefattande ett visst arbete att fylla i och därför erbjöds en trisslott som
ersättning för dem som deltog. Enkäten erbjöds att antingen samlas in vid personligt besök
eller skickas tillbaka i ett medföljande frankerat och adresserat svarskuvert allt efter behag och
praktiska förutsättningar. Chef/arbetsledare erhöll överenskommet antal enkäter med tillhörande
missivbrev och svarskuvert samt trisslotter för distribution till utvalda anställda. Detta postades
samma dag som medverkan accepterats vilket var en del i strategin att involvera respondenterna.
Proceduren kan sammanfattas som mycket utdragen i tid och svarstiden varierade mellan 2 veckor
från utskick ända upp till 12 veckor. Generellt välkomnades undersökningens syfte och mening
och en majoritet av de uppringda företagen berättade frikostigt om verksamhetens förutsättningar
och utveckling i en starkt konkurrensutsatt bransch.
Den mycket varierande svarstiden hade sannolikt ett flertal orsaker. En orsak kan ha varit ett
mycket hektiskt arbetsklimat. Detta avspeglades framför allt inför och under storhelger och
skollov då kontakt med företagen var mer svåretablerad. Detsamma gällde en period under
mars/april, när influensan härjade, och flera företag uppgav att de fick prioritera annat än att
svara på enkäter. En annan faktor i månadsskiftet april/maj var en förbättring i väderleken vilket
innebar ökat tryck på trädgårds- och framför allt fönsterputstjänster vilket medförde betydande
organisatoriska omställningar, något som är svårt att planera för i förhand. Flera företag uppgav
också att de befann sig i ett expansivt skede och hade ”fullt upp” medan andra försökte leta nya
verksamhetsområden.
I många fall hanterades kontakten med företagen genom telefon, men i många besöktes också. I
ett fall gjordes sammanlagt 7 besök på ett företag för att samla in enkäter. Spontana besök gjordes
även på uppgivna adresser hos några företag som var svåra att nå per telefon. Dessa visade sig ej
vara där och deras grannar uppgav att de inte hade sett dem där på länge.
Svarsfrekvens
I denna andra fas delades totalt ut 483 enkäter och antalet inkomna svar 2012-06-23 var 213.
Efter 12-06-23 inkom ytterligare 8 svar vilka ej var inlagda i skrivande stund (Som tidigare nämnts
inkom 43 svar av 230 utskickade enkäter i undersökningens första fas.)
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 vidare
bearbetning. Följaktligen återstod 206 svar vilket gav en svarsfrekvens på 42,6%.
Av de 67 företagen i stickprovet inkom svar från totalt 52 företag efter påminnelser fram till
2012-06-23. Av dessa 52 var vid insamlingstillfället 18 i storleksklassen 5 – 9 anställda, 19 i
storleksklassen 10 – 19, 10 i storleksklassen 20 – 49 anställda, 2 i storleksklassen 100 -199 anställda
samt 3 i storleksklassen 200 – 499 anställda. Två respondenter uppgav storleksklassen > 500 men
något så stort företag har faktiskt inte funnits med i urvalet varför denna uppgift helt enkelt är
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felaktig. Stickprovet utgjordes till 68,1% enligt deltagarnas skattning av personer anställda i företag
med fler än 10 anställda.
Bortfall
Det externa bortfallen från urvalet utgjordes, förutom av att företagen ej bedrev hushållsnära
tjänster alls i 85 fall, av 29 företag som tidigare utfört hushållsnära tjänster men avvecklat
verksamheten. 18 företag avböjde direkt medverkan med hänvisning till tidsbrist eller ointresse.
Det var tre företag som avböjde medverkan på grund av att samtliga i personalen enbart
talade rumänska, ryska respektive polska. Ett försök att via telefon utröna vad verksamheten
huvudsakligen var inriktad emot i dessa fall gav oklara resultat. Ytterligare fyra mindre företag
uppgav att vissa av personalen nog skulle få problem med att fylla i en enkät till följd av bristande
språkkunskaper och avböjde medverkan då detta skulle vara en tidsödande procedur. Mot detta
skall vägas att fyra företag med samma uttalade farhågor erbjöd sig att hjälpa till med att fylla i
enkäten vid behov och deltog i undersökningen.
Ovanstående kan tolkas som att en skevhet förelåg i stickprovet, vilket skulle innebära en
underrepresentation av utrikes födda. Majoriteten av företagen som avböjde uppgav dock inte
språkkunskaper som ett skäl utan tidsbrist eller direkt ointresse. Vid telefonkontakt med företagen
ställdes av etiska skäl inga frågor till ägare/chef om hushållsarbetarnas härkomst. Att döma av
namn och språk fanns det inte någon skillnad i intresse av att deltaga som skulle innebära en
underrepresentation av utrikes födda.
Vid telefonkontakt i samband med påminnelser uppdagades två fall där avtalet om att delta i
undersökningen var okänt då personen som givit sitt bifall hade slutat med omedelbar verkan och
i ett annat fall hade vederbörande blivit gravid och skulle inte återkomma på ett år.
Det fanns ett visst internt bortfall på frågan om lön (fråga 4) som var ungefär 10%. Det fanns
även ett bortfall på de öppna frågorna i slutet av enkäten där vi bad respondenterna beskriva ”det
bästa” (fråga 45) och ”det sämsta” (fråga 46) med deras arbete, där bortfallet var 15 respektive
25%. (Svaren på dessa frågor redovisas inte i denna rapport.)
I fråga 10, om tidigare sysselsättning, uppgav 31 personer att de kom från arbetslöshet, men det
var ytterligare 30 personer som svar på fråga 13 uppgav en faktisk tidsperiod av arbetslöshet före
anställningen. I redovisningen av fråga 10 har detta justerats så att där sägs att 61 personer uppgav
att de kom från arbetslöshet i redovisningen.
Vissa frågor som är tillbakablickande, t.ex. ”varför valde du att tacka ja till att arbeta med
hemservice?” (fråga 17) kan naturligtvis vara föremål för “recall bias”. (Se Wikman 1991 angående
enkätfrågor som berör avlägsna händelser.)
Med undantag för en respondent fanns det inga respondenter som konsekvent kryssade för samma
svarsalternativ eller kryssade fram ett synligt mönster. Med tanke på att deras svar, på andra frågor,
inte uppvisar någon liknande konsekvens får vi förmoda att de faktiskt läst och besvarat frågorna.
Vårt intryck är att respondenterna i mycket hög grad har läst och försökt besvara frågorna efter
bästa förmåga.
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Enkäten innebar ett inte försumbart arbete att besvara. Beräknad tidsåtgång var 15 – 30 minuter.
vilket troligen inneburit att flera respondenter tagit den med sig hem eller att den kan ha blivit
liggande på företaget relativt länge tills tillräckligt tidsutrymme funnits.
Sammantaget ser vi att det huvudsakliga problemet varit att det inte funnits någon urvalsram.
Vi har inte haft något register över de anställda i denna bransch. Istället har vi fått göra ett urval
bland företagen för att, genom dem, få kontakt med de anställda. Men det har inte funnits någon
tillförlitlig urvalsram över företagen heller. Vi fick själva skapa den, genom SCB:s register, olika
sajter på Internet och genom telefonsamtal till företag/arbetsställen. Det innebar också att
företagarna fungerade som gatekeepers, dvs. det är de som har avgjort om vi fått lämna ut enkäten
till de anställda och kanske också bestämt vilka anställda som fått enkäten. Det finns risk för att
”goda representanter” för verksamheten har valts ut av företagen. Denna eftergift har dock varit
nödvändig för att få in data överhuvudtaget.
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APPENDIX B: FÖLJEBREV
Bästa mottagare!
Vi skriver det här brevet då vi håller på med en undersökning som handlar om vem det är som
arbetar med hushållsnära tjänster och hur man upplever sitt jobb. Vi behöver nu din hjälp och
hoppas att du kunde besvara vår enkät. Frågorna i enkäten handlar om hur du upplever ditt jobb,
hurdana arbetsvillkor du har och hur du trivs med dina kunder.
Undersökningen är finansierad av FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och samhälle). Vi samarbetar inte med något företag eller någon arbetsgivarorganisation, arbetstagarorganisation eller någon
politisk organisation kring denna undersökning.
Vi fick tag på ditt namn genom att först kontakta Statistiska centralbyrån. Av dem fick vi namn
och telefonnummer till företag i branschen. Vi har gjort ett slumpmässigt urval bland dem och
har sedan ringt upp chefer och arbetsledare för att få kontaktuppgifter till anställda som arbetar
med städning i privata hem. I detta urval finns företaget där du arbetar och din chef har godkänt
att enkäten delas ut till dig.
Du är givetvis anonym och alla uppgifter om dig behandlas med sekretess. Vi lämnar inte ut dina
personuppgifter till personer utanför forskargruppen, och din chef eller arbetsledare får inte heller veta hur du svarat. Vid forskningsprojektets slut förstörs alla uppgifter så att inga personer eller
företag kan spåras. Vi kommer också att återge alla uppgifter på ett sådant sätt så att vi minimerar
risken att någon känns igen. Ungefär 400 personer kommer ingå i den här studien.
I detta brev finns ett frågeformulär och ett svarskuvert. Kuvertet är frankerat och det behövs inget
frimärke för att skicka tillbaka det till oss. För att garantera anonymiteten gör vi på följande sätt:
Kuvertet som frågeformuläret skickas tillbaka i kommer att vara numrerat så vi vet vem frågeformuläret skickats till. När vi får tillbaka enkäten så ser vi numret på kuvertet och kan då bocka av
vem som svarat. I samma ögonblick tar vi bort namnet ur vår förteckning. Först därefter öppnar
vi kuvertet och själva frågeformuläret blandas med andra frågeformulär i en hög. På så sätt blir det
omöjligt för oss att koppla ihop ett frågeformulär med ett namn.
Vi hoppas att du kan svara inom en vecka. Du får väldigt gärna kontakta oss om du har frågor
angående frågeformuläret, forskningsprojektet eller resultaten av undersökningen. Våra kontaktuppgifter hittar du nederst här i brevet.
Resultaten från denna studie finns att tillgå år 2013.
Stort tack för ditt svar!
Lars Dahlberg			

Vesa Leppänen 			

Projektassistent			Projektledare
Telefon 044-203161		

Telefon 046-2228732

Email: Lars.Dahlberg@hkr.se
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APPENDIX C: ENKÄT
Enkäten bestod i sin helhet av 46 frågor. Här redovisas de frågor i enkäten som
denna rapport redovisar.
1. Är du kvinna eller man?		

2. Vilket år är du född?		

⃝ Kvinna

⃝ Man

19________

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?
________________________

5. I vilket land är du född? _________________________________________________

6. Hur bra kan du svenska?
Mycket bra
Förstår		
Talar		
Läser 		
Skriver

⃝		
⃝		
⃝		
⃝		

Ganska bra

Ganska dåligt

Mycket dåligt

⃝		
⃝		
⃝		
⃝		

⃝		
⃝		
⃝		
⃝		

⃝
⃝
⃝
⃝

7. Är dina kunskaper i svenska tillräckligt bra för att utföra de arbetsuppgifter du har
nu?
⃝ JA, absolut
⃝ Mina kunskaper kunde vara bättre
⃝ Nej, inte alls
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8. Ange vilken eller vilka utbildningar du har avslutat:
⃝ Grundskola eller motsvarande
						
⃝ Gymnasium, ange inriktning: _______________________________________________
⃝ Yrkesutbildning, ange vilken/vilka:___________________________________________
⃝ Högskola, universitet, ange inriktning(ar): _____________________________________
⃝ Annan utbildning, ange vilken/vilka: __________________________________________
10. Vad gjorde du innan du fick det arbete du har idag?
⃝ Jag var anställd i samma företag som nu men hade andra arbetsuppgifter. → GÅ VIDARE
TILL FRÅGA 14.
⃝ Jag var anställd hos annan/ andra arbetsgivare men hade samma arbetsuppgifter som nu. →
GÅ VIDARE TILL FRÅGA 11.
⃝ Jag var anställd hos annan/andra arbetsgivare med andra arbetsuppgifter. Skriv vilket yrke
du hade, exempelvis köksbiträde, barnskötare, förskollärare…
___________________________________________________________________→ GÅ
VIDARE TILL FRÅGA 11.
⃝ Jag gick en utbildning, vilken: _________________________________________→ GÅ
VIDARE TILL FRÅGA 14.
⃝ Jag var föräldraledig med föräldrapenning. → GÅ VIDARE TILL FRÅGA 14.
⃝ Jag var hemma med mina barn utan föräldrapenning. → GÅ VIDARE TILL FRÅGA 14.
⃝ Jag var sjukskriven. → GÅ VIDARE TILL FRÅGA 14.
⃝ Jag är/ var pensionär. → GÅ VIDARE TILL FRÅGA 14.
⃝ Jag var arbetslös utan att söka arbete. → GÅ VIDARE TILL FRÅGA 13.
⃝ Jag var arbetslös och sökte aktivt arbete. → GÅ VIDARE TILL FRÅGA 13.
⃝Annat nämligen:_________________________________________________________
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11. Om du var anställd hos annan/andra arbetsgivare innan du fick ditt nuvarande
arbete, hur länge arbetade du där?
________________ År _____________Månader
12. Varför slutade du? Ange ett eller flera alternativ.
⃝ Jag fick sluta på grund av arbetsbrist.
⃝ Jag fick sluta på grund av att min tillfälliga anställning tog slut.
⃝ Jag fick sluta av hälsoskäl.
⃝ Jag trivdes inte med arbetsuppgifterna.
⃝ Jag trivdes inte med arbetstiderna.
⃝ Jag trivdes inte med chefen.
⃝ Jag trivdes inte med arbetskamraterna.
Annat: ___________________________________________________
13. Om du var arbetslös innan ditt nuvarande arbete, hur länge vad du utan arbete?
__________________ År ________________________ Månader
14. Räkna upp alla yrken du arbetat med, både i Sverige och i andra länder. Även
kortare anställningar, vikariat och så vidare.
(Exemplevis barnskötare, tidningsbud, hemvårdare, busschaufför)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
15. Om du ser tillbaka på tidpunkten innan du fick arbete inom hemservice, sökte du
aktivt arbete inom denna bransch?
⃝ Ja				⃝ Nej
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16. Hur fick du kännedom om företaget därdu nu arbetar?
⃝ Arbetsförmedlingens personal
⃝ Arbetsförmedlingens platsbank
⃝ Andra jobbdatabaser eller internet
⃝ Företagets reklam
⃝ Pratade med kund hos företaget
⃝ Pratade med chef för företaget
⃝ Pratade med anställd vid företaget
⃝ Annat, nämligen _____________________________________________
17. Följande påstående 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
			
mycket väl

Stämmer
ganska väl

Stämmer
mindre väl

Stämmer
inte alls

Jag får bra betalt.

⃝		

⃝		

⃝		

⃝

Jag kan arbeta
fler timmar än
tidigar.			

⃝		

⃝		

⃝		

⃝

Jag vill arbeta
med hemservice.		

⃝		

⃝		

⃝		

⃝

Jag trivs med att
arbetstiderna är
flexibla.			

⃝		

⃝		

⃝		

⃝

Jag träffar inte
arbetskamrater
i arbetet.		

⃝		

⃝		

⃝		

⃝
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			Stämmer
			
mycket väl

Stämmer
ganska väl

Stämmer
mindre väl

Stämmer
inte alls

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.		

⃝		

⃝		

⃝		

⃝

Arbetsförmedlingen
anvisade mig detta
arbete.			

⃝		

⃝		

⃝		

⃝

Jag ville sluta
arbeta svart.		

⃝		

⃝		

⃝		

⃝

Jag arbetar med
detta tills jag
hittar något
bättre.			

⃝		

⃝		

⃝		

⃝

Jag var tvungen att ta
det här arbetet av
ekonomiska skäl
tillvidare.		 ⃝		

⃝		

⃝		

⃝

18. Finns din arbetsplats i
⃝ en by		
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⃝ en småstad		

⃝ en större stad

⃝ annat

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

21. Hur många timmar i veckan arbetar du i genomsnitt? ____________ timmar
		
25. Ingår det i dina arbetsuppgifter att leda andra personers arbete? (Är du exempelvis
arbetsledare, gruppchef, teamchef?)
⃝ Ja
⃝ Nej
31. Händer det att dina kunder frågar om du vill arbeta svart för dem?
⃝ Mycket ofta eller alltid
⃝ Ganska ofta
⃝ Ibland
⃝ Ganska sällan
⃝ Mycket sällan eller aldrig
32. Har du någon gång arbetat svart med städning?
⃝ Ja
⃝ Nej
33. Har det hänt att du utfört svart arbete inom din nuvarande anställning?
⃝ Ja
⃝ Nej

47

APPENDIX D: BERÄKNINGSGRUNDER
Omsättning för branschen: Utbetald skattereduktion x 2
Total (netto) omsättning: Omsättning x 1.1 (Schablon för material och administrativa kostnader)
Nettoomsättning / anställd per år: 345 000. Branschens median år 2010 (Skatteverket, 2011a)
Antal helårsarbeten enligt Almega: Nettoomsättning bransch / nettoomsättning / anställd
Antal sysselsatta enligt Almega: Antal helårsanställda x 1.5
Antal helårsanställda enligt skatteverket: Utbetald skattereduktion / 180 (schablon timlön) =
antal köpta arbetstimmar / 1525 (årsarbetstid)
Med begreppet utförarföretag avses de företag som ansökt om reduktionen. I och med att
underentreprenader förekommer i vissa fall så behöver det inte vara samma företag som utfört
arbetet.
Bruttomånadslön: Veckoarbetstid/40 x 165 = månadsarbetstimmar. Angiven nettolön/antalet
månadsarbetstimmar x 1.25 x 165 = bruttomånadslön.
40= heltid/vecka
165= antal timmar/månad vid heltid enligt Kommunals beräkningsgrund.
1.25 = kompensation för avdragen skatt. Beroende på anställningsform kan jobbskatteavdraget
dras direkt eller senare. Bilersättningar och eventuella jämkningar av skatt kan också ingå därför
har siffran satts något lågt för att kompensera för dessa faktorer.
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Utgivning vid Högskolan Kristianstad
Allt som publiceras inom ramen för KUP respektive Högskolepedagogisk debatt finns i
digital form på Högskolans publikationsarkiv
DIVA.
Kristianstad University Press KUP
Kristianstad University Press (KUP) har i olika
former funnits sedan slutet på 1990-talet. Tidigare namn är Kristianstad Academic Press och
Kristianstad University College Press.
KUP som förlag inrymmer två individuella
delar, det är dels förlaget och dels sex skriftserier. Tidigare var förlaget och en av skriftserierna samma, men från och med 2010 är dessa
separerade.
Förlaget
Förlaget ger ut större produktioner som avhandlingar, antologier och annat forskningsbaserat material. Innan 2010 gavs motsvarande produktioner ut inom skriftserienamnet ”Skrifter
utgivna vid Högskolan Kristianstad” och hade
både ISBN och ISSN nummer. Därav två publiceringsrubriker. Förlaget är inte kommersiellt
engagerat och tryckning av publikation finansieras av författare eller annan intressent.
Publicerat från och med 2010

• Barrow, Thomas & Östlund, Daniel (2012).
Bildning för alla! En pedagogisk utmaning.
Kristianstad: Kristianstad University Press.
ISBN: 978-91-979422-3-2
• Naranjo, Eduardo (Red.) (2011). Ett sociologiskt kalejdoskop. Aktuell forskning om ett
mångskiftande samhälle. Kristianstad: Kristianstad University Press. ISBN: 978-91979422-2-5
• Jonsson, Agneta (2011). Nuets didaktik. Förskolans lärare talar om läroplan för de yngsta.
Licentiatavhandling Nationell Forskarskola i
Barndom, lärande och ämnesdidaktik (FoBa).
(2011:01). Kristianstad: Kristianstad University
Press. ISBN: 978-91-979422-1-8
• Brante, Göran & Hjort, Katrin (Red.) (2010).

Dilemman i skolan: aktuella utmaningar och
professionella omställningar. (2010:4). Kristianstad: Kristianstad University Press. ISBN:
978-91979422-0-1
• Nyberg Maria, Lennernäs Maria., Sepp
Hanna., & Sollerhed Ann (2010). Förskolebarns
hälsa och välbefinnande: dialoger med föräldrar till förskolebarn, Kristianstad Kommun.
(2010:2). Kristianstad: Kristianstad Academic
Press. ISBN: 978-91-973964-3-1
• Lindskov, Cecilia (2010). Family centre practice and modernity: a qualitative study from
Sweden. (2010:1). Kristianstad: Kristianstad
Academic Press. ISBN: 978-91-973964-9-3
Skriftserierna
Det finns sex olika skriftserier. De är i samtliga
fall utom ett kopplat till antingen ett forskningstema eller en kunskapsgrupp. Den allmänna
serien (Skrifter utgivna vid Högskolan Kristianstad) är öppen för alla anställda vid Högskolan.
Forskningstemat Människa – hälsa –samhälle
(ISSN 1654-0131)

Forskningstemat Människa – hälsa – samhälle etablerades redan 1998 och har sedan dess
varit en av de prioriterade forskningsmiljöerna vid Högskolan Kristianstad. Inledningsvis
var inriktningen rent folkhälsovetenskaplig och
temat tog sin utgångspunkt i den redan befintliga forskningsverksamheten med anknytning
till folkhälsovetenskap. Successivt har temat
alltmer orienterats mot arbetsrelaterad såväl
folkhälso- som arbetsvetenskaplig forskning.
Forskningsmiljön är tvärvetenskaplig och
har fokus på hälsorelaterad arbetslivsforskning
generellt samt med koppling till livsstilsfrågor
specifikt. Forskningen bedrivs främst med en
salutogen utgångspunkt och är till stor del deltagarbaserad samt av interventionskaraktär.
Publiceringen sker huvudsakligen genom
vetenskapliga tidskrifter, men rapporter med
vissa inriktningar publiceras som komplement i
Högskolans publikationsserie.

Kontaktperson: Göran Ejlertsson

Publicerat

• Bringsén, Åsa (2012). Glädje, tävling, motion
och gemenskap. Högstadieflickors beskrivning
av idrott i Skåne nordost. Kristianstad: Forskningstemat Människa-hälsa-samhälle.
• Gunnarsson, Jennie., Andersson, Ingemar., &
Ejlertsson, Göran (2009). Egna krav i arbetet
betydelsefulla för symptomförekomst: resultatet från en enkätstudie till vårdanställda. Kristianstad: Forskningstemat Människa-hälsa-samhälle.
• Molin, Anna., Andersson, Ingemar., & Ejlertsson, Göran (2007a). Attityder till arbete och
socialförsäkring: en kunskapsgenomgång. Kristianstad: Forskningstemat Människa-hälsa-samhälle.
• Molin, Anna., Andersson, Ingemar., & Ejlertsson, Göran (2007b). Individers levnadsvanor
och frånvaro från arbete: en kunskapsgenomgång. Kristianstad: Forskningstemat Människahälsa-samhälle.
• Augustinsson, Sören., & Bringsén, Åsa
(2007). Skiss Skåne: konstnärer på arbetsplatser: en insats för hälsa, välbefinnande och kreativitet... Kristianstad: Forskningstemat Människa-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 Nordöstra Skåne (Bromölla, Hässleholm, Kristianstad,
Osby, Perstorp och Östra Göinge) som tillsam-

mans finansierar verksamheten. Den ursprungliga inriktningen för Plattformens verksamhet
var att den forskning som bedrevs skulle ha en
deltagarbaserad forskningsdesign. Representanter för de olika finansiärerna återfinns i den samordningsgrupp 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 Organisation 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

• 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). Kristianstad: CIAH.
• Andersson, Emma, Levin, Ida, & Blomqvist,
Kerstin (2010). Jag kan inte tänka på något
annat, en empirisk studie av rädsla ur ett livsvärldsperspektiv, del av projektet Erfarenhetsbaserad Människokunskap. (2010:6). Kristianstad: CIAH.
• Johansson, Marie, Nilsson, Jonna, & Blomqvist, Kerstin (2010). Smärta och dokumentation i sjukhusmiljö. (2010:5). Kristianstad:
CIAH.
• Persson, Elna, Sjöström, Sofie, & Norén,
Johanna (2010). Att skapa förståelse för fenomenet ilska, del av projektet Erfarenhetsbaserad Människokunskap. (2010:4). Kristianstad:
CIAH.
• Hultén, Maria, Larsson, Theresa, & Edfors,
Ellinor (2010). Minnenas trädgård, Ett underlag för utvärdering av utemiljön vid ett särskilt boende för personer med demenssjukdom.
(2010:3). Kristianstad: CIAH.
• Larsson, Lena, & Blomqvist, Kerstin (2010).
Har han det bra så har jag det bra – Ett aktionsforskningsprojekt där ett närståendestöd pla-

nerades i samarbete med närstående till yngre
personer med demenssjukdom. (2010:2). Kristianstad: CIAH.
• Blomqvist, Kerstin (2010). Helhetssyn – Att
binda samman, avgränsa och leda. Rapport
från en forskningscirkel om helhet och helhetssyn 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 Erfarenhetsbaserad Människokunskap. (2009:5). Kristianstad:
CIAH.
• Molin, Frida, Sundberg, Andreas. & Blomqvist, 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, & Larsson, Lena (2009). Lära sig leva med demenssjukdom, 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, & Larsson, 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). Patienternas syn på individualiserad vård på en ortopedisk klinik. (2008:1). Kristianstad: CIAH.
Bergström, Ann-Marie, & Blomqvist, Kerstin
(2008). Äldrevårdsteam enligt ”Hässleholmsmodellen”- Processbeskrivning och nyttan med
äldrevårdteam. (2008:2). Kristianstad: CIAH.
• Berg, Agneta, & Rask, Marie (2008). Patienternas 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). Kristianstad: CIAH.
• Abrahamsson, Agneta, Lindskov, Cecilia,
Berg, Agneta, Darin, Marianne, Jörnrud, Carina,
Lennartsson, Ingela, Mattson, Stina, Sigurdsson, 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 förbättra livssituationen för människor med psykiska funktionshinder i en öppenvårdsverksamhet. (2006:2). Kristianstad: CIAH.
• Abrahamsson, Agneta, Augustsson, Janeth, &
Jennfors, Lars (2006). Allaktivitetshuset i Näsby
– utvärderingsbedömning. (2006:1). Kristianstad: CIAH.
• Larsson, Emma, & Abrahamsson, Agneta
(2005). Sova ute aktivitet – en utvärderingsbedömning. (2005:7). Kristianstad: CIAH.
• Springett, Jane, Blomqvist, Kerstin, Nilsson,
Marie, Höglund, Birgitta, Säthersten Haraldsson, 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). Kristianstad: CIAH.
• Nilsson, Marie (2005). Annotated Bibliography – Patient Centeredness. (2005:5). Kristianstad: CIAH.
• Abrahamsson, Agneta, Karjalainen, Jenny, &
Knutsson, Christina (2005). Humana Basala
Strategier – Flyktingkvinnors hälsa och resurser 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 budskap 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 Assessment 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 vetenskaplig förståelse och vetenskaplig förankring i
den verksamhetsförlagda utbildningen för sjuksköterskestudenter. Metodiken som används
syftar till att förena högskolans tre primära uppgifter; forskning, utbildning och samverkan.
Under åren som gått har studenter medverkat i
flera forskningsprojekt under den verksamhetsförlagda 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 nivåspecifikt bedömningsunderlag i verksamhetsförlagd
utbildning. Kristianstad: PRO-CARE - 16541421:33.

•Westergren, A. & Hedin, G. (2011). Undernäring, Övervikt och Relationer till Aktiviteter i
Dagligt Liv – En studie genomförd med hjälp
från studenter i sjuksköterskeprogrammet. Kristianstad: PRO-CARE – 1654-1421:32.
• Edfors, E., Hedin, G., & Westergren, A.
(2011). Forskning, Utbildning & Samverkan i
Sjuksköterskeutbildningen (FUSS) – studentmedverkan i forskning under verksamhetsförlagd utbildning. Kristianstad: PRO-CARE –
1654-1421:31.
• Westergren, A., & Hedin, G. (2010). Användarvänligheten av Minimal Eating Observation
and Nutrition Form. Kristianstad: PRO-CARE
– 1654-1421:30.
• Westergren, A., & Hedin, G. (2009). Fallriskbedömning. 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 postoperative 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. Kristianstad: Klinisk Patientnära Forskning – 16541421:24.
• 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 Fallrisk 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 matvanor 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 Patientnära 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). Kunskaper och attityder hos personal som deltagit
i studiecirklar kring Ätande och Näring. Kristianstad: Klinisk Patientnära Forskning – 16541421:16.
• Westergren, A., Nilsson, M., & Hagell, P.
(2007). Adaption of ”Seniors in the community:
Risk evaluation for eating and nutrition, Version II” (SCREEN II) for use in Sweden: Report
on the translation process. Kristianstad: Klinisk
Patientnära Forskning – 1654-1421:15.
• Westergren, A., & Petersson, K. (2007). Utvärdering 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 University, October 2006. Kristianstad: Klinisk Patientnära Forskning – 1654-1421:13.
• Lindholm, C., Westergren, A., Holmström, B.,
Axelsson, C., & Ulander, K. (2007). Hygienrutiner, sårbehandling och sårmikrobiologi – Kartläggningsstudie omfattande fem sjukhus, nio
vårdcentraler och äldreboenden i sex kommuner, Skåne november 2006. Kristianstad: Klinisk
Patientnära Forskning – 1654-1421:12.
• Lindholm, C., Torfadottir, O., Axelsson, C., &
Ulander, K. (2007). Pressure Ulcers – Prevalence and prevention at Akureyri hospital 2005
and 2007. Kristianstad: Klinisk Patientnära
Forskning – 1654-1421:11.
• Ulander, K. (2007). Utvärdering – Projekt kliniska adjunkter vid Ängelholms sjukhus 20052006. Kristianstad: Klinisk Patientnära Forsk-

ning – 1654-1421:10.
• Ulander, K., Axelsson, C., & Lindholm, C.
(2007). Verksamhetsberättelse 2006 – Verksamhetsförlagd utbildning i Sjuksköterskeprogrammet. Kristianstad: Klinisk Patientnära Forskning
– 1654-1421:9.
• Johansson, B., & Ulander, K. (2007). Klinisk
slutexamination i sjuksköterskeprogrammet 2006
– en rapport från Högskolan Kristianstad. Kristianstad: Klinisk Patientnära Forskning – 16541421:8.
Ulander, K., Westergren, A., Torfadottir, O.,
Axelsson, C., & Lindholm, C. (2007). Point prevalence study of Eating and Nutrition March
2006, at Fjordungssjukrahusid, Iceland in cooperation 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 – Verksamhetsförlagd utbildning i Sjuksköterskeprogrammet. 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 Forskning – 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. Kristianstad: Klinisk Patientnära Forskning – 16541421:3.
• Lindholm, C., & Olsson, B. (2007). Ringar på
vattnet HT 2005 – Certifieringsutbildning. Kristianstad: Klinisk Patientnära Forskning – 16541421:2.
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Högskolepedagogisk debatt
KUP har också en enskild tidskrift Högskolepedagogisk debatt. Tidskriften ges ut av LärandResursCentrum (LRC) vid Högskolan Kristianstad. 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 frågor. Debatten finns naturligtvis men via publicering 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 utvecklingsprojekt, att väcka frågor och diskussioner
kring företeelser och fenomen vad gäller utbildning, undervisning och lärande, samt att disku-

tera vilka tänkbara handlingsscenarier som därmed uppstår.
Kontakt:
Göran Brante
hogskolepedagogiskdebatt@hkr.se
044-203260
goran.brante@hkr.se
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