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Abstrakt 
Syftet med denna studie är att genom ett kvalitativt fältarbete undersöka hur sociala relationer 
skapas och upprätthålls i arbetsgruppen Västergårdsgruppens Städ och hur dessa relationer i 
sin tur påverkar verksamheten, framför allt i fråga om städarnas trivsel och arbetsinsats.  

Inledningsvis genomförde vi en förstudie i form av en kvantitativ enkätundersökning, för att 
bredda vår förförståelse av fältet, vars resultat gav oss tydligare fokus inför de sju intervjuer 
som därefter genomfördes. De som intervjuades var enhetschefen för Städserviceenheten i 
Halmstad, områdeschefen för bl.a. Västergårdsgruppens Städ, samt 6 av de anställda städarna 
inom arbetslaget.  

Resultatet visar att den förändringsprocess som inleddes för ca 3 år sedan har spelat en viktig 
roll både för yrkesgruppens status och för de sociala relationerna på arbetsplatsen. De 
förändringar som genomförts på arbetsplatsen har bidragit till en stark gemenskap mellan de 
anställda, samt även möjliggjort nya sociala kontakter inom verksamheten. Dessa sociala 
relationer utgör en viktig del i fråga om städarnas trivsel på arbetsplatsen. Denna gemenskap 
och trivsel ger upphov till en god arbetsmoral hos städarna, vilken i sin tur gynnar 
verksamheten genom de goda resultat som uppnås på de regelbundna kvalitetskontrollerna. 

Nyckelord; Städare, sociala relationer, emotioner, organisationskultur, förändringsprocess, 
arbetsmiljö, hälsa.  

 
Abstract 
The purpose of this study is to, by using a qualitative field work, investigate how social 
relationships are established and maintained at Västergårdsgruppens Städ, and how these 
relationships influence the environment, especially concerning the cleaners’ well-being and 
their work effort.  

We conducted a pre-study by using a quantitative survey, with the purpose of widening our 
previous understanding and prejudice concerning the field. The results of that survey gave us 
a clearer focus when we conducted the seven interviews that followed. We interviewed the 
executive chief in charge of the municipal cleaning unit in Halmstad, the manager who 
supervises the 16 cleaners in Västergårdsgruppens Städ, and 6 of the cleaners who work in 
that unit.         

The results show that the process of change which started about 3 years ago has played an 
important part both for the cleaners’ status in society and the social relationships at the work 
place. The changes which have taken place at their work place have resulted in a strong 
fellowship between the employees, and also enabled new social relationships within the work 
place. These social relationships play an important part concerning the cleaners’ well-being at 
their work place. The fellowship and the well-being result in a good work ethic, which 
benefits the organization by the good results that are shown in the regular quality reports.     

Key words: Cleaner, social relationships, emotions, organizational culture, process of change, 
working environment, well-being.  
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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till de personer som har gjort denna uppsats möjlig. Vi börjar med att 

tacka vår handledare Christopher Kindblad för det stora stöd och de konstruktiva synpunkter 

vi fått under vår forskningsprocess, vilket har bidragit till en utveckling av vår uppsats. Vidare 

vill vi tacka enhetschefen för Städserviceenheten, områdeschefen för bland annat 

Västergårdsgruppens städ och alla de anställda städarna i arbetslaget, för att ni tog er tid och 

delade med er av era tankar och känslor. Ni alla har gett oss en intressant inblick i er 

verksamhet vilket har ökat vår förståelse för vad städyrket innebär. Ni har även visat hur 

viktig gemenskapen är för arbetstrivseln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  Inledning  

När svenska folket blir ombedda att värdera olika yrkesgruppers status i samhället, väljer de 

att placera städyrket längst ner på skalan. Den generella uppfattningen är att städare inte är ett 

yrke som kännetecknas av högt socialt värde eller som är eftersträvansvärt att arbeta som 

(Eriksson, 2006). De studier vi stött på under vår forskningsprocess visar oftast en negativ och 

generaliserande syn på städyrket, en syn som uttalats av människor som inte själva har insyn i 

eller erfarenhet av vad det innebär att vara städare.  

Genom att intervjua två chefer på Städserviceenheten och sex städare på Västergårdsgruppens 

städ hoppas vi nyansera denna övergripande sociologiska forskning med en mer relationell 

socialpsykologisk syn, där städarnas egna individuella emotioner och relationer står i fokus. 

Genom vår socialpsykologiska studie avser vi även lyfta fram den viktiga roll som sociala 

relationer spelar i organisationskulturen; hur de utöver en stark gemenskap även bidrar till en 

god arbetsmoral bland städarna och bra resultat för organisationen.  

De anställda på Västergårdsgruppens Städ har nominerat sin arbetsplats till, och även vunnit 

priset, ”Halmstads Bästa Arbetsplats 2009”. Vårt intresse för att undersöka denna arbetsplats 

väcktes bland annat på grund av vår egna begränsade förförståelse och våra fördomar, vilka 

gjorde att vi inte trodde att en grupp städare uppskattade sin arbetsmiljö och sina 

arbetsuppgifter tillräckligt mycket för att nominera sin arbetsplats till Halmstads bästa. Då en 

av oss har yrkeserfarenhet från livsmedelsindustrin, vilken präglats av tunga och bitvis 

monotona arbetsuppgifter, har vi även en förförståelse vilken föranleder oss att tro de sociala 

relationerna mellan de anställda utgör en viktig del för deras arbetstrivsel och således kan vara 

en nyckelfaktor i deras nominering av arbetsplatsen.  

1.1 Syfte  

Genom att besvara vår frågeställning hoppas vi få förståelse kring hur de sociala relationerna 

inverkar på arbetsmiljön på Västergårdsgruppens städ och vilken del dessa relationer spelar i 

nomineringen av arbetsplatsen. Vårt syfte med studien är således att få insyn i hur de sociala 

relationerna möjliggörs, både från ledningens och de anställdas perspektiv och hur dessa 

sociala band upprätthålls i det dagliga arbetet. Vi avser även att studera hur de sociala 

relationerna påverkar kvalitén gällande städarnas arbetsinsats, och vilka konsekvenser detta 

får för verksamheten i stort.     
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1.2 Frågeställning/Problemformulering 

Vår övergripande frågeställning är följande; 

• Hur kan trivseln på Västergårdsgruppens Städ förklaras ur ett relationellt 

perspektiv? 

 

1.3    Uppsatsens disposition 

Vår redogörelse börjar med den forskning som utgör vår utgångspunkt för uppsatsen. Vi ger 

inledningsvis en sammanhangsplacering av vårt forskningsområde, samt beskriver de teorier 

och begrepp vi valt att analysera vårt material utifrån. 

Under metodavsnittet redogör vi de två metoder vi använt oss av, kvantitativ enkät och 

kvalitativa intervjuer, förklarar vårt metodval samt hur vi gick tillväga under genererandet av 

vårt material. I presentationen av material valde vi att inledningsvis presentera intervjuerna 

med enhets- och områdeschefen, var för sig, i form av livsberättelser. Därefter följer 

presentationen av resultatet gällande sex av de åtta områden som vi använde oss av under 

enkätundersökningen och intervjuerna med städarna.  

I efterföljande kapitel gör vi en socialpsykologisk analys och tolkning, där vi analyserar och 

tolkar materialet studien genererat i relation till de teorier och begrepp vi tidigare redogjort för 

och drar slutsatser kring de observationer vi gjort. Slutligen reflekterar vi kring studiens 

utförande och resultat, samt eventuella förbättringar som kunde ha gjorts.    
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2.  Bakgrund 

I denna del ges en sammanhangsplacering av vårt forskningsområde. Dels ges en beskrivning 

av den verksamhet som äger rum inom Halmstads kommunala Städenhet, dels redogör vi för 

hur nomineringen till och utnämnandet av priset Halmstads Bästa Arbetsplats går till. Därefter 

följer en presentation av tidigare forskning som berör samhällets syn på städyrket.  

2.1 Halmstads Städenhet 

På Halmstad kommuns hemsida beskrivs hur Städenheten tar ansvar för kommunens dagliga 

städning och dessutom erbjuder periodisk rengöring t.ex. storstädning, golvvård, fönsterputs 

samt konsulttjänster. Städenhetens 200 medarbetare städar varje dag 338.000 kvm golvyta, 

vilket tar dem 1430 timmar att utföra. I utförandet av arbetet använder de sig av ny teknik och 

nya miljövänliga metoder. Inom Städenheten ingår de anställda städarna i olika arbetsgrupper, 

varav en av dessa grupper, Västergårdsgruppens städ, står i fokus för vår studie.  

 

2.2 Priset ”Halmstads Bästa Arbetsplats” 

Via mailkontakt informerade personalstrategen vid kommunens Personalenhet, Roland 

Norrman, hur nomineringen och utnämnandet av ”Halmstads Bästa Arbetsplats” går till. För 

att kunna nominera sin arbetsplats (med arbetsplats avses den personal som har gemensam 

arbetsplatsträff) finns det vissa krav som behöver uppfyllas;    

• God kvalité i verksamheten med mycket stor andel nöjda brukare 
• Bra arbetsmiljöarbete 
• Bedriver aktivt arbete med att få tillbaka sjukskrivna i arbete så  

fort som möjligt 
• Bedriver aktiv friskvård 
• God flexibilitet i arbetet 
• Personal som är delaktighet och har inflytande i arbetet 
• Arbetsplatsen arbetar med kompetensutvecklingsfrågor 
• Goda administrativa rutiner för uppföljning av verksamheten på  

arbetsplatsen 
• God ekonomisk kontroll 
• Bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete 

 
Arbetsplatserna kan själva nominera sig till denna utmärkelse och skicka in en ansökan där 

man skriftligen motiverar och redogör på vilket sätt man arbetar utifrån gällande kriterier. 

Denna ansökan ska skickas till förvaltningens centrala samverkansgrupp. 

Förvaltningens samverkansgrupp kan även nominera arbetsplatser som man tycker fungerar 
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bra utifrån gällande kriterier. Det finns inga speciella ansökningsblanketter framtagna för 

nomineringen av sin arbetsplats.   

 

Förvaltningens centrala samverkansgrupps uppgift blir sedan att prioritera vilka arbetsplatser 

som bäst uppfyller kriterier enligt ovan och skicka samtliga ansökningar prioriterade till 

undertecknad senast ett visst datum.  

 

Under början av våren redovisar Personalenheten inkomna förslag till Kommunstyrelsens 

Personalutskott för att därefter inhämta synpunkter från Cesam (kommunens centrala 

samverkansgrupp) och därefter går ärendet vidare till kommunstyrelsens beredningsutskott 

och kommunstyrelsen som formellt beslutar vilken arbetsplats som ska få denna utmärkelse.  

Utmärkelsen delas sedan ut vid sammanträdet i kommunfullmäktige under  

våren.  

 

Prissumman är 2000 kr per anställd till arbetsplatsen, en summa som dock inte får överstiga 

totalt 50 000 kr för arbetsplatsen.  

  

2.3 Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som berör det område vi valt att studera. De 

flesta studier som vi tagit del av har en sociologisk inriktning och redogör ofta en 

övergripande samhällssyn på bl.a. städyrket och dess koppling till klass och status. Vi anser 

att den syn på städyrket som existerar i dagens samhälle i stor utsträckning påverkar hur 

städarna ser på sin yrkesroll, hur de rationaliserar sitt yrkesval, samt hur de skapar sin 

identitet. Städarnas syn på sig själva utgör i sin tur en viktig del i hur de förhåller sig till sina 

medmänniskor. Beroende på vilka sociala relationer och interaktioner de deltar i, skapar och 

upprätthåller de en viss inställning till sin livssituation. Den forskning vi presenterar berör 

bl.a. subjektiv statusklassificering av olika yrkeskategorier, hur denna klassificering påverkar 

identitetsskapandet hos de som anses inneha ett lågstatusyrke, samt förslag på hur städyrkets 

status kan höjas.  

2.3.1 Yrkesklassificering 

Forskare Lennart G. Svensson, har i projektet ”Att erfara yrkesstatus. En sociologisk studie av 

förhållningssätt och strategier i lågstatusyrken” (2006-2010) tillsammans med Ylva Ulfsdotter 
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Eriksson och Marita Flisbäck forskat kring klassificering av yrken. Han menar att det finns 

två sätt att rangordna yrken.  

Det ena sättet är genom att använda sig av ”Standard för svensk yrkesklassificering” (SSYK), 

där ”objektiv rangordning” sker beroende på om yrket är intellektuellt eller manuellt, samt 

den grad av ansvar individen har. Det andra sättet är genom subjektiv klassificering, d.v.s. att 

allmänheten bestämmer vilken status en yrkesgrupp har eller borde ha. Svensson menar dock 

att dessa subjektiva åsikter, vilka baseras på den enskildes kunskap och värderingar, inte är 

helt personliga. De har formats utifrån överindividuella sociala fakta, från ett 

makroperspektiv, vilket har grundlags under barndomens socialisationsprocess (2003, 

omnämnd i Flisbäck, 2008).  

2.3.2. Svenska folkets syn på yrkesstatus 

Lennart G. Svensson var handledare åt forskarkollegan Ylva Ulfsdotter Eriksson i hennes 

doktorsavhandling, där hon använder sig av subjektiv klassificering gällande yrkesstatus. 

Hennes avhandling bär namnet Yrke, status & genus; en sociologisk studie om yrken på en 

segregerad arbetsmarknad (2006), och dess syfte var att undersöka hur genusmärkta yrken 

värderas på arbetsmarknaden. 

Materialet som analyserades i studien samlades in genom enkätundersökning som besvarades 

av 1819 personer, 5 fokusgruppsintervjuer, samt en studie av Arbetsmarknadens 

yrkesbeskrivningar utifrån de texter som fanns på deras hemsida (www.ams.se). Enkäten och 

intervjuerna handlade om att rangordna minst 20 gemensamma yrken, medan texterna på 

AMS studerades för att se hur de olika yrkesbeskrivningarna kunde tolkas utifrån ett 

statusperspektiv. Resultatet visade att det är mansdominerade yrken som värderas högst, bl.a. 

ambassadörer, läkare, advokater och professorer, medan diskare, städare och sophämtare 

uppfattas som yrken med låg status.  

Det som avgör var yrket hamnar på skalan är lön- och utbildningsnivå, dess grad av 

maktutövande och ett eventuellt kändisskap kopplat till yrket. Eriksson menar att studiens 

resultat över lag visar på väldigt stabila strukturer; de yrken som värderats högt och lågt har 

värderats likadant i alla länder, genom alla tider.  
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2.3.3 Städarnas identitetsskapande 

En forskare vars doktorsavhandling bekräftar vissa aspekter av städyrket låga status, men 

även menar att det finns ett alternativt sätt att se på städares arbetsinsats är Marie Aurell. Hon 

diskuterar i sin bok Arbete och identitet. Om hur städare blir städare (2001) hur städare 

utifrån bl.a. genus, teknik och kompetens skapar sin identitet genom sitt arbete. Aurells studie 

som ligger till grund för boken visar att en bra städare förväntas ha feminina egenskaper, 

vilket påverkar könsfördelningen inom yrkeskategorin. För att motverka städyrkets låga status 

i samhället försöker städföretagen vidareutbilda personalen samt satsa på modern teknik, 

vilket gör att städaren får motstridiga budskap från arbetsledaren och omgivningen. 

Studien visar även att städarnas arbetsplats är det område där de städar, vilket innebär att de 

dagliga relationerna till kunder och arbetsledare och deras uppfattningar om städarna påverkar 

städarnas identitet.  Till skillnad från vad omgivningen anser, visar Aurells studie att städyrket 

ställer höga krav på de anställda och inte alls kan betraktas som okvalificerat. Hon menar att 

det är okunskap och vårt samhälles genus- och klasstrukturer som bidrar till denna 

onyanserade syn.  

2.3.4 Höja städyrkets status 

Christina Holmefalk, den första kvinnliga ordföranden inom Sveriges rengöringstekniska 

förbund, SRTF, anser att städyrkets låga lön och status gör det svårt att rekrytera nya 

anställda, bl.a. ungdomar, nu när en stor del av städkåren pensioneras. Att få ungdomar att 

inse att städjobbet är roligt och utmanande anges därför som en ödesfråga av Holmefalk. 

Det är viktigt att det ges utvecklingsmöjligheter inom städyrket gällande bl.a. fortbildning. 

Hon betonar även att dagens städarbete är fritt och flexibelt och att man inte längre arbetar 

med hink och mopp utan med maskiner och torrare arbetsmetoder och tekniker. Där Marie 

Aurells studie visade att kvinnor anses ha städningen i blodet, anser snarare Holmefalk att 

killar har kroppar som är byggda för städning. Hon menar dock inte att städarnas yrkesstatus 

höjs genom att hitta på ett nytt namn för det som t.ex. lokalvårdare eller hygientekniker, utan 

menar istället att städare är den bästa benämning.  

Vill man höja yrkets status är det utbildning som gäller. Bra arbetsledare som kan hantera 

språksvårigheter och kulturkrockar samt goda kunskaper om städtjänster hos fastighetsägarna 

är andra sätt att förbättra arbetsmiljön. Själv driver hon ett projekt som arbetar för att ta fram 

branschstatistik, då detta är en verklig bristvara och man istället gissar sig fram kring hur det 
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ser ut i branschen. Finland är ett annat område som är av intresse att studera, då städyrket har 

en helt annan status där. Att städa ses inte som något fult och det finns en bra 

gymnasieutbildning. Holmefalk menar att Sveriges regering och riksdag bör följa Finlands 

exempel och anordna en renodlad utbildningslinje för städarna i Sverige (webtidningen 

Fastighetsfolket, nr 6, 2006).    

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning, som behandlar statusklassificering och 

städyrkets placering på denna skala, att städyrket genom tiderna har värderats som ett 

kvinnligt lågstatusyrke. Studier visar att omgivningens syn på städyrket som ett okvalificerat 

lågstatusyrke till stor del har sitt ursprung i okunskap och samhällets etablerade genus- och 

klasstrukturer. Arbetsledare och städföretag har, som en reaktion på detta, på senare år arbetat 

aktivt för att göra yrket mer attraktivt och höja dess status genom bl.a. mer moderna metoder 

och utbildningsmöjligheter. 

Detta innebär att städarna får navigera mellan motstridiga budskap, dels gällande strävan att 

höja yrkesgruppens status, dels omgivningens subjektiva lågstatusklassificering av städyrket. 

Vi ser fram emot att genom vår studie ge ovanstående forskning en socialpsykologisk 

nyansering genom att låta städarna egna röster bli hörda kring sitt arbete och de relationer som 

Marie Aurell hävdar är viktiga för deras identitetsskapande.  
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3.   Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt av uppsatsen kommer vi att redogöra för teorier och begrepp, vilka vi avser 

analysera vårt resultat utifrån. De teorier och begrepp vi kommer att använda oss av är 

”Organisationskultur”, ”Emotioner - Stolthet och skam”, ”Hälsa och välbefinnande – 

Kulturbiologi”, ”KASAM – Känsla av sammanhang” och ”Kapital”.  

3.1    Organisationskultur  

Vi anser att den organisationskultur som råder på en arbetsplats starkt influerar de sociala 

relationer som skapas och upprätthålls. Kulturen etableras både från ledningens håll genom de 

förändringsprocesser som genomförs och den människosyn som förmedlas, samt från de 

anställda städarnas delaktighet på flera olika nivåer i verksamheten.  

Mats Alvesson (2009) anser att den kultur som finns på t.ex. ett företag är av stor vikt för hur 

verksamheten fungerar och att även om cheferna är medvetna om kulturens betydelse, saknar 

de ofta en djupare förståelse för hur människor och kulturer fungerar på detta plan. 

Koordinerade handlingar förutsätter gemensamma innebörder och föreställningar och vissa av 

dessa är nödvändiga för organiserad verksamhet. Det är när dessa innebörder och 

föreställningar uttrycks öppet mellan människor i t.ex. en arbetsgrupp som ”kulturen” uppstår. 

Det är alltså inte de individuella föreställningarna utan de gemensamma orienteringarna som 

är av intresse vid studier av organisationskultur.  

Organisationskulturen förutsätter även att medlemmarna identifierar sig med sin organisation. 

Denna tillhörighet skapar en specifik identitet som har mening och påverkar 

självuppfattningen. Enligt Martin (2002, omnämnd i Alvesson, 2009), skapar en starkt 

engagerad och enhetlig kultur produktivitet och vinst, genom att de anställda frivilligt, 

flexibelt och med stark motivation gör rätt saker. Alvesson menar dock att detta inte är så lätt 

att få till i verkligheten. När man som ledare vill påverka de anställdas känslor, idéer och 

normer ska man akta sig för att använda företagsekonomisk logik, då detta istället kan 

sabotera förändringsprocessen. På arbetsplatser där arbetsuppgifterna kan vara tunga och 

enformiga bidrar ofta umgänget med arbetskamraterna till mening och tillfredställelse. Den 

sociala sidan av arbetsplatsen kan här bli viktigare än verksamheten i sig, och fasta 

gruppbildningar kan uppstå (2009).  

Alvesson visar på hur människor ofta använder metaforer när de pratar om komplexa fenomen 

och att den metafor som illustrerar hur företaget är uppbyggt har en avgörande effekt för hur 
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människor förhåller sig till verkligheten. Han nämner hur pyramiden ofta är en mycket 

använd metafor för organisationer. Den beskriver den hierarki som existerar i organisationen 

genom att visa på en ”topp”, en ”mellannivå” och de ”där nere”.  

Beroende på hur företagsledaren skapar eller omformar kulturen, så formas de anställdas 

känslor och uppfattningar därefter. Alvesson menar dock att ledningsideologin endast är en av 

flera uttryck för organisationskultur och att det kan existera stora avvikelser hos andra 

gruppkulturer inom organisationen. Han beskriver hur ledningen även kan sträva efter 

”symboliska resultat” inom företaget, såsom hållningar, känslor, värderingar och 

föreställningar, vilka gynnar motivation och mobilisering bland personalen och underlättar 

förändringsprocesser. Vidare förklarar Alvesson vikten av att i vardagliga konversationer 

värna om och bevara de sociala och kärleksfulla relationer som utgör den kulturella 

samlevnaden, då skapas möjligheter för hälsa och välbefinnande bland de anställda.       

Ledningens koordinering av verksamheten och agerande mot de anställda utgör en viktig del 

gällande möjligheten att uppnå ovan nämnda sociala relationer och skapa en god arbetsmiljö. 

Alvesson redogör för skillnaden mellan chefskap och ledarskap och hur den förre organiserar, 

planerar och kontrollerar, medan den senare främst engagerar sig i hur folk känner och tänker 

och hur detta påverkar arbetsmiljön. Det existerar även ett ”antiledarskap”, vilket 

kännetecknas av att hierarkin nedtonas och att gemenskap, ett öppet klimat och god 

kommunikation istället prioriteras.  

Alvesson betonar att det viktiga är hur de underordnade tolkar och uppfattar den överordnade 

och att avdelningens prestationer avgör om ledarstilen fungerar. Om man tycker sig se ett 

samband mellan ledarstil och prestanda, så säger dock inte detta eventuella samband något om 

hur ledarstilen faktiskt fungerar. Det är snarare hur de underordnade uppfattar, tolkar och 

reagerar på ledarens handlingar som avgör effekterna av ledarskapet, snarare än vad ledaren 

faktiskt gör (ibid).  

En avgörande faktor för hur ledningen uppfattas av de anställda kan vara det förtroende de har 

för sina anställda, och således även det ansvar de är beredda att delegera ut i arbetsgrupperna 

och till de enskilda städarna. Genom att koordinera verksamheten på detta sätt använder sig 

ledningen av metoden (och målet) ”empowerment”, där den anställde görs medveten om sin 

möjlighet att påverka den egna arbetssituationen, och på detta sätt förstärka egenmakten 

(Kostenius & Lindqvist, 2006). Denna medvetenhet kan endast uppkomma i relationer med 

andra människor. Desto mer kontroll och påverkan en individ har över t.ex. sitt arbete, desto 
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färre stressrelaterade sjukdomar riskerar han/hon att drabbas av. Enligt Erik Forsberg och 

Bengt Starrin (1997, omnämnd i Kostenius & Lindqvist, 2006) är makt lika med möjligheten 

att påverka. De menar att empowerment är både en process och ett mål i sig med centrala 

komponenter av makt, kontroll, självtillit och stolthet. Deras människosyn präglas av tanken 

att människan är ett subjekt i en jag-och-du-relation och därmed också är i princip kapabla att 

styra sina egna liv. Enligt Kostenius och Lindqvist utgör empowerment motsatsen till den 

patriarkala samhällssynen, vilken präglas av över- och underordning. I det patriarkala 

samhället finns det experter och undersåtar; de vanliga människorna vet inte sitt bästa och ska 

därför läras eller uppfostras. Kostenius och Lindqvist menar istället att egeninflytande och 

eget beslutsfattande på olika nivåer gynnar arbetsplatsen, då det resulterar i ökad flexibilitet, 

effektivitet och servicekvalitet (2006).  

3.2    Emotioner – Stolthet och skam 

Tidigare i uppsatsen diskuterade vi hur en yrkeskategoris status påverkar de anställdas 

identitetsskapande och relationer till sina medmänniskor. I följande avsnitt tydliggörs hur 

yrkesstatus och sociala band framkallar olika emotioner hos individen, såsom t.ex. skam eller 

stolthet och hur dessa i sin tur påverkar individens syn på sig själv och sina medmänniskor, 

och således även de relationer som etableras.   

Enligt Thomas J Scheff är dock social status inte beständig utan utvärderas och prövas 

kontinuerligt. I denna interaktion försöker deltagarna ständigt att undvika pinsamheter och 

likaså att skämma ut andra. Detta samspel kallar Scheff för deference emotion system 

(hänsynsemotionssystemet), där varje konkret handling manifesterar den sociala strukturen. I 

strävan efter att hålla denna övergripande sociala struktur samman, blir de sociala banden en 

nödvändig kraft och de utgör därmed det mest centrala mänskliga motivet.Dessa sociala band 

hålls i sin tur samman med hjälp av två emotioner; stolthet och skam. Stolthet signalerar ett 

intakt socialt band medan skam visar på ett hotat band. Trots att dessa två processer ständigt 

äger rum i vardagen har de båda känslorna låg visibilitet i samhället (1999).  

Konformiteten i samhället upprätthålls bland annat på grund av att även om den enskilde inte 

delar andra människors åsikter och handlingar, väljer han/hon ändå oftast att sälla sig till 

majoriteten. Enligt Scheff beror detta på att konformitet belönas och avvikande beteende 

straffas (även om det inte finns konkret uttalande sanktioner). Scheff nämner Cooleys spegel-

jag och hur man skapar sin självbild genom att se sig själv utifrån den andres perspektiv, 

föreställer sig hur han/hon uppfattar en och hur denna föreställning ger upphov till stolthet 
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eller förödmjukelse. Denna form av social kontroll pågår konstant, även när individen är 

ensam eftersom han/hon tydligt kan föreställa sig följderna av sitt beteende. Att ständigt 

reflektera över och anpassa sitt beteende för att undvika skamkänslor och pinsamheter 

upplevs av individen som begränsande (ibid).  

I likhet med Scheff diskuterar även Randall Collins hur samhället hålls samman genom 

emotionsbaserade relationer. Enligt Collins ger en framgångsrik och lyckad interaktionsritual 

en känsla av solidaritet och samhörighet. Collins redogör för fyra huvudsakliga komponenter 

eller inledande villkor som definierar vad IR är; två eller flera människor är fysiskt 

närvarande på samma plats, tydliga gränser för vem som deltar i ritualen och vem som står 

utanför, uppmärksamheten riktas mot ett gemensamt objekt eller aktivitet (vilket deltagarna 

blir medvetna om genom att detta kommuniceras mellan de inblandade) samt att de delar en 

gemensam känsloupplevelse (2005).  

Denna gemensamma känsloupplevelse beskrivs som emotionell energi, vilken när den är 

tillräckligt stark leder till ett ökat självförtroende och en stark motivation hos individen att 

interagera med andra. Vid relationer som präglas av makt och status, anser dock Collins att 

individen förlorar emotionell energi, eller rättare sagt den som innehar hög status och t.ex. kan 

ge order till andra får emotionell energi, medan de som anses ha låg status och vara i en 

underordnad position förlorar energi. Collins menar således att grupper som anses ha hög 

status har hög emotionell energi medan lågstatusgrupperna upplever motsatsen (ibid).   

Sennett & Cobbs forskning kring den statusbundna skammen handlar om hur ett tydligt 

materiellt och socialt underläge ger upphov till skam, och hur denna skam spelar en viktig roll 

i upprätthållandet av social ordning. De har studerat hur den amerikanska överklassen 

försöker få arbetarklassen att tro att individens position i samhället enbart är ett resultat av 

dennes ansträngningar. Detta bidrar till en tävlan inom det amerikanska klassamhället där 

endast några få uppnår hög status, och den respekt och värdighet som medföljer. De som 

befinner sig längst ned i hierarkin löper således en mycket större risk att känna otillräcklighet 

och skam (1972, omnämnd i Dahlgren & Starrin, 2004). 

Neckels forskning kring den sociala skammen visar att skam i det postmoderna samhället har 

blivit ett tecken på svaghet och underlägsenhet. Individen förlorar makt genom att visa sin 

skam. Den självständighet som blivit norm i det postmoderna samhället har blivit svår att 

uppnå, då individen i sitt emotionella tillstånd har gjort sig beroende av andra människors 

omdöme (1991, omnämnd i Dahlgren & Starrin, 2004).   
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Ett sätt att undkomma lågt erkännande och skam inom ett lågstatusyrke är enligt fil dr i 

sociologi, Marita Flisbäck, att framhålla yrkesvalet som rationellt. För att undgå en offerroll 

ser individen sig istället som en aktör, vilken har gjort ett aktivt yrkesval utifrån flera 

valmöjligheter. Individen rationaliserar även sitt yrkesval genom att fokusera på yrkets 

positiva aspekter, t.ex. möjliggörandet av fri tid och den frihet som medföljer. Frihet från de 

studieskulder, den långa utbildning och ohälsa som kännetecknar ”karriärmänniskorna” anges 

även som orsaker till yrkesvalet. Vikten av att bli erkänd för det man presterar visar på en 

relationell aspekt, där de som arbetar inom lågstatusyrken återkommande jämför sin egen 

arbetssituation med högstatusyrkenas villkor (2008).  

3.3    Hälsa och välbefinnande - Kulturbiologi   

I detta avsnitt har vi valt att presentera de hälsoeffekter som goda relationer och en 

meningsfull tillvaro har för individen. Vi är av den förståelsen att goda sociala band skapar en 

stark gemenskap i arbetsgruppen, vilket på sikt bidrar till hälsa och välbefinnande hos den 

enskilde städaren.  

I boken Hälsa & livsstil: forskning & praktiska tillämpningar (Hallberg (red.), 2010) redogörs 

för hur hälsa och välbefinnande uppstår hos individen genom dennes sociala relationer. I 

bokens sjuttonde kapitel, ”Det sociala livets betydelse för hälsa och välbefinnande – en 

kulturbiologisk förståelse” förklaras hur kulturbiologin kategoriserar olika levande varelser 

beroende på hur de lever i den relationella domänen.  

Människans fysiologi (biologi) är sammanvävd med hennes relationella sätt att leva i 

konversationer (kultur) och att kulturbiologi därför är den lämpliga termen att använda när 

man diskuterar vad som utmärker människan. Det som karakteriserar människan och ger 

upphov till den mänskliga identiteten, är den relationella matris, som sammanväver 

kunskapens och kärlekens biologi. I kunskapens biologi ställs frågan: Hur gör vi det vi gör 

som observatörer? Svaret på denna fråga ligger i hur den enskilde individen genom språket 

och de egna emotionerna frambringar världen och verkligheten. Vi är medvetna om att andra 

skapar sin verklighet på liknande sätt, vilket innebär att vi accepterar att vi lever i ett 

multiversum av kulturella världar och verkligheter, så kallad ”objektiviteten-inom-parentes”. 

Kärlekens biologi ser kärleken som den grundläggande emotion som skapar förståelse mellan 

de olika kulturella världarna; kärleken konstituerar således sociala relationer. Denna kärlek 

innebär att ”jag accepterar mig själv, den andre och de andra som legitima andra i samexistens 

med mig själv” (Maturana Romesín & Verde-Zoller, 1996, omnämnd i Hallberg (red.), 2010, 
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s. 312). Genom att förverkliga och bevara denna emotion, möjliggörs uppkomsten av hälsa 

och välbefinnande (Hallberg (red.), 2010).  

Hälsa och välbefinnande är således beroende av bevarandet av sociala och kärleksfulla 

relationer i den kulturella samlevnaden, vilka realiseras och upprätthålls i våra vardagliga 

konversationer. Den intima känslan av välbefinnande genereras i sociala relationer, där hälsa 

och välbefinnande skapas för att vi ömsesidigt accepterar varandra som personer i våra 

konversationer. Finns det ömsesidig respekt, acceptans och tillit mellan individerna, så kan ett 

samarbete i saminspiration uppstå. Detta gemensamma samarbete uppstår när det finns en 

självständig möjlighet till reflektion och handlingsfrihet, när projektet känns meningsfullt för 

alla som deltar och som har varit med och skapat det. Saminspirationen uppstår när det finns 

ett psykiskt rum av tillit och respekt, vilket skapar känsla av trygghet och som i sin tur 

expanderar kreativiteten (Hallberg (red.), 2010).  

I dagens globaliserade värld glöms ofta de sociala och lekfulla relationerna bort, och risken 

för sjukdom och psykisk ohälsa ökar. Dessa sjukdomar beror på att kärlekens biologi störs, då 

ohälsan uppkommer ”i kontrast till minnet av tidigare intima känslor av välbefinnande” 

(Hallberg (red.), 2010), s. 320). Istället för sociala relationer som kännetecknas av kärlek och 

acceptans, så skapas en individualisering styrd av politiska och ekonomiska intressen, 

kännetecknad av konkurrens, ambition, arrogans och en rädsla att misslyckas. Dessa 

emotioner i sin tur leder lätt till en känsla av ensamhet, främlingskap och meningslöshet 

(ibid).   

Genom emotionerna smärta och nyfikenhet kan individen dock finna vägen till reflexion, till 

den kärlek och det förnuft som gör att vi vågar släppa säkerheten och se vad som kan hända. 

Vi står idag vid ett kulturellt vägskäl, där människans genom smärta och nyfikenhet, samt 

genom etisk reflexion, söker nya, harmoniska sätt att leva. Genom denna etiska reflexion kan 

vi skapa och bevara vår biologi som sociala och kärleksfulla varelser (Hallberg (ibid).   

3.4  KASAM – Känsla av sammanhang 

En annan forskare som studerat hur hälsa och välbefinnande skapas och upprätthålls i 

samhället är Aron Antonovsky. I boken Hälsopromotion i arbetslivet (2004) redogör Anders 

Hanson, fil. mag. i arbets- och organisationspsykologi, bl.a. för Antonovskys teori kring 

”känsla av sammanhang”. Denna teori har vi valt att belysa, då den förklarar varför vissa 
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individer bibehåller en god hälsa och en positiv inställning, även om personen ställs inför 

problem och/eller lever i en påfrestande miljö.  

Enligt Antonovsky varierar hälsan mellan olika socialgrupper i ett samhälle. Hans definition 

på hälsa handlar dock inte bara om kropp och själv och den närmsta livsmiljön, utan även om 

hur samhället ser ut, var man befinner sig och hur man lyckas leva sitt liv i detta samhälle. 

Hans begrepp KASAM, känsla av sammanhang, visar på hur en människas välbefinnande 

skapas utifrån en kombination av dennes positiva livserfarenheter och förmåga att hantera 

spänningar, och även av hennes uppsättning av motståndsresurser mot ohälsa, t.ex. ärftliga 

egenskaper, materiellt välstånd, självkänsla, socialt nätverk, fantasi, religion etc. Antonovsky 

var emot den diktoma (antingen-eller) klassificeringen av människor som sjuka eller friska, 

utan antog istället ett salutogent perspektiv där individen vid olika tillfällen befinner sig på en 

glidande skala mellan polerna hälsa och ohälsa.   

En stor del av Antonovskys forskning handlade om motståndsresurser, d.v.s. vilka faktorer det 

är som gör att vissa människor rör sig mot hälsopolen, d.v.s. behåller en bra hälsa och lever ett 

gott liv, trots att de kanske har varit med om traumatiska händelser och svår sjukdom 

(Antonovsky, 1991, omnämnd i Hanson, 2004).  

Antonovsky strävade inte bara efter att finna olika motståndsresurser, utan även efter att skapa 

en teori som förenar de olika faktorerna och förklarar hur de samverkar. Hans forskning 

visade att den gemensamma nämnaren för de olika faktorerna var att de alla var ett bidrag till 

en livserfarenhet som i sin tur skapade en tillvaro som upplevdes hänga samman, en ”känsla 

av sammanhang” (ibid). 

Denna känsla av sammanhang realiseras genom att individen lyckas införliva de tre 

komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfulhet i sitt liv. ”Begriplighet” handlar 

om huruvida en människa upplever att all information och alla intryck i tillvaron upplevs som 

förnuftsmässigt gripbara, strukturerade och förutsägbara. Upplevs världen vara 

osammanhängande eller kaotisk får individen svårt att hantera sin situation. ”Hanterbarhet” 

innebär att individen upplever sig ha det nödvändiga resurserna som krävs och möjlighet att 

agera utifrån de krav som ställs på en. 

Här handlar det både om materiella resurser såväl som att kunna be och ta emot hjälp av sina 

medmänniskor. I detta begrepp ingår även tron på att man kan klarar av de krav eller svåra 

händelser som ingår i livet, samt även kan reda ut olika problemsituationer. ”Meningsfullhet” 
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handlar enligt Antonovsky om motivation, och är svaret på alla varför-frågor i livet, t.ex. 

”Varför ska jag göra detta?” När en individ ställs inför en uppgift kan han/hon välja att 

antingen se den som en tung börda eller som en inspirerande utmaning att engagera sig i 

(ibid).  

Av dessa tre komponenter anser Antonovsky att meningsfullhet är den viktigaste, då 

begripligheten och hanterbarheten endast blir kortvariga utan den. När individen har uppnått 

samtliga tre komponenter utvecklas en stark KASAM, vilket utgör en avgörande faktor i 

individens rörelse mot hälsopolen (ibid).         

3.5   Kapital  

Den statuskategorisering som vi diskuterade i den inledande sociologiska sammanhangs-

placeringen, har vi även valt att ta med i den teoretiska genomgången. Genom att referera till 

begreppet ”kapital”, avser vi visa hur olika grupper i samhället har olika syn på vad som anses 

vara värdefullt och värt att eftersträva. Den tidigare nämnda studien kring yrkesstatus 

(Eriksson, 2006), tillskriver städyrket ett lågt kapital statusmässigt. Vi anser dock att de 

anställda städarna på Västergårdsgruppens städ har möjlighet att själva definiera vad de anser 

är värdefullt på sin arbetsplats, t.ex. de sociala relationerna. De har således möjlighet att 

tillsammans skapa ett ”socialt kapital”, vilket kan värderas högt i gruppen.   

Enligt Pierre Bourdieu (1997) finns det olika sorters makt, s.k. kapital, i samhället. Det finns 

ekonomiskt kapital och symboliskt kapital, varav Bourdieu har ägnat sig åt det senare. 

Ekonomiskt kapital handlar om ekonomiska tillgångar, medan det symboliska kapitalet 

handlar om vad medlemmarna i en grupp erkänner som värdefullt. Bourdieu intresserade sig 

framför allt av det kulturella kapitalet (med undergrupperna utbildningskapital och 

vetenskapligt kapital), där t.ex. ett fint språk, hög utbildning, gott uppträdande och bra 

kännedom gällande vetenskap, litteratur, konst och/eller mode värderas högt. Bourdieu kallar 

denna gemenskap mellan människor som delar samma uppfattningar kring ett symboliskt 

kapital för ett ”socialt fält”.  

Det enskilda sociala fältet avgränsas från de övriga fälten genom ”distinktionsprincipen”, 

d.v.s. de reglerna och värderingar som existerar inom den egna gruppen, vilka säkerställer det 

egna kapitalet. Det kulturella kapitalet kan bytas mot makt eller inkomster och är relaterat till 

de förhärskade idéerna i samhället, såsom den politiska och ekonomiska makten. Kulturellt 
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kapital kan således utnyttjas i kampen om makt, prestige och pengar. De olika sociala fälten är 

hierarkiskt ordnade beroende på hur mycket kulturellt kapital det enskilda fältet besitter (ibid).   

Bourdieu talar även om socialt kapital, vilket han dock inte såg som ett symboliskt kapital, 

eftersom det har en direkt förankring i sociala relationer och därmed även i konkreta personer. 

Han betonar dock att hans övergripande kapitalbegreppet är ett relationsbegrepp som skapas 

genom sociala relationer, sociala fält, och inte kan existera som en isolerad egenskap hos den 

enskilde individen (ibid).  

Det sociala kapitalet handlar om hur man uppför sig och interagerar med andra människor, 

d.v.s. ens tillgång till nätverk och relationer. Kapitalet är enligt Bourdieu de resurser som det 

sociala nätverket ger upphov till, bl.a. individens status i samhället. Klasstillhörighet bestäms 

här dock inte enbart utifrån ett visst kapital, utan ifrån den sammanlagda mängd ekonomiskt 

och kulturellt kapital som individen innehar. Det sociala stödet i form av nätverk och 

relationer är således något som individen skapar och värnar om, då det definierar och gynnar 

det symboliska (och ekonomiska) kapitalet (ibid).  

Kulturellt kapital är till stor del resultatet av en individs ”habitus”. Habitus är de handlingar 

som individen har tillägnat sig, internaliserat, och som han/hon kontinuerligt använder och 

skapar sin identitet/gruppidentitet utifrån. Detta habitus bekräftas och reproduceras 

kontinuerligt inom det egna fältet och påverkar hur de olika kapitalen utnyttjas. Genom att 

byta miljö och därmed även de människor man umgås med, kan man dock förändra sitt 

habitus och därmed även hur det symboliska kapitalet värderas (ibid). 
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4.    Metod 

4.1   Vetenskapsteoretisk ansats 

I detta avsnitt redogör vi för vår hermeneutiska forskningsmetod och hur denna resulterar i en 

rad tolkningsmöjligheter för oss forskare. Genom att även använda oss av kulturbiologin i vår 

vetenskapsteoretiska ansats, förtydligar vi hur våra tolkningar vilar på insikten att samtliga 

deltagare i vår studie skapar sina egna kulturella verkligheter att utgå från.    

Filosofen Jürgen Habermas, som menar att det humanistiska studieobjektet förmedlas 

huvudsakligen genom språket, vilket gör tolkningsprocessen till denna vetenskaps 

huvudintresse (omnämnd i Christensen, 2004). Detta innebär att den humanistiska 

vetenskapsprocessen ses som praktisk eller hermeneutisk. Där naturvetenskapen försöker hitta 

lagbundenheter och generaliseringar, fokuserar humanvetenskapen på det som är individuellt 

och unikt. Den hermeneutiska metoden är tolkande och riktad mot aktörens egen uppfattning 

(fenomenologisk), istället för mot ett objektivt förhållande.  

Eftersom det inte finns någon lagbundenhet i tolkningsprocessen, finns det heller inget facit 

att förhålla sig till. Den hermeneutiska metoden har på denna punkt kritiserats p.g.a. att den 

möjliggör oändliga tolkningsmöjligheter. Tolkningen kan dock anses vetenskaplig ifall den 

leder fram till förståelse och progression inom ämnet. Leder tolkningen in i en återvändsgränd 

måste den alltså ses som felaktig. Ett annat problem är att tolkningen kan färgas av forskarens 

subjektivitet; härstammar tolkningen från det mänskliga studieobjektet eller från forskaren 

själv?  

Här kan vi även knyta till den tidigare nämnda ”kunskapens biologi”, och ställa oss frågan; 

Hur gör vi det vi gör som observatörer? Genom att ta den förklarande vägen som är 

objektiviteten-inom-parentes, väljer vi ett synsätt där varje individ frambringar varje individ 

en värld och verklighet genom de distinktioner som han/hon gör i språket, som en 

koordinering av handlingar med andra, sammanvävt med de emotioner han/hon rör sig i 

(Hallberg (red.), 2010). 

Detta synsätt gör det möjligt för oss att se att vi lever i ett multiversum av olika kulturella 

verkligheter. Motsatsen till objektiviteten-inom-parentes hade varit ifall vi såg verkligheten 

som existerande oberoende av observatören, på den förklarande väg som är objektiviteten-

utan-parentes, d.v.s. att det endast fanns en värld att utgå från, ett universum, vilket förnekar 

existensen av andra verkligheter (ibid).  
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Att objektiviteten sätts inom parentes innebär att det som sker i t.ex. en intervjusituation 

utspelar sig mellan två observatörer, vilket innebär att vi som forskare har ansvar för de 

distinktioner som vi gjort under forsknings- och skrivandeprocessen; d.v.s. den verklighet 

som vi presenterat. Även du som läsare blir genom objektiviteten-inom-parentes ansvarig för 

hur du lyssnar till det vi skrivit. Du ges möjlighet att utifrån din egen erfarenhet reflektera 

kring giltigheten i det som beskrivs, samt acceptera eller inte acceptera de argument vi för 

fram.  

4.2    Kvantitativ metod  

Vårt syfte och vår frågeställning har vi valt att operationalisera genom att använda oss av två 

metoder när vi genererar vårt material, varav den ena är kvantitativ enkätundersökning (se 

Bilaga 1). En kvantitativ metod innebär att värdena från undersökningen måste gå att göra om 

till siffror för att kunna mätas. I den enkätundersökning vi genomförde använde vi oss av data 

på ordinalskalenivå, d.v.s. svarsalternativen informanterna kunde välja mellan var 

rangordnade utifrån hur väl påståendena stämde in på den svarandes upplevelser (Denscombe, 

2008). De kvantitativa data vi erhöll hade kunnat mätas genom en uträkning i t.ex. 

procentsatser, men då enkätundersökningen utgjorde vår förstudie av fältet, ansåg vi att den 

övergripande information den gav var tillräcklig för att vi som forskare skulle kunna få en 

djupare förförståelse för det fält och den arbetsgrupp vi skulle komma att intervjua.  

Genom att genomföra denna förstudie riskerade vi inte att vår begränsade förförståelse kring 

fältet skulle kunna orsaka att vår intervjuguide inte täckte aspekter av intresse för vår studie.  

Enkäten bestod av 50 påståenden som varje enskild städare fick värdera utefter hur väl de 

stämde överens med dennes upplevelser av arbetsmiljön. Påståendena var uppdelade under 

områdena Ledarskap, Delaktighet/Information, Mål/Uppföljning, Socialt stöd, 

Arbetstillfredställelse, Kompetensutveckling, Arbetsbelastning och Framtiden. De resultat 

som enkäten visade användes sedan som underlag för de 6 intervjuer som därefter 

genomfördes. Inledningsvis hade vi tänkt använda oss av öppna frågor i enkäten, men valde 

sedan en kvantitativ inriktning dels p.g.a. resultatets tydliga överskådlighet, dels p.g.a. den 

kortare tidsåtgången. De indikationer som enkäten gav kring städarnas arbetsmiljö använde vi 

oss sedan av vid intervjuerna, som en del av vår nyförvärvade och mer djupgående 

förförståelse (se Bilaga 2).  
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4.3   Kvalitativ metod  

När vi genererade ytterligare material från enhetschefen, områdeschefen och städarna använde 

vi oss av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Vi valde denna metod då 

vi var intresserade av att ta del av informanternas livsberättelser. Sociologen Laurel 

Richardson anser att berättelsen synliggör människans vardagserfarenheter, och skapar en 

slags ordning i hennes livsvärld. Livsberättelsen har en självbiografisk aspekt och presenterar 

de händelser som har bidragit till skapandet av personens identitet.  

När vi lyssnar på denna berättelse skapar vi en förståelse för andra människors livsöden. 

Enligt Johansson har detta berättande även som fördel framför andra metoder att det 

undersöker hur människor ger sina liv mening och skapar identitet. En människas 

livsberättelse baseras på hennes egna tolkningar av de händelser som hon har upplevt och de 

personer hon mött. Dessa vardagserfarenheter som återberättas bidrar till att skapa ordning 

och mening i det dagliga livet (2005).  

Genom att använda oss av kvalitativa intervjuer med städarna får vi möjlighet att ge en 

nyanserad bild till de sociologiska teorier som vi berört i vår Bakgrund och vår Teoretiska 

genomgång. Hur såg den subjektiva livsvärlden ut hos de individer som sociologins teorier 

kring bl.a. makt, status och skam skapade generaliseringar kring? Att ge varje informant tid 

och utrymme att berätta sin historia, ansåg vi skulle generera det material som lämpade sig 

bäst för en socialpsykologisk studie kring de sociala relationerna på arbetsplatsen. Vi valde 

därför att ha en semistrukturerad intervjuguide där vi utgick från vissa förutbestämda 

ämnesområden. Inom dessa områden lät vi sedan respondenten berätta fritt kring sina 

upplevelser (se Bilaga 3, Bilaga 4, och Bilaga 5).    

4.4  Förförståelse   

Som vi nämnde i inledningen anser vi båda att vår förförståelse kring fältet är begränsad. Den 

förförståelse vi har förvärvat består till stor del av de sociologiska sekundära källor som berör 

vårt ämnesområde endast genom generaliserande studier på makronivå. Enligt dessa studier 

anses städyrket vara ett lågstatusyrke, vars status ger upphov till skam hos de anställda. 

Förutom den gemensamma förförståelse som vi genererat genom att studera teoretiska källor 

inför bakgrunden och den teoretiska genomgången, har vi även diskuterat den förförståelse vi 

besatt innan detta forskningsprojekt påbörjades.  
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Vår tes kring att de sociala relationerna kan spela en viktig roll för trivseln och arbetsglädjen 

på Västergårdsgruppens Städ baserar vi till viss del på Marie Aurells forskning kring 

relationernas betydelse för städarnas identitetsskapande, men även på egen yrkeserfarenhet. 

Amanda har för 10 år sedan arbetet ett antal somrar på ett företag som tillverkar och paketerar 

livsmedel, vilket bitvis var ett tungt och stressfyllt arbete. Själv upplevde Amanda att 

arbetsuppgifterna sällan var stimulerande, utan i stort sett gick per automatik efter ett tag. För 

henne var det istället de sociala relationerna med sina medarbetare som gav arbetet innehåll 

och bidrog till trivsel. Denna förförståelse har gjort att vi redan inledningsvis i studien utgick 

ifrån att de sociala relationerna på arbetsplatsen sannolikt bidrog till den goda arbetsmiljön. 

Förstudien bekräftade även detta antagande.  

Vi är dock medvetna om att den tidigare forskning och de egna erfarenheter som kan bidra 

med användbar bakgrundsinformation, även riskerar att färga och begränsa den bild vi skapar 

oss utifrån våra möten med respondenterna, samt det material vi samlar in. I enkäten och 

under intervjuerna har vi således medvetet undvikit att delge eller diskutera den övergripande 

syn samhället har på deras yrkeskategori och dess status.  

Även vår förförståelse kring vad som bidrar till att skapa en god psykosocial arbetsmiljö, kan 

göra att vi väljer att fokusera på uttalanden som bekräftar de teorier vi har tillägnat oss under 

utbildningen, och till viss del kanske missar att följa upp sidospår. Vi är dock medvetna om 

dessa risker och kommer att ta hänsyn till dessa under vår fortsatta forskning.   

Vi är även här medvetna om hur vår förförståelse genom språket och våra emotioner skapar 

en verklighet, en värld, som under intervjuerna möter städarens verklighet (objektiviteten-

inom-parentes). Vid detta tillfälle är det viktigt att vi som forskare reflekterar kring vår 

möjlighet att släppa vår ursprungliga förförståelse kring hur vi tror den intervjuade städarens 

kulturella värld och verklighet kan se ut.  

4.5   Urval  

Då Västergårdsgruppens Städ består av 16 anställda städare gjorde vi inget urval gällande 

enkätundersökningen, utan delade ut enkäten till de städare som var närvarande under 

arbetsgruppens arbetsplatsträff (APT). Av de 16 anställda var det 14 städare som var 

närvarande; 12 kvinnor och 2 män.  

Vi planerade att i slutet av APTn be de närvarande att fylla i en maillista, så vi kunde maila ut 

en intervjuförfrågan som de intresserade kunde besvara. Områdeschefen ansåg dock att det 
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var bättre att ta in intresseanmälningar direkt efter APTn. Det var dock endast en kvinna som 

skrev ner sin mailadress, så vi bad områdeschefen att tala med de anställda under den 

kommande veckan och försöka få tag i ytterligare 5 anställda som skulle kunna tänka sig att 

ställa upp på en intervju.  

Chefen hörde av sig på måndagen efterföljande vecka och redan på tisdagen genomförde vi 3 

av de 6 intervjuerna. Urvalet till intervjuerna gjordes således genom att områdeschefen 

pratade med de anställda och fick ytterligare 5 anställda att ställa upp, utöver kvinnan som 

skrev upp sig på APTn. Samtliga av städarna vi intervjuade var kvinnor.  

Inledningsvis hade vi planerat att enbart intervjua städarna på Västergårdsgruppens Städ, men 

efter att enhetschefen visat stort intresse för att bli intervjuad, valde vi att intervjua även 

henne. Hon rekommenderade även att vi skulle intervjua områdeschefen, som är städarnas 

närmsta chef. Vi intervjuade de två cheferna efter förstudien, innan intervjuerna med de 

anställda. Dessa två intervjuer har i efterhand visat sig utgöra en viktig del i vår förståelse av 

de sociala relationernas betydelse för städarnas trivsel på sin arbetsplats.   

4.6    Tillvägagångssätt   

Vi skapade vår enkät utefter de områden vi ansåg vara relevanta att beröra i fråga om hur de 

sociala relationerna påverkar olika aspekter av arbetsmiljön; Ledarskap, 

Delaktighet/Information, Mål/Uppföljning, Socialt stöd, Arbetstillfredställelse, 

Kompetensutveckling, Arbetsbelastning och Framtiden. Sammanlagt omfattade dessa 

områden 50 påstående, vilka städarna fick värdera beroende på hur väl de stämde överens 

med var och ens åsikter kring sin arbetsmiljö. För varje påstående fanns svarsalternativen 

”stämmer helt”, ”stämmer bra”, ”stämmer delvis”, och ”stämmer inte alls” (se Bilaga 1).  

Vi delade ut enkäten på arbetsgruppens arbetsplatsträff, där den besvarades av 14 städare. 

Medan de anställda fyllde i enkäten blev vi medvetna om att det fanns problem med att 

besvara enkäten, p.g.a. svårigheter att förstå svenskt skrivspråk. Denna brist av förståelse 

kring frågornas innebörd anser vi kan ha påverkat det resultat som samlades in.   

När vi sammanställt de besvarade enkäterna fick vi en övergripande bild av hur de anställda 

upplevde sin arbetsmiljö. Vi utgick från detta material när vi sammanställde en 

semistrukturerad intervjuguide. I denna guide använde vi oss av de åtta områden som ingick i 

enkäten. Efter varje ämnesområde skrev vi en sammanfattning utifrån hur städarna besvarat 
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det områdets påståenden i enkäten. Baserat på detta resultat skrev vi även ett par frågor som vi 

kunde utgå ifrån ifall respondentens svar behövde utvecklas ytterligare (se Bilaga 3).  

Vid varje intervju gav vi städaren en A4-sida, där de åtta områdena var nedskrivna (se Bilaga 

4). Vi berättade att det var samma områden som behandlats i enkätundersökningen och att vi 

under intervjun skulle fördjupa oss lite mer i dessa områden. Därefter bad vi städaren berätta 

om sina upplevelser, erfarenheter, åsikter och känslor kring de olika områdena. Vi ställde 

även följdfrågor vid tillfällen då vi ville att städaren skulle utveckla sitt svar ytterligare. 

Samtliga av de sex intervjuade städarna gick med på att bli inspelade på diktafon under 

intervjun.  

Med enhetschefen och områdeschefen bestod vår intervjuguide utav några övergripande 

ämnesområden, såsom chefens arbetslivshistoria, beskrivning av verksamheten/ 

arbetsgruppen, syn på sin chefsroll etc. (se Bilaga 3). Under dessa två intervjuer behövde vi 

sällan använda oss av följdfrågor för att få dem att utveckla sina svar. Både enhetschefen och 

områdeschefen gav utförliga beskrivningar av verksamheten, sin egen roll i denna, samt det 

arbetssätt som han/hon använder sig av i sin chefsroll.  

Efter att enkätundersökningen och samtliga intervjuer genomförts såg vi hur genereringen av 

vårt material både haft sina positiva och negativa sidor. Då endast en kvinna efter APTn 

anmält intresse för att bli intervjuad, var vi beredda på att eventuellt få byta fält. Utan dessa 

intervjuer skulle vi inte få tillgång till mer omfattande och utförligt material att utgå från. Att 

urvalet till städarnas intervjuer gjordes av områdeschefen var inget vi planerat, men utan 

dennes insats hade vi troligtvis fått byta ämnesområde. Städarnas intervjuer genomfördes 

under dessas arbetstid, vilket innebar att intervjuerna fick utföras under avsatt tid, i vissa fall 

under knappt 30 minuter, eftersom städarna sedan var tvungna att fortsätta med sina 

arbetsuppgifter. 

Om mer tid funnits hade troligtvis vi fått fram ytterligare information som kan ha varit 

relevant i vår undersökning. Vi anser dock att vi har fått fram tillräckligt med material för att 

kunna dra slutsatser kring hur de sociala relationerna påverkar städarnas trivsel på sin 

arbetsplats. Vi är även nöjda med att vi valde att intervjua enhets- och områdeschefen, då 

deras roll i verksamheten har utgjort en viktig del i hur de sociala relationerna växt fram och 

utvecklats.    
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4.7 Etiska aspekter   

Både under enkätundersökningen och intervjuerna med städarna, har vi varit tydliga med att 

de kommer att vara helt anonyma när materialet presenteras. När vi presenterar materialet 

kommer vi bl.a. att undvika att könsbestämma enkätundersökningssvaren, då endast 2 män 

deltog. Då områdeschefen stod för urvalet till intervjuerna, kommer vi även här att vara extra 

försiktiga i omnämnandet av städarna för att säkerställa deras anonymitet i sina uttalanden. 

Vid inspelning av intervjuerna på diktafon har vi informerat om att endast vi två kommer att 

lyssna på inspelningen och att ljudfilen kommer att raderas så fort vi tagit del av materialet.   

Vi har även varit tydliga med att informera städarna och cheferna om att deras deltagande i 

enkätundersökningen och intervjuerna sker på frivillig basis. Enhets- och områdeschefen 

gjordes medvetna om att det skulle vara svårt att hålla deras uttalanden anonyma, då de är 

chefer för Västergårdsgruppens Städ. Ingen av de två hade några problem med att deras 

uttalanden var möjliga att koppla till dem personligen.  
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5.    Presentation av materialet 

I presentationen av det genererade materialet har vi valt att inledningsvis presentera de två 

intervjuerna med enhetschefen och områdeschefen som livsberättelser, för att därefter 

presentera resultatet från enkätundersökningen och intervjuerna med städarna. Materialet från 

samtliga intervjuer återges huvudsakligen i referatform. De direkta citat som presenteras är 

skrivna i kursiv och markerade med citationstecken.   

5.1      Intervjuerna med ledningen   

I detta avsnitt presenterar vi enhetschefens och områdeschefens beskrivningar av hur de 

organiserar och koordinerar verksamheten. De två cheferna har även berättat hur de ser på sin 

yrkesroll, vilken relation de har till städarna och vilket förhållningssätt de uppmuntrar hos de 

anställda.  

Vi har i anslutning till detta avsnitt fört en diskussion kring vad ordet ledarskap innebär. Att 

vara chef innebär att man har en yrkestitel, vilken inte behöver betyda att man även är en 

ledare. Vi har därför försökt undvika att använda begreppen ”ledare” eller ”ledarskap” under 

våra intervjuer, då vi inte haft vetskap om hur enhetschefen och områdeschefen definierar och 

arbetar utifrån sin yrkesposition. I enlighet med den förklarande väg som är objektiviteten-

inom-parentes, ville vi således inte använda ordet ”ledarskap” då denna distinktion i språket 

skulle influera mötet mellan våra och chefernas subjektiva verkligheter och således 

genererandet av vårt resultat. Genom att undvika att använda denna distinktion gav vi 

cheferna möjlighet att fritt frambringa sina egna emotioner och språkliga distinktioner, och 

därmed presentera sina subjektiva verkligheter kring vad den egna arbetsinsatsen innebär. 

5.1.1  Intervju med enhetschefen        

Enhetschefen börjar med att beskriva hur hon vill lyfta upp den här yrkeskategorin (läs 

städyrket), då hon anser att den är lite bortglömd och inte tillräckligt sedd. Hon syftar på 

statusen, d.v.s. att inte arbetet värderas tillräckligt högt. Åsikten finns att hennes personal inte 

ska vara störande eller synas, men ändå göra en insats för andras arbetsmiljö. Hon anser dock 

att denna attityd börjar suddas bort och att en viktig del i hennes ledarskap är att få personalen 

att inse att det är deras arbetsplats likväl som det är förskollärarens eller rektorns arbetsplats 

och att städarna har sin fulla rätt att gå in i personalrummet och äta sin lunch tillsammans med 

övrig personal. Att hon själv började arbeta som städerska när hon kom från Indien till 

Sverige för ca 20 år sedan är en erfarenhet som ger henne mycket god insikt i vad det innebär 
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att vara städare, både gällande yrkets fördelar och den låga status som hon anser är förknippad 

med yrkeskategorin.   

Enhetschefen förklarar vidare att hon vill komma dithän att det är lika villkor och lika status 

oavsett vilken kategori av arbete man har. Denna vision delar hon med kommunen, som 

arbetar för lika värde oavsett vilket kön, vilken kultur eller religion individen har. Då det 

arbetar tvåhundra personer inom Städserviceenheten, menar enhetschefen att det är viktigt att 

inse hur lång en process som denna kan ta i en så stor organisation. 

Enhetschefen beskriver därefter den första förändringen hon införde när hon började sin 

anställning och fick ansvaret för städenheten. Hon ville förändra städarnas arbetstid, vilken 

vid den tidpunkten var förlagd från natt till tidig morgon. Istället ville hon införa en arbetstid 

som sträckte sig mellan klockan sex på morgonen till halv tre på eftermiddagen. Denna 

förändring anser hon är mycket viktig, och bidrar i sin tur till god arbetsmiljö och god hälsa. 

”Vi människor är skapade så att vissa saker måste följas, och det (läs, att arbeta natt) är en 

psykosocial cykel som påverkar vår kropp negativt”, menar hon. 

I början mötte hon motstånd från många i arbetsgruppen, och hon lät dem komma med 

motargument och förde en öppen diskussion kring ämnet för att få dem att känna sig delaktiga 

i förändringsprocessen.  Hon la fram argument för hur god hälsa skapas och hur negativt det 

är för kroppen att arbeta natt. Hon försökte även göra städarna medvetna om fördelarna med 

att arbeta dagtid, som att det inte finns några förskolor öppna på natten. Hon frågade dem var 

de skulle lämna sina egna barn någonstans när de arbetade. Hon såg hur personalen började 

inse att de har rätt till ett socialt liv och till att må bra och att deras familjer ska ha samma 

rättigheter och möjligheter till olika aktiviteter som andra familjer.  

Enhetschefen menar att just delaktigheten utgör en viktig del i den arbetsmiljö hon 

eftersträvar. Utifrån hennes erfarenhet talar ansvar, delaktighet och samverkan på alla nivåer 

för ett gott klimat i gruppen och dessa stöttepelare är även viktiga för att ha roligt på jobbet. 

Vidare säger hon att rätten att påverka genererar att man ställer upp för varandra och är ärliga 

mot varandra och det menar hon är också viktigt för att trivas med sitt arbete. Även om 

enhetschefen är medveten om sin roll som chef kan och ska hon inte bestämma allt, berättar 

hon. Det beror på att hon inte har facit på alla frågor, säger hon. Hon tycker även att det är 

viktigt att förmedla till sin personal att alla behövs och bildar resurs tillsammans.  
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Som chef menar hon att hon givetvis har ansvar för städenheten men det betyder inte att hon 

skall göra allt själv. Hon använder sig av en metafor när hon beskriver verksamheten; ”Vi är 

kugghjul, och tar vi bort ett går inte maskinen runt och den fungerar inte”. Genom detta vill 

hon förmedla till sin personal att de behöver varandra för att det skall fungera bra på arbetet 

att alla delar behövs och måste få plats samtidigt och tillsammans.  

Enhetschefen menar att visionen, där delaktighet och ansvar ingår, är en vision för att 

människan ska växa och utvecklas i sitt arbete. ”Vi måste bryta ner och förklara vad vi menar 

med delaktighet och ansvar. Bara jag gör mitt, och så hjälper vi varandra, och tillsammans är vi där, 

helt plötsligt är vi där. Om alla gör sitt så är vi snart på mållinjen. Det är ju det som det handlar om”, 

säger hon och poängterar att detta är en viktig del att förmedla. Samverkan är ett viktigt ord för 

henne liksom ”tillit”, ”tillsammans” och ”växa”, och dessa ord används ofta när hon talar om 

sin vision.  

Det finns olika sätt att utveckla visionen, förklarar enhetschefen, och ett sätt är att hon skapat 

olika specialfunktioner i verksamheten. Dessa kan förbättra arbetsmiljön och kan även bilda 

nätverk där kolleger lär och delger varandra. Hon menar att detta gör personalen medveten om 

att de är bra på någonting. ”Murarna försvinner” mellan arbetskamraterna och de lär känna 

varandra bättre genom en dialog, där de ger varandra förslag och svar på lösningar, berättar 

hon.  

Detta koncept förmedlar hon både till sina områdeschefer och till sina olika arbetsgrupper, 

men hon förtydligar att ingen är tvingad. Det skulle kunna bli en belastning som utgör onödig 

stress för den i personalen som inte vill ha specialistfunktion, men känner sig tvingad.  

”Jag tycker det här är det bästa sättet att växla kunskap emellan istället för att hyra in 

konsulter som dom inte förstår vad den säger. Man tar inte till sig och det kanske inte 

ger så mycket. Den här effekten har gett så mycket under de här två åren… helt 

naturligt egentligen ... öppnat upp dörrar. De har kommit på saker själva. Det enda vi 

har gett dom är lite verktyg”, berättar hon. 

Enhetschefen menar att hon arbetar efter det ”hälsofrämjande tänket”, där hon poängterar 

vikten av det egna ansvaret. Det hon vill ge sin personal är verktyg och möjligheter att växa 

som människor. Genom specialistfunktionerna skapas en känsla av ”även vi lokalvårdare kan 

sträcka på ryggen och säga det här är jag bra på”, berättar hon. Detta kunnande förmedlas 

sedan till kunden som förstår att det krävs en viss arbetsmiljö och ett agronomiskt kunnande 

för att kunna städa bra och det kan innebära att kunden förändrar sin syn på städarnas status.  
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Enhetschefen, som är utbildad psykolog, har under de tre år hon varit enhetschef gjort 

förändringar gällande arbetstider och eget ansvar. Hon berättar att hon även vill höja statusen 

för städyrket och valde därför att införa proper och enhetlig klädsel tillsammans med id-

bricka. Användandet av lika klädsel, menar hon ökar stoltheten över yrket. Hon vill förmedla 

stolthet till städarna, så att de ska stå rakryggade när någon frågar vad de arbetar med och 

våga svara ”jag är städerska”. Vetskapen att det krävs kunskap, utbildning och utrustning för 

att kunna utföra en bra städning är viktigt för att höja statusen för yrket både för städarna 

själva och för omgivningen. 

Enhetschefen fortsätter med att förklara att utrustningen de har kostar mycket pengar, och det 

är ett budskap hon vill förmedla både till städarna och kunderna.  

”Att stå rak i ryggen har vi jobbat mycket med. Du är inte bara en städerska. Om man 

är på en fest, vill man kanske ofta inte tala om att man är en städerska när nån frågar; 

å vad jobbar du med? Och ibland kan jag förstå, och samtidigt vet man att man kan 

tala om att det krävs kunskap, en utbildning. Jag har gått den här utbildningen, som 

kostar tiotusen kronor och så kan man berätta vad en städvagn kostar. Den är dyrare 

än en dator, och alla maskiner man kör, de kostar ju flera tusen”.  

Enhetschefens utbildning till psykolog ser hon som en resurs eftersom hon har kunskaper om 

begrepp som kasam och andra teorier. Denna kunskap är en tillgång som hon använder sig av 

och arbetar efter. Samtidigt förklarar hon att dessa kunskaper får hon använda på en nivå som 

städarna förstår så de anställdas rättigheter och skyldigheter försöker hon förmedla på ett sätt 

personalen förstår. Hon använder ofta bilder eller olika aktiviteter för att få dem att förstå vad 

hon vill förmedla. Ledarrollen innebär vidare att hon vill förklara för dem att i 

”anställningspaketet” finns det förväntningar på dem alla och att hon som chef är mån om 

deras hälsa och välbefinnande likväl som att hon är mån om kvaliteten på arbetet för att 

kunden ska bli nöjd.  

Det är viktigt att förmedla till sin personal vad arbetet kräver, förklarar hon. De får då 

tillräckligt med kunskaper och resurser som skapar ett meningsfullt arbete. Vidare anser hon 

att det är viktigt med olika små verktyg för att arbeta hälsofrämjande, och ett sådant verktyg 

kan vara en kulturdag. Genom kulturell kommunikation kommer vi åt mångfald och förståelse 

för varandra, förklarar hon.  

När de får berätta om sitt land och visar olika saker från det land de kommer ifrån växer de. 

Enhetschefen vill genom olika aktiviteter skapa samverkan och öppenhet, och på så sätt 
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undvika att problem och ohälsa ska uppkomma. Hon menar att genom att göra roliga saker 

tillsammans som både är kunskapsbaserade och hälsofrämjande, minskar rädslan för att säga 

vad man tycker och tänker istället för att vara tyst och eventuellt må dåligt över något.  

Enhetschefen berättar om idén att utse ”Årets Städproffs”, en utmärkelse där personalen själva 

får sköta det mesta, förutom lite hjälp med strategin och lokal. I en aktivitet som denna 

uppstår en känsla av delaktighet, ansvar och tillit, och dessutom ger ett sådant arrangemang 

henne en möjlighet att marknadsföra städenheten, så att deras kunder förstår hur bra de är.  

Enhetschefen förklarar att det är svårare att komma åt det sociala och gemenskapen än att höja 

statusen och värdet på arbetet de utför. Den sociala gemenskapen handlar om den attityd var 

och en har inom sig, och den kan hon som ledare aldrig komma åt. Vidare förklarar hon att 

även om personalen får stöd och resurser och hon vill vara deras mentor handlar det till sist 

om hur de själva ser på sig själva och på sitt yrkesval. Hon berättar hur hon kan försöka 

uppmärksamma och tydliggöra för personalen vilka fördelar och nackdelar yrket har och att 

detta i sin tur kan göra att människan växer.  

Ett sådant betyg anser hon att hon fick när arbetsgruppen nominerade sig till årets bästa 

arbetsplats.  

”Jag blev jätteglad åt det här med årets bästa arbetsplats. Jag kan inte nominera min 

grupp det får komma från personalen. Vi tycker vi är en bra arbetsplats. Bara en sån 

grej alltså att dom känner sig så starka att komma hit. Det har aldrig hänt under alla 

dessa år. Bara det att det har vänt. Det är jättekul och det sa även dom ... 

kulturfullmäktige när vi fick priset där.  Det är jättekul att en sån grupp blir sedd helt 

plötsligt. Det har aldrig den här kategorin varit.  Då kan man känna att då är man på 

rätt väg. Då har det vänt. Det ett kvitto på det arbete vi gjort under åren”. 

Enhetschefen förklarar att man som chef ibland talar mycket om värdegrunder, men sen 

glömmer man bort hur det är i verkligheten på en lägre nivå. Hon menar att den styrkan hon 

besitter i att kunna se och bry sig om sina anställda kan bero på att hon själv varit städerska. 

Hon anser hon har den styrkan som behövs för att kunna tänka om och vända det negativa till 

något positivt och se möjligheter. Hon beskriver hur viktigt det är för henne att personalen 

känner sig sedda och delaktiga, och därför ger hon dem ansvar och visar att hon bryr sig.  

Hon betonar hur viktigt det är för henne att stärka sin personal kunskapsmässigt och ger dem 

därför utbildning i miljövänligt tänkande och skickar dem på studieresor till olika 
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leverantörer. Vidare förklarar hon att en bra arbetsmiljö är en viktig investering, för hon får så 

mycket bra tillbaka, bl.a. att sjukskrivningarna minskar. Även om hon satsar mycket på 

delaktighet och mångfald, så betonar hon att hon inte glömmer bort kvalitén på arbetet. 

Enhetschefen förklarar att utveckling måste ske inom alla områden. I arbetet kring att 

utveckla städenheten går hon till sig själv och hur hon själv vill bli behandlad, både som kund 

som köper en tjänst, när det gäller avtal och förhandling och som anställd personal. Hon 

menar att när hon ställer sig själv en fråga, kommer hon på svaret och det har hjälpt henne i 

sitt ledarskap. Därför tycker hon att det är ett enkelt, men väldigt bra koncept. Vid 

medarbetarsamtal och lönesamtal menar hon att det är bra med detta koncept.  

Hennes inställning är att istället för att hon ska vara den så kallade experten bollar hon 

tillbaka frågor och försöker genom dessa frågor öka känslan av att det här skall vi göra 

tillsammans. Har personalen, kunden eller områdescheferna något annat sätt de vill göra saker 

och ting på, blir det ett beslut genom dialog och delaktighet och det anser hon är det bästa för 

alla. Viktigt är att det finns ett syfte men också ”ett hur”, förklarar hon vidare.  

Avslutningsvis summerar hon att det är en väldigt öppen och ärlig dialog mellan henne och 

områdescheferna, och att de kan komma med kritik till henne för hon vill ha dem som 

bollplank. Trots sin ledarroll besitter hon inte alla svar, förklarar hon, och tack vare 

delaktigheten och specialistfunktionerna behöver ingen gå på tå för någon annan. ”Det 

innebär att vi har roligt på jobbet och löser de ibland jobbiga frågorna tillsammans”, 

avslutar hon.         

5.1.2.   Intervju med områdeschefen       

Områdeschefen inleder intervjun med att berätta att han började sin anställning som 

arbetsledare för städenheten för ca 3 år sedan, och sedan fick befattningen som områdeschef. 

Som arbetsledare hade han inget ekonomiskt ansvar och inget egentligt personalansvar heller, 

vilket han har i rollen som områdeschef. Som områdeschef har han även ansvar för 

lönesättning och medarbetarsamtal. Ytterligare uppgifter som ingår i hans befattning är att 

göra ekonomiska uträkningar på jobbuppdrag och fakturera kunderna. Han förklarar vidare att 

mycket av jobben inom städservice är fasta uppdrag och därför krävs det inte särskilt mycket 

planering från hans sida.   

Områdeschefen beskriver hur han som chef för fyra grupper anpassar sig efter varje grupps 

behov genom att ta hänsyn till personalens olika önskemål, under förutsättningen att det 
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fungerar för kunden. Utifrån kommunens mål att ha normala arbetstider, som för städning 

innebär från klockan sex på morgonen till klockan halv tre på eftermiddagen, finns det lite 

olika modeller hur städarna kan lägga upp sina scheman. Områdeschefen menar att från 

städservice sida är det en tillgång att deras personal kan arbeta på dagtid. Städningen blir inte 

ett ensamarbete, utan städarna får träffa kunderna och barnen som finns där och detta skapar 

relationer.  

Det är mycket betydelsefullt att de för en dialog med varandra berättar han vidare. Han 

förklarar att det inte hade känts trevligt om personalen, som städarna gjorde förr, skulle städa 

på natten för att inte synas och höras. Att städarna numera arbetar dagtid har bemötts med 

olika reaktioner.  

”En del ser det som jättebra, det är ju olika från förskola till förskola hur man ser på 

detta. En del tycker det är jättejobbigt att vi kommer för att städa, det är så. En del 

tycker det är jättebra att vi kommer för att städa, då de kan ha en dialog med 

städerskan och man kan berätta för barnen att nu får vi plocka upp våra leksaker från 

golvet för nu kommer städerskan för att göra det fint för oss. Så det är lite hur man 

väljer att se på detta, som ett problem eller en tillgång. Vi från städservice sida ser ju 

det som en tillgång. De har fler arbetskamrater, de träffar mer folk”.  

Att synliggöra städarnas arbete ger yrket en högre status, samtidigt som det skapas 

möjligheter att kunna erbjuda personalen heltid i den utsträckning det går, menar han.  

Områdeschefen beskriver hur de inom organisationen utvecklar möjligheten att erbjuda 

kunderna andra tjänster, såsom att vattna blommor o.d., utöver den städning de utför i 

dagsläget. Han menar att städpersonalen har närmare kontakt med kunden och kan se behovet 

mycket bättre än vad han kan, men att ansvaret ligger på honom och på hans chef.  

Vidare berättar han att många medarbetare är duktiga på att uppmärksamma kundens behov, 

men det gäller långt ifrån alla och det får ta tid för dem att vänja sig. ”Varje kund är unik och 

för oss gäller det att erbjuda kunden den service den har behov av”, förklarar han. Han 

beskriver hur viktigt det är att föra en dialog, agera affärsmässigt och ta betalt för den service 

och städning kunden vill ha. 

Historiskt sett är städarbete ett ensamarbete, förklarar områdeschefen, men genom att 

städserviceenheten uppmuntrar till en närmare kontakt med kunden har städningen utvecklats 

till att innefatta många arbetskamrater, kunder och barn. 
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Områdeschefen menar att städningen består av många olika moment, som städarna själva 

bestämmer hur de vill lägga upp. Han berättar vidare hur städarna har stor möjlighet och 

ansvar för hur de lägger upp sin dag. Meningen med att de gör sina egna scheman beror helt 

enkelt på att de är bättre insatta än vad han är kring vad som är bästa lösningen.  

Det är bättre att kunden och städaren för en dialog, än att han som inte är med där det händer 

skulle hitta på lösningar, menar han och ger exempel på hur en dialog kan se ut; ””Å kommer 

det där, vi gjorde si och så, och då kom hon och sa, men har ni tänkt på det? Kan jag göra så 

här idag för nu är ni ju där”. ”Vi har jättebra dialog”, säger dom då. Så får man ju reda på 

lite grann hur dom (städarna) fungerar utifrån kunderna. Det är ju mitt jobb att försöka 

mjölka kunderna med detta.”  

Han berättar även att  

”I ett arbete ingår att man ska vara flexibel, man skall vara serviceinriktad och 

det finns ju en massa såna krav som ingår i ditt arbete. När du tar en 

anställning så är de bara så. Sen vill man kanske ha förändringar. Nu är vi inne 

i en situation då vi tycker att det här med service är jätteviktigt. Det har aldrig 

varit så viktigt som det är just nu. Är vi inte serviceinriktade mot kunderna är 

det någon annan som kommer att ta den här platsen och säger att ”det här fixar 

vi”. Det är så. Relationsbyggandet är jätteviktigt.” 

Den nära relation städaren får med kunden har inneburit att våra kunder är jättenöjda med oss, 

berättar områdeschefen. Som ett exempel tar han upp att även om det skulle finnas mindre 

brister i städningen vid de årliga kvalitetskontrollerna som utförs av kunden, så registreras de 

inte. Han förklarar vidare att kunderna istället påpekar hur nöjda de är med ”sin städare” och 

de uttrycker detta genom ord som ”de är de bästa”, ”ni får absolut inte ta dem härifrån” och 

”de är helt fantastiska”. Områdeschefen anser att denna goda relation blir möjlig just för att 

städarna arbetar dagtid och kunderna därmed kan träffa dem och se vad som händer när de 

städar.  

Områdeschefen eftersträvar att i möjligaste mån delegera ansvaret till sin personal och 

förklarar att han tror på sin personal och att de klarar av det egna ansvaret. Han menar att 

detta är möjligt eftersom han förutsätter att de gör det jobb de ska utföra. Han poängterar dock 

att han själv naturligtvis har det övergripande ansvaret. Han berättar vidare att de anställda har 
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olika behov när det gäller hur ofta han har kontakt med dem. Vissa städare kräver mer än 

andra och ringer till honom för småsaker.  

Han anser att detta beror på att de egentligen behöver bekräftelse och då är det viktigt att ge 

dem det. ”De som känner sig otrygga måste jag anpassa mig efter, för jag kan inte säga till 

dem att jag kräver att du klarar dig själv” berättar han. ”De flesta behöver ingen stöttning” 

säger han, ”men några städare behöver en dialog där de får förslag på hur de ska göra med 

en viss sak, men de själva måste till sist fatta beslutet”. 

Han beskriver hur viktigt det är med servicen till kunden, för är den inte bra är det någon 

annan som får jobbet. Vidare förklarar han att det ingår i hans chefsroll att ha en dialog med 

kunden för att på så sätt få reda på hur det fungera mellan städaren och kunden. Han menar att 

det vid medarbetarsamtal är viktigt att förklara för den anställde att de i arbetet ska vara 

flexibla och serviceinriktade. Denna servicekänsla har stor betydelse för att få behålla kunden 

och påverkar därför i sin tur lönesättningen för den anställde. 

Områdeschefen berättar att han i rollen som chef både kan vara jättesnäll och sträng och det 

finns ingen anledning, anser han, att vara sträng när städarna är duktiga och gör ett bra arbete 

hos kunden. Utifrån sin egen erfarenhet förklarar han att det inte finns någon anledning att 

ändra ledarstilen, så länge städenheten lever upp till det som kunderna förväntar sig och 

kvalitetskontrollerna är bra. Om det däremot skulle uppstå ett problem menar han att han kan 

vara sträng och kräva en dialog med städaren så att de tillsammans kan titta på problemet och 

att de kan finna en lösning som är förankrad i städaren själv.  

Han fortsätter att berätta att om han hade haft en annan arbetsgrupp eller varit i en mindre 

mogen organisation hade han anpassat sin ledarstil efter de förutsättningarna. Ledarstilen 

ändrar sig ofta beroende på de olika krav som finns, och på i vilken takt organisationen 

utvecklas, menar han. ”Finns det inte utrymme tidsmässigt måste man peka med hela handen, 

men för oss i städenheten finns det utrymme”. Han betonar även att ”inom denna städgrupp 

är de hjälpsamma mot varandra och stöttar varandra, och när de har problem ringer de 

snarare till varandra innan de ringer till mig”.   

Områdeschefen menar att nomineringen och priset gruppen vann har påverkat städarna 

positivt. De blev jättelyckliga och stolta både över priset och för den uppmärksamhet de fått 

av kunderna. Han förklara vidare att även om han kan känna sig lite delaktig och uppfatta 

nomineringen som feedback på sitt ledarskap, så ligger det stora jobbet hos städarna. Han 
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beskriver hur han försöker ge dem möjligheter och uppmuntra dem, men menar även att han 

inte kan säga till dem att de måste tycka om varandra och därför handlar det mycket om hur 

de är som människor.  

Vidare förklarar han att även om han försöker underlätta för dem, så kan han aldrig få en bra 

personal om de inte själva är bra. Samma syn har han på gemenskap och trivsel inom gruppen 

och säger att han inte tror det är så lätt att uppifrån ”bestämma policy” för gruppen. Han anser 

att ledningen kan anordna olika träffar och aktiviteter, men att det i slutändan är personalens 

sätt att vara och intresset för varandra som spelar störst roll för en god gemenskap.   

 

5.2.  Enkätundersökningen och intervjuerna med de anställda  

I följande avsnitt presenterar vi resultatet från enkätundersökningen som besvarades av 12 

städare, samt intervjuerna med 6 av de anställda städarna.  Vi har valt att presentera resultatet 

utifrån sex av de åtta ursprungliga delområdena, eftersom vi anser att dessa sex områden har 

bidragit med det mest relevanta materialet. Vi anser att detta upplägg ger presentationen en 

tydlig struktur, samt visar på hur de sociala relationerna genomsyrar olika aspekter av 

verksamheten och arbetsmiljön.  

I början av varje område presenteras resultatet från enkätundersökningen kortfattat och 

därefter materialet från intervjuerna. Då vi enbart använde enkäterna som en indikator inför 

intervjuerna, har vi valt att ge en sammanfattande bild av resultatet från varje område (för att 

se exakt hur resultatet i enkäterna var fördelat, se Bilaga 2). 

5.2.1  Ledarskap   

Vi har tidigare i uppsatsen diskuterat användandet av begreppet ”ledarskap” och har undvikit 

att använda det under intervjuerna med ledningen. När vi talat om hur ledningen koordinerar 

verksamheten, har vi genom vårt genererade material funnit det mer lämpligt att prata om 

”samarbete i saminspiration” (Hallberg (red.), 2010). På detta område har vi dock valt att 

använda vår ursprungliga benämning ”ledarskap”, då vi för tydlighetens skull valt att använda 

oss av denna term i vår enkät och intervjuguide. Vi återkommer dock till begreppet 

”samarbete i saminspiration” i vår socialpsykologiska analys och tolkning av materialet, där 

vi tittar närmare på hur ledningen, de anställda städarna och kunderna samverkar i den dagliga 

verksamheten.  
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Gällande ledarskapet visar enkäterna att flera av städarna upplever att de överordnade bara 

delvis stöttar dem och lyssnar på dem, samt har samma värderingar kring vad som är viktigt i 

arbetet. Flera av respondenterna tycker att de inte alls får feedback med jämna mellanrum 

eller att deras chefer hjälper dem att utveckla sina färdigheter.  

När vi intervjuade de 6 anställda frågade vi dem framför allt om hur de anser att deras närmsta 

chef, områdeschefen, koordinerar gruppen. Det resultat intervjuerna gav visar på en mer 

positiv syn på ledningen än vad enkäterna indikerade.  

Alla städare vi intervjuade är överens om att områdeschefen är en bra ledare som lyssnar, 

stöttar och bryr sig om sina anställda, vilket enligt en av städarna gör att man inte kan önska 

sig en bättre chef på det området. Flera av de anställda beskriver honom som en kompis som 

kommer och fikar med dem på fredagarna och som inte bara pratar jobb, utan som man även 

kan prata privata saker med. En städare berättar hur han ofta frågar hur man har det och har 

man privata problem så kan man prata med honom och veta att det stannar där och inte förs 

vidare. Han hjälper en, och städaren menar att det behövs fler ledare som är som deras chef. 

Hon betonar även att han tror på dem, vilket gör att de anstränger sig mer i sitt arbete.  

En annan städare menar att deras chef är lätt att få kontakt med. ”Man behöver aldrig vara 

rädd att fråga någonting. Annars brukar vi vara ganska mesiga att fråga, men han är hur bra 

som helst”, säger hon. Samma städare förklarar vidare att hon anser att kvinnliga chefer gör så 

stor sak av allting och ser problem som jättestora, men med chefen pratar man om problemet 

och så löser han det.   

Att områdeschefen är bra på att lösa problem är något som tas upp av flera av städarna. En av 

dem berättar att han kommer direkt när man behöver hjälp. ”När jag beställer fick jag allt jag 

beställde. Du kan beställa till hela skolan, jag fick allt som jag beställde. Han är bra. Och när 

vi hade problem med kombimaskinen. Han kom direkt. Vi ringde. Efter tio minuter han var på 

plats”, förklarar hon. En annan av städarna menar att de kvinnliga chefer de haft innan alltid 

sköt upp allting, medan med deras nuvarande chef tar det max en vecka. Han fixar det oftast 

direkt.  En annan städare menar att hon alltid har haft bra relationer med alla sina chefer.  

Majoriteten av de intervjuade anser att det inte finns något som områdeschefen kan bli bättre 

på i sin chefsroll. En städare menar att han är hur bra som helst och att han är den bästa chef 

de har. Hon tror att detta är en åsikt som delas av alla i arbetsgruppen. En annan kvinna i 

arbetsgruppen säger att de alltid blir glada när vi ser honom. Hon menar att man ska bli glad 
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och pigg när man ser sin ledare, inte sur. Både enhetschefen och områdeschefen är sådana 

ledare som man blir glad när man ser och hon tror att det är viktigt att ha sådana relationer till 

sina chefer. ”Jag önskar mer att alla andra har fått en sån ledare som vi har i vår grupp ... vi 

hade tur”, säger hon.  

En av de anställda menar dock att man inte får bli för mycket kompis, utan måste vara chef 

också. Att områdeschefen delegerar ansvar till de anställda fungerar bra för de som har arbetat 

ett tag inom yrket och arbetsgruppen, men för de nyanställda blir det problem med det egna 

ansvaret. En del kan inte heller prata och förstå svenska så bra och när chefen frågar om de 

vet vad de ska göra, så svarar de ja, fast de egentligen inte vet. Här behöver han ta ett större 

eget ansvar och stötta de anställda, istället för att låta de som arbetet där längre ta hand om 

problemet. Hon medger dock att de själva även är delaktiga, då de tagit på sig ansvaret. Efter 

att hon sagt detta, betonar hon dock att deras chef är fantastisk och att det inte kan vara lätt att 

arbeta med en massa kärringar. Hon menar att chefen har fått med de flesta i gruppen och det 

inte går att vinna över alla. 

Gällande enhetschefen, så säger de flesta av städarna att de inte har så mycket kontakt med 

henne. En av städarna berättar dock att hon ser till så de får jobb och får behålla dem, samt 

sköter kontakten med chefer och rektorer. Hon anser att enhetschefen är fantastisk. ”Hon 

började som städerska under mig en gång i tiden. Sen växte hon och växte, och jag sa hon 

kommer att bli chef en gång, och det blev hon också. Hon är jätteduktig. Hon kämpar för 

oss”, berättar hon.  

5.2.2   Delaktighet/Information 

Resultatet från enkäten visar att samtliga städare upplever att de helt eller delvis kan påverka 

sitt arbete och de beslut som tas.  

Under de 6 intervjuerna frågade vi de anställda om de upplever att de kan bestämma över sitt 

arbete och om de känner att ledningen visar intresse av att de skall vara med och påverka 

verksamheten.  

Alla städare vi intervjuade menar att de kan bestämma över sitt arbete. De flesta av de 

anställda beskriver hur de själva kan lägga upp sitt schema som de vill och efter behov. En 

städare berättar att hon inte känner sig begränsad utan att hon känner sig fri i sitt arbete. Hon 

påpekar dock att det är viktigt att jobbet blir bra gjort och att alla delar som skall göras sker 

efter det egna schemat. De åtta timmar som hon jobbar, förklarar hon vidare, bestämmer hon 
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själv över. ”Vi lägger schema efter behov, vad ska vi göra idag och så vidare. Idag kanske 

jag satsar på golven, och nästa dag satsar jag mera på att damma och så. Det är inte samma 

jobb varje dag. Man är fri”, säger hon.   

Flera av de anställda berättar om de kontroller som görs på arbetsplatsen och hur viktigt det är 

att det blir ett bra resultat på dessa kontroller så att kunden är nöjd. De scheman som läggs 

upp är till för att uppnå bra resultat på arbetsplatsen, förklarar de vidare, och det bästa är att de 

får bestämma själva hur de skall gå till väga för att uppfylla målen. En städare menar att det är 

jättebra att de får vara delaktiga och vara med och planera, för det stärker bandet mellan 

kunden och städare. Tidigare när de inte kunde vara med och påverka sin arbetsdag, upplevde 

hon att städjobbet kändes mindre värt.  

En annan städerska berättar att områdeschefen ger henne fria händer att tala med kunden om 

hon behöver vara ledig en stund på dagen och att det är positivt för det är aldrig några 

problem. Hon förklarar vidare att hon och kunden känner varandra så väl, så de båda vet att 

jobbet blir bra gjort, fast kanske lite senare den dagen. En annan städare menar att hon 

föredrar att hon och kunden kommer fram till ett beslut tillsammans, än att hon skall 

bestämma själv.   

Flertalet av de intervjuade berättar att de trivs bra på sin arbetsplats för att de själva kan 

bestämma och planera hur de skall utföra sitt jobb och även delvis bestämma när de skall 

börja jobba på dagen. Den friheten enhetschefen och områdeschefen ger dem är fantastisk, 

säger de samstämmigt, och menar vidare att det inte är säkert att detta skulle fungera i ett 

annat område eller med en annan ledning. En kvinna påpekar att om områdeschefen slutar och 

en ny chef kommer som skulle bestämma mer över hennes arbetstid, skulle hon tacka för sig 

och sluta sin anställning. ”Om det går bra ska jag fortsätta. Jag trivs bra, om 

[områdeschefen] finns i området. Om [han] försvinner, kommer jag att försvinna (skratt).  

Han är bra. Vem vet vem som kommer i framtiden”, säger hon.  

5.2.3    Mål/Uppföljning 

I enkätundersökningen anser samtliga städare att de vet vad som krävs av dem i deras arbete 

och har haft medarbetarsamtal det senaste året. Flera av dem är dock inte helt nöjda med hur 

samtalet gick till och anser inte att deras lön överensstämmer med det arbete de utför.   

När vi sedan intervjuade dem frågade vi dem ifall de anser att de får feedback på det arbete de 

utför, hur de ser på medarbetarsamtalen och på den egna lönenivån.   
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Flera av de intervjuade städarna uppger att de anställda på arbetsplatserna där de städar säger 

vad de tycker om deras arbetsinsats, vilket är viktigt för dem. En städare berättar att de som 

arbetar där hon städar ofta säger att de är duktiga och att det är bra samarbete mellan dem. De 

går t.ex. inte till kapprummet och städar om de ser att barnen håller på och klä på sig.  

En annan städare menar att de får feedback genom de kontroller som görs. Hon tycker att det 

är bra att kontroller görs, men tycker att det är tråkigt att det hamnar i tidningen ifall det är 

något som inte är okej. Områdeschefen gör dessutom två till tre kontroller per år och utöver 

detta så gör pedagogerna på arbetsplatsen kontroller varje dag, då det finns allergiska barn på 

förskolan som är känsliga. Detta gör att man satsar så mycket man kan, vilket hon tror att alla 

gör.  

Gällande medarbetarsamtalet och lönenivån så är flera av dem nöjda med sin lön, trots att de 

flesta senare under samtalet uppger att de självklart skulle vilja ha en högre lön för det arbete 

de utför. ”Det är ju alltid bra att ha högre lön, men jag är inte sån att jag vill ha värsta lönen, 

bara jag klarar mig liksom”, säger en städare.  Hon förklarar även att ”Det som gör att vi har 

mindre lön än dom andra är att vi inte har storstädning. Gör man storstädning och 

golvstädning får man högre lön. Vi har bara lön för det dagliga eller hur man säger. Det är 

latsida från oss, annars hade vi fått högre lön”.  

Att de har samma tid på sig att utföra sitt arbete, trots att det är mer att göra p.g.a. att det blir 

fler barn på ställena anser hon dock är ansträngande. En annan städare säger att det har 

kommit nya papper inför medarbetarsamtalet detta året, men att samtalet inte är något hon 

tänker på och att det inte finns så mycket att säga. Hon menar att områdeschefen känner dem, 

och att han säger att det ska bli bra. En kvinna säger att deras chef berättar för dem vad de 

behöver göra för att få högre lön, men att det är fritt att själv bestämma om man vill göra det.  

En av de anställda tycker att de har en skitlön för det arbete de utför. Att hon trots detta har 

valt att arbeta som städare i så många år, menar hon tyder på att det måste finnas andra 

drivkrafter som gör att hon stannar. Hon hoppas dock att de unga tjejerna inte stannar inom 

yrket som hon själv gjorde. ”Jag stannade ju upp och så blev det så här. Jag hade skolor 

bakom mig, men det blev inget ändå. Jag hade ingen lust, och så kom det barn. Det passade 

bättre ”, berättar hon.   

En annan kvinna menar att förra året var alla glada att de hade ett jobb, men nu är situationen 

lite annorlunda. Man får inte så mycket i lön som man vill, säger hon, och man kan inte 
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bestämma så mycket själv, utan det är facket som delar ut de pengar som finns till vissa 

anställda. Sedan tror hon även att det är ett problem att det är mest kvinnor inom städyrket. 

”Jag tror att kvinnornas lön alltid är lite lägre än männens, och det är så överallt, tycker jag 

tyvärr.  Men det är så det är. Man vill ha mer”, berättar hon.  

5.2.4     Socialt stöd 

Enkätundersökningen kring socialt stöd visar att alla upplever goda sociala relationer med de 

flesta av sina kolleger i arbetsgruppen och känner att de hjälper varandra i det dagliga arbetet 

och när problem uppstår. De är även överens om att ledningen är mån om den sociala 

gemenskapen. Ett par respondenter upplever dock konkurrens från sina medarbetare och tre 

respondenter uppger att de helt eller delvis är utsatta för mobbing eller annan kränkande 

behandling.  

Under intervjuerna bad vi städarna berätta om hur de upplever relationen med de andra 

personerna som ingår i arbetsgruppen. Vi bad dem också att berätta lite om de sociala 

aktiviteter som arbetsgruppen haft och om de upplever att det finns några konflikter i 

arbetsgruppen. 

Det sociala betyder mycket för samtliga av de sex städarna vi intervjuade. När vi bad dem 

berätta om vad det är i den sociala kontakten som betyder mest svarade de flesta att de är 

gemenskapen de känner med varandra och att de är ärliga mot varandra. En städerska 

uttrycker sin glädje över att de är en jättebra grupp som umgås mycket bra och hjälper 

varandra. På frågan om de umgås även på sin fritid säger samtliga sex vi intervjuade att de 

umgås mest på jobbet men någon enstaka gång även på fritiden. Alla städarna vi intervjuade 

tycker att fikapauserna de har tillsammans är mycket värdefulla och för de flesta betyder det 

mycket att kunna sitta en stund och prata om vardagen.  

Några uttrycker sig också väldigt positivt över att de även känner sig välkomna att fika ihop 

med övrig personal på skolan och förskolan. En städerska menar att efter hon blivit inbjuden 

till att fika ihop med lärarna i personalrummet har de en mycket bättre kontakt med varandra 

men tycker ändå att det är viktigare att fika ihop med sina arbetskamrater. En av städarna 

berättar att ”man får ju själv ta kontakt från början. Så i början när vi började städa på 

ställena hälsade de knappt på en. Men det är ju bara att säga ”hej hej, god morgon”. Man 

får själv ta kontakt först, sen babblar dom bara på sen”. Samma städare uppgav även att ”om 

man inte får det där bandet är det inte samma sak”.   
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En av städerskorna beskriver sin grupp som att de nästan är som kusiner och att de kan säga 

till varandra om något är fel och se varandra i ögonen för att stunden efter skratta som om 

ingenting har hänt. Det är viktigt, säger en annan kvinna, att man kan prata med varandra och 

vara ärliga mot varandra och det kan de i hennes grupp, menar hon.  Några av städarna 

berättar även att de har tagit initiativ till ett stundande knytkalas dit alla är inbjudna, även 

områdeschefen. 

De flesta av städarna arbetar själva under själva städningen, så därför anser de att det är 

viktigt för trivseln att de tar sig tid att fika ihop och prata lite. Kontakten med de andra i 

gruppen, menar samtliga av städarna är oerhört värdefull för att utföra ett bra arbete.  

Några av städerskorna berättar att Städservice satsar mycket på de sociala relationerna för att 

öka gemenskapen. De berättar om arbetsplatsträffarna som samtliga de intervjuade tycker är 

viktiga för där träffas alla, även de som inte arbetar hos samma kund. En städerska berättar att 

Städservice även ordnar lektioner för dem som vill lära sig svenska. De vi intervjuade talade 

varmt om kulturdagen där alla fick visa upp något från sitt hemland såsom en maträtt eller ett 

föremål och dessutom klä sig i kläder från hemlandet. En städare berättar att ”Vi kommer från 

olika länder. Det är bra för hela gruppen. Efter många år det kommit en sån blandning som 

det inte finns i många företag. Därför är vi ärliga mot varandra och hjälpsamma”.   

Kvällen innan vi genomförde våra första intervjuer hade de haft en gemensam aktivitet där 

”Årets Städproffs” utsågs och flera av de sex vi intervjuade tycker det är roligt med aktiviteter 

där alla träffas. Någon städerska talar om att de ibland får gå på utbildning och det då ofta blir 

något annat också som dans eller att knyta blommor.  

En städerska berättar att hon vet om en konflikt inom gruppen och att den handlar om en 

människa som inte trivs. Vidare förklarar hon att det inte beror på någon konflikt mellan 

personer i gruppen, utan problemet beror på att kvinnan inte kan tala svenska. Ledningen vet 

om problemet och försöker lösa det. Kvinnan vi intervjuade anser att det är jätteviktigt att 

kunna språket för att fungera på arbetet. Hon uttrycker hur viktigt hon tycker det är att kunna 

kommunicera med andra på arbetet, både barn och vuxna. 

Det är inte bara städning det handlar om, berättar hon vidare, utan det är viktigt med goda 

relationer och att kunna föra en dialog när det behövs. Hon menar att man till exempel ibland 

måste kunna säga till barnen vad som är rätt och fel och även att kunna prata med andra om 

någon tjänst man behöver hjälp med. Städerskan talar även om det egna ansvaret att vilja lära 
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sig språket och själv fråga efter utbildning för att utvecklas. De övriga vi intervjuade menade 

att det inte fanns några konflikter eller problem i gruppen utan att allt var bra. 

5.2.5   Arbetstillfredställelse 

Inom detta område visar enkätundersökningen att alla städarna trivs i arbetsgruppen, och de 

flesta upplever tillfredställelse och meningsfullhet i sitt arbete. Det finns dock någon/ett par 

respondenter som anser att de bara delvis trivs med sitt arbete och en av respondenterna 

upplever trivs inte alls med sina arbetsuppgifter eller med att gå till arbetet. Under 

intervjuerna bad vi städarna att berätta om hur de trivs på sin arbetsplats och vilka faktorer det 

är som påverkar deras trivsel. På denna punkt besvaras även frågan kring varför de anser att 

deras arbetsplats är ”Halmstads bästa”. Svaren de gav på detta område ger en övergripande 

bild kring de fördelar som även behandlas under de andra områdena.  

Samtliga av de 6 städare som vi intervjuade uppgav att de trivs jättebra på sin arbetsplats. När 

vi bad dem berätta om vad det är som gör att de trivs så bra kunde vi i efterhand gruppera 

deras svar under två huvudsakliga faktorer; goda sociala relationer och frihet under ansvar.  

De goda sociala relationerna gällde både Västergårdsgruppen i sig, samt även den anställda 

personalen, rektorerna och dagisbarnen på de skolor och förskolor, där många av dem 

städade. En av städarna berättar att ”jag brukar säga jag har två arbetsplatser. En här och en 

på Trollberget. Så jag har två grupper arbetskamrater. De som jobbar här, med lärare och 

pedagoger, och de andra som jobbar inom städ.  Så det är inte många som har två lag”.  

Städarna sa alla att de trivdes mycket bra med sina arbetskamrater och med sin chef. Flera av 

städarna ansåg att de var en bra och duktig grupp där man bryr sig om och ställer upp för 

varandra. Ett par av städarna påpekade även att man i arbetsgruppen var mån om att alla 

skulle må bra, t.ex. de som varit sjukskrivna eller hade andra problem som tyngde dem. En 

kvinna ansåg att den ärlighet och hjälpsamhet som utmärkte gruppen troligtvis till stor del 

berodde på att de var från olika kulturer. Hon ansåg att deras kamratskap och den goda 

stämningen i gruppen var mycket bättre än på många andra arbetsplatser.  

Flera av städarna beskrev sitt arbete som så mycket mer än att bara städa. De berättade om 

alla de människor som de kom i kontakt med under sin arbetsdag, bl.a. personalen och 

dagisbarnen på de arbetsplatser där de städade. Flera av städarna pratade med och fikade 

tillsammans med skolpersonalen. En kvinna nämnde hur bra kontakt hon hade med skolans 

rektor och hur hon ville göra ett väl utfört arbete för dennes skull. ”Den rektorn som är på 
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fritids, hon kämpar också. För hennes skull vill jag också. Jättefin tjej, rektor och allt. På 

grund av henne vill man också att det går bra. Tidigare hade dom inte godkänt i köket. Jag 

vill för båda sidor att det går bra”, säger hon.  

Städarna på förskolorna berättade även att de hjälper dagisbarnen att knyta sina skor ibland. 

När vi gick rundvandring på en förskola frågade ett av barnen vad vi gjorde där och vi 

berättade att städaren skulle berätta för oss om sitt arbete. Då sa den lilla flickan att kvinnan 

tidigare hade berättat att hon kom från ett land där det var krig, vilket gav oss en liten inblick i 

de möten som kan uppstå. En annan städare berättar att ”barnen kan komma till mig och säga 

”kan du hjälpa mig?”, för man går och hjälper barnen och så där. Det är en sån känsla, en 

sån relation, som vi har byggt upp här i denna området, tycker jag. Det är det som gör att vi 

känner oss bra på jobbet.  Vi trivs på jobbet”.  

Flera av kvinnorna uppgav även att de trivdes så bra på sin arbetsplats att de inte kunde tänka 

sig att byta yrke. En av kvinnorna berättade att hon haft ett akademiskt yrke tidigare, men att 

det var jättetungt att aktivt arbeta med människor varje dag, och att det var lättare att moppa 

golv eftersom man inte behöver tänka lika mycket då. Samma kvinna anser att det är de goda 

relationerna och trivseln på arbetsplatsen som gör att man anstränger sig och satsar mer på 

sina arbetsuppgifter, vilket syns i resultatet. Hon menar att man kan lära sig att moppa och 

städa, men en bra relation måste man lägga ner mer arbete på.  

Förutom de sociala relationerna, så är det även självständigheten i arbetet som bidrar till 

arbetstillfredställelsen. Samtliga städare berättar hur de har möjlighet att vara delaktiga i 

planeringen av sin arbetsdag. Om de t.ex. har något ärende de behöver göra, så finns det 

möjligheter att anpassa arbetstiden efter detta, så länge det fungerar med kunden och jobbet 

blir gjort. De anser att chefen låter dem ta ansvar, att de har fria händer och kan lägga sitt eget 

schema. En av städarna menar dock att det inte är alla som kan hantera det ansvar som de 

uppmuntras att ta.  

 5.2.6    Arbetsbelastning 

Enkätundersökningen visar att flera av de anställda upplever att deras arbetsuppgifter är 

ensidiga/monotona och skulle vilja ha större variation. Många upplever även stress och 

psykisk påfrestning och de flesta av de anställda har återkommande huvudvärk, ryggvärk eller 

magont. En övervägande majoritet upplever att ledningen intresserar sig för deras hälsa och 

välbefinnande. 
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Under intervjuerna frågade vi anställda ifall de upplevde fysiskt eller psykiskt betungande 

arbetsbelastning, vilka symptom de i så fall hade, och vad det var som bidrog till dessa 

tillstånd.   

En av städarna har jobbat länge och hållit sig frisk, men börjar nu känna av arbetet i ryggen 

och armarna.  

”Det känns i armarna dagen efter när jag städat åtta skolsalar gånger tjugofem 

skolbänkar. Sen vill dom ju hela tiden att vi skall göra mera, att vi skall bli 

bättre. Vi gör ju ganska mycket redan nu, tycker jag. Det är bra städning på 

skolorna, det är det. Det är värre på dagis, mycket skit och mattor och grejer, 

mycket småprylar. Ni kan tänka er dessa mattor. Även om vi dammsuger varje 

dag… man ser dammet och så, men sjuksköterskorna tillåter det. Det har jag 

ifrågasatt många gånger”, förklarar hon.  

En av städarna uppger att hon mår jättebra i kroppen. Hon upplevde stress innan, men inte nu 

längre. En annan av kvinnorna berättar att hon har en sjukdom som gör att hon ont i kroppen, 

så hon har fått hjälp med nya skor. Alla på jobbet kom även hem och hälsade på i 3-4 h när 

hon var sjuk. Hon säger att de ringer och visar att de bryr sig.  

Att städa på dagis är tungt, menar en av de intervjuade. De som arbetar på dagis ska plocka 

bort stolarna och borden, men det gör de inte, utan hon får göra det istället. De förklarar att 

det är lättare att städa om de sätter upp stolarna, men hon vill inte hålla på att gnälla. ”Vi har 

jobbat här i fem år och aldrig har de tagit väck stolarna, så jag skiter i vilket”, säger hon.  

Hon berättar även att ”dom som har varit längre är säkert hårdare, för dom har säkert en 

massa förslitningar och grejer. Dom skiter i att ta under stolarna om de inte är borta”.  

En städare berättar hur de går på kurser där de lär sig hur de ska städa, men det går inte att 

följa. På dagis är det t.ex. små bord och de får ligga på alla fyra för att komma under och städa 

där. Om de fick gå på gympa eller få massage tror hon att färre skulle vara sjukskrivna. Hon 

menar dock att ledningen inte kan hjälpa dem, utan att det är Barn och Omsorg som 

bestämmer vilka bord och mattor som ska finnas. Städaren tycker att det är så mycket mattor 

och gardiner som samlar damm. De kemikalier som sprayas när de städar andas man in, då det 

är dålig ventilation. Hon berättar även hur lätt de har att bli t.ex. magsjuka eller få influensan 

när de jobbar kring barn. De får själva betala 260 kr om de vill vaccinera sig, vilket hon 
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tycker de borde få genom arbetet. Hon menar att yrket inte bara handlar om fysisk belastning, 

utan att de även riskerar att bli sjuka.  
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6. Socialpsykologisk analys och tolkning  

I vårt analysarbete har vi valt att utgå från de tre underrubrikerna ”Organisationskulturen”, 

”Sociala relationer” och ”Trivsel på arbetet”. Denna indelning har vi valt då vårt insamlade 

material visar att den kulturella förändringen inom organisationen haft en betydande inverkan 

på de anställdas arbete och på verksamheten i stort. Materialet visar även att de sociala 

relationerna både är en förutsättning och ett resultat av detta förändringsarbete. Vi har även 

sett ett starkt samband mellan hur den kulturella förändringen och de sociala relationerna 

skapat en god trivsel bland de anställda och de människor de dagligen är i kontakt med.   

6.1   Organisationskulturen        

Vårt insamlade material visar att det för ca 3 år sedan inleddes en förändringsprocess inom 

Städserviceenheten. Det var i början av denna period som enhetschefen tillträdde och 

områdeschefen blev chef för bland annat de anställda på Västergårdsgruppens Städ. 

Enhetschefen som själv varit städare, samt är utbildad psykolog, ansåg att vissa övergripande 

förändringar inom organisationen skulle höja städyrkets status, skapa en bättre arbetsmiljö för 

de anställda, samt gynna verksamheten i stort.  

Genom samarbete med områdescheferna och städarna förändrades arbetstiden, gemensam 

klädsel infördes, städarna gjordes medvetna om sin kompetens samt värdet av 

städutrustningen, och de uppmuntrades även att ta större eget ansvar, samt vara med och 

påverka verksamheten. Vi anser att ledningen genom att låta förändringsprocessen ta tid och 

inbjuda de anställda att ta del i arbetet, skapade goda möjligheter att genomföra denna 

kulturella förändring av den existerande organisationskulturen. 

Under intervjun med enhetschefen ser vi hur den övergripande samhällssynen kring städyrket 

starkt har motiverat henne att driva igenom förändringsarbetet. Hon har egen erfarenhet och 

förförståelse av att vara städare, och när hon säger att hon upplever att städarna inte förväntas 

störa eller synas, bekräftar hon det Erikssons studie (2006) visat, d.v.s. att städyrket ses som 

ett lågstatusyrke. Hon är även fullt medveten om den skam som städyrkets låga status 

genererar, hur denna skam påverkar städarnas sociala band, samt även deras 

identitetsskapande (Scheff, 1999). 

Scheff menar att individen skapar sin självbild genom att se sig själv utifrån den andres 

perspektiv, föreställer sig hur han/hon uppfattar en och hur denna föreställning ger upphov till 

stolthet eller förödmjukelse (ibid). Om städaren i detta fall känner att hennes arbete inte 
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värderas högt av t.ex. samhället eller kunden, om det ska ske i det tysta, leder detta till en 

skam som hotar de sociala banden.  

Sätter vi detta i relation till Sennett & Cobbs forskning kring den statusbundna skammen 

(1972, omnämnd i Dahlgren & Starrin, 2004), får vi även förståelse för varför vissa städare 

inledningsvis motsatte sig att arbeta dagtid. Shott uppger dock att om individen känner skam 

eller förlägenhet ändrar han/hon beteenden för att istället återställa en känsla av stolthet 

(1979, omnämnd i Dahlgren & Starrin, 2004).  

Här ser vi de invändningar som existerade inledningsvis i förändringsprocessen mot att arbeta 

dagtid, som en ursäkt för att kunna isolera sig genom nattarbete och inte se sig själv genom 

den andres ögon och bli bedömd. När dessa städare sedan upptäckte de relationer och goda 

sociala band som möjliggjordes genom de ändrade arbetstiderna återupprättades deras stolthet 

kring sitt arbete. Denna stolthet bidrar enligt Scheff även i sin tur till att fortsätta att gynna 

och upprätthålla existerande relationer.  

Om vi istället väljer att se på sociala relationer från ett kulturbiologiskt perspektiv (Hallberg 

(red.), 2010) anses kärleken vara den emotion som konstituerar sociala band. Stoltheten utgör 

fortfarande en viktig del, men uppkommer sekundärt i förhållande till kärlek och acceptans. I 

vår analys ser vi hur emotionerna stolthet och skam snarare är kopplade till omvärldens 

åsikter och den sociologiska samhällssyn vi redogjorde för i vår sammanhangsplacering av 

forskningsområdet. Upplever städarna skam eller stolthet, så anser vi att dessa emotioner 

uppkommer utefter hur individens prestationer värderas, samt den status som han/hon 

upplever sig ha. Skam och stolthet tycks handla om att bli värderad, snarare än att bli 

accepterad. Vi anser att städarna upplever stolthet över det arbete de utför, men inte för 

prestationen i sig, utan för de kärleksfulla och accepterande relationer de upprätthåller genom 

sitt arbete.   

Enhetschefens strävan efter att höja städyrkets status genomförs delvis genom att göra 

städarna, men även kunderna, medvetna om städyrkets symboliska kapital, att få dem att 

erkänna sitt yrke och sin arbetsinsats som något värdefullt. Genom att låta städarna arbeta 

dagtid och därmed få möjlighet att skapa relationer med bl.a. rektorer, förskolepersonal och 

barn ges de möjlighet att förändra sitt habitus och hur de värderar olika kapital (Bourdieu, 

1997).  
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Några av de anställda städarna som har ett högt utbildningskapital, har dock värderat familj 

och välbefinnande framför den yrkesstatus som högskoleutbildningen kunnat erbjuda. De 

anser sig därmed medvetet ha valt städyrket framför en akademisk karriär. Detta val kan vi 

knyta an till Marita Flisbäcks forskning, vilken visar vikten av att rationalisera sitt yrkesval 

inom lågstatusyrken. 

Enhetschefen uppger under intervjun även att som enhetschef är det lättare att försöka höja 

statusen och värdet på det arbete de anställda utför, än att komma åt och påverka den sociala 

gemenskapen. Vi ser dock hur de olika förändringar kring yrkesgruppens status hon 

genomfört, indirekt bidrar till att gynna de sociala relationerna inom arbetslaget. 

Enhetschefens delegering av ansvar tolkar vi som en strävan att arbeta enligt empowerment-

modellen, vilken innebär att den anställde ges möjligheten att påverka sin livs- och 

arbetssituation och på detta sätt förstärka egenmakten. 

Den makt som Neckel menar tas ifrån individen vid skamkänsla (1991, omnämnd i Dahlgren 

& Starrin, 2004), ges således en chans att återupprättas genom empowerment. Känslan av 

egenmakt hos individen kan dock endast uppkomma i relation med andra människor, då den 

förutsätter en jag-du-relation som präglas av kärlek, acceptans och stolthet (Kostenius & 

Lindqvist, 2006).   

Om enhetschefen i första hand försöker höja yrkesgruppens symboliska och kulturella kapital 

genom att höja dess status och erbjuda kompetensutbildning (utbildningskapital), så kan man 

se det som att områdeschefen snarare strävar efter att höja det sociala kapitalet. Han arbetar 

liksom enhetschefen utefter empowerment-tänket och viljan att genom goda sociala relationer 

skapa förtroende och egenansvar.  

Han tycks dock, till skillnad från enhetschefen, ha antagit en ”antiledarstil”, där hierarkin 

nedtonas och ett öppet klimat och en god kommunikation prioriteras (Alvesson, 2009). Då vi 

anser att begreppet ”antiledarstil” lätt kan tolkas som en oansvarig koordinering av 

verksamheten, där chefen helt tycks vilja avsäga sig sin överordnade position, menar vi 

istället att styrning genom samarbete i saminspiration är ett mer lämpligt begrepp att använda 

sig av i detta fall.  

Den delaktighet och handlingsfrihet som de anställda städarna och cheferna strävar efter har 

bidragit till att skapa den självständiga reflexivitet, som i sin tur möjliggör ett genuint 

samarbete. Saminspirationen uppkommer genom de respekt- och tillitsfulla sociala relationer 
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som existerar mellan städarna, där känslan av trygghet och socialt stöd ger upphov till 

kreativitet. Vi ser hur denna kreativitet kommer till användning genom de dagliga beslut som 

städarna tar och de problem som de löser; en process som oftast sker mellan städaren och 

kunden, då områdeschefen anser att städarna själva är bäst insatta i hur de ska utföra sitt 

arbete.  

Hur väl detta arbetssätt fungerar avgörs av hur styrning genom samarbete i saminspiration 

tolkas och uppfattas av de underordnade och hur avdelningen presterar. Det är snarare hur de 

underordnade uppfattar, tolkar och reagerar på ”ledarens” handlingar som avgör effekterna av 

ledarskapet, snarare än vad ledaren faktiskt gör (Alvesson, 2009).  

Gällande områdeschefen är samtliga nöjda med hans arbete som chef, även om en anställd 

betonar att han kunde ta mer ansvar och vara lite mindre kompis med de anställda. 

Arbetsgruppen har haft goda resultat på sina kvalitetskontroller, vilket tyder på att styrning 

genom samarbete i saminspiration fungerar, och att de anställda uppskattar den omtanke och 

förtroende som områdeschefen ger dem. Områdeschefen menar även att han använder denna 

”ledarstil”, så länge den fungerar i praktiken och att ifall det uppkommer problem, kan han 

även vara sträng och kräva en dialog.  

Vi tolkar detta som att de anställda på Västergårdsgruppens Städ sköter sina arbetsuppgifter så 

väl att områdeschefen har stort förtroende för dem och därmed känner sig trygg med att 

delegera ett större ansvar. Här är det dock viktigt att även uppmärksamma de städare som 

uttryckt en oro för att vissa nyanställda och städare som har svårigheter med svenska språket 

har problem med att hantera detta ansvar och förstå vad som förväntas av dem gällande t.ex. 

planering av det egna arbetet.  

Både enhetschefen och områdeschefen förklarar att det är framförallt ledningens handlande 

som formar och stärker kulturen inom städenheten men att städarna hjälper till att bevara, 

skapa och ändra kulturen och att skapa en god arbetsmiljö. Utan personalens egen goda vilja 

att se positivt på varandra och att tycka om varandra hade ingen god social arbetsmiljö varit 

möjlig, menar områdeschefen. Dessa uttalanden visar att cheferna är medvetna om att 

organisationskulturen och de goda relationerna inte enbart vilar på deras genomförande av 

förändringsprocesser, utan förutsätter en personal som accepterar de olika ledarstilarna och 

aktivt medverkar i skapandet av arbetsmiljön och kulturen.  
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Våra intervjuer med städarna visar att det förändringsarbete och den organisationskultur som 

förmedlas från ledningen inte primärt uppskattas för dess avsikt att höja yrkesgruppens status 

och symboliska kapital. Städarna upprätthåller sig snarare under intervjuerna vid hur 

processen bidragit till att etablera ett socialt klimat på arbetsplatsen och stärka de sociala 

banden i arbetsgruppen, något som vi redogör för i följande avsnitt.   

6.2   Sociala relationer  

Vårt resultat visar att städarna ofta upplever sina städuppgifter som tunga och enformiga, en 

uppfattning som innebär att de sociala relationerna istället blir extra viktiga för dem under 

deras arbetsdag. Den kulturella förändring inom organisationen som diskuterats i ovanstående 

avsnitt har möjliggjort och gynnat dessa sociala relationer, framför allt genom styrning genom 

samarbete i saminspiration, där en jag-du-relation etablerats både mellan städare, ledningen 

och kunderna. De goda relationerna och den omtanke och acceptans städarna visar varandra 

på Västergårdsgruppens städ bekräftar teorin att vi människor delar en önskan om bevarandet 

av vårt eget och andras hälsa och att denna önskan har sitt ursprung i kärlekens biologi, vilken 

innebär att ”jag accepterar mig själv, den andre och de andra som legitima andra i samexistens 

med mig själv” (Maturana Romesín & Verde-Zoller, 1996, omnämnd i Hallberg (red.), 2010, 

s. 312).  

Både enhetschefen och områdeschefen betonar hur viktigt det är att se och uppmärksamma 

varje individ på arbetsplatsen. I och med att ledningen accepterar städarna som personer, med 

olika kulturella bakgrunder och verkligheter, har ett öppet arbetsklimat kunnat växa fram, där 

städarna känner att de kan uttrycka sina åsikter och känslor, ta egna beslut och samtidigt ha ett 

stöttande arbetslag i ryggen. Vi menar att de anställda städarna lättare känner av de direkta 

effekter som de sociala relationerna har för arbetsmiljön, än de mer långtgående 

förändringsprocesserna. Att höja yrkesgruppens status, är enligt enhetschefen en process som 

kommer att ta lång tid, framför allt inom en så stor organisation.  

De sociala relationerna inom städgruppen upprätthålls både genom formella 

interaktionsritualer såsom möten och utbildningar, och genom informella interaktionsritualer 

(Collins, 2005) som kan vara att de fikar ihop under arbetsdagen, umgås på fritiden och 

anordnar knytkalas. Att vara en del av dessa vardagliga ritualer är en förutsättning för att 

kunna ta del av den emotionella energi som de genererar. De lyckade interaktionsritualerna 

och den efterföljande emotionella energin får som följd att städarna uppvisar ett ökat 

självförtroende och en stark solidaritet och samhörighet skapas med både chefer, 
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arbetskamrater och kunder. Efter att ha pratat med flera städare ser vi även hur dessa ritualer 

kännetecknas av en tydlig ”jag-du-relation”, vilket är en förutsättning för ett äkta möte.  

Finns det då något samband mellan en god relationell organisationskultur och verksamhetens 

resultatredovisning? Enligt Martin (2002, omnämnd i Alvesson, 2009), skapar en starkt 

engagerad och enhetlig kultur produktivitet och vinst, genom att de anställda frivilligt, 

flexibelt och med stark motivation gör rätt saker.  

Vår undersökning visar att de goda relationer som ett öppet arbetsklimat för med sig, 

resulterar i en god arbetsinsats. Flera av städarna uppger att relationen de har till kunden, 

bidrar till att de vill göra väl ifrån sig. En av städarna berättar hur mycket hon tycker om den 

kvinnliga rektor hon arbetar för och vill genom ett väl utfört arbete i sin tur underlätta dennes 

arbete.  

En annan städare berättar om de allergiska barn som finns på avdelningen hon städar och hur 

viktigt det är för henne att de använder miljövänliga städmetoder för deras skull. Städarnas 

önskan att göra väl ifrån sig tycks således inte vila på ett behov av beröm eller strävan efter en 

löneökning, utan har snarare ett relationell anledning. De vill genom ett väl utfört arbete skapa 

en god miljö för de vuxna och barn som vistas i lokalerna de städar. Vuxna och barn som de 

genom sina arbetstider under dagtid har getts möjlighet att lära känna och skapa relationer till. 

Vi anser således att dessa relationer som möjliggjorts genom ledningens förändringsarbete, i 

slutändan ger avkastning i form av goda kvalitetsrapporter och nöjda kunder, vilken gynnar 

den fortsatta verksamheten.  

6.3  Trivsel på arbetet 

Under de senaste tre åren har det som tidigare nämnts skett många förändringar inom 

verksamheten som har gynnat städgruppen, kunden och därmed även verksamheten. Trots att 

arbetsmiljön har förbättrats på många punkter, finns det fortfarande en del områden som 

städarna anser kunde vara bättre. De anser att arbetsuppgifterna ofta är enformiga och tunga, 

samtidigt som arbetsbelastningen är mer omfattande men ska utföras på samma tid som 

tidigare. Det handlar om tjocka mattor ska dammsugas, gardiner som samlar damm, samt fler 

bord och stolar som ständigt behöver flyttas för att de skall kunna städa golven. Städarna 

anser även att de borde ha bättre lön, även om de är medvetna om att de själva genom att ta 

större ansvar kan påverka lönesättningen. Dessa åsikter kopplar vi till Alvesson teorier kring 

att arbetsplatser där arbetsuppgifterna kan vara tunga och enformiga bidrar ofta umgänget 
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med arbetskamraterna till mening och tillfredsställelse Den sociala sidan av arbetsplatsen kan 

här bli viktigare än verksamheten i sig, och fasta gruppbildningar kan uppstå (2009).  

Trots att flera städare anser sig ha för låg lön och är medvetna om risken för 

förslitningsskador inom städyrket, vill ingen av de intervjuade kvinnorna byta arbetsplats. Vi 

anser att detta beror till stor del på att de trivs på sin arbetsplats. Denna trivsel menar städarna 

beror dels på att de kan planera sin arbetsdag utefter de egna behoven och förutsättningarna, 

dels på grund av de sociala relationer de har till sin chef, sina kolleger och kunder. Genom att 

värna om sociala och lekfulla relationer, minskar även risken för sjukdom och psykisk ohälsa 

(Hallberg (red.), 2010). 

Den trivsel som de intervjuade städarna uppger att de upplever delas dock inte av alla de 

anställda städarna inom Västergårdsgruppens städ. Vår enkätundersökning visar att det finns 

några städare inom arbetsgruppen som känner sig kränkta, utsatta för mobbing och som inte 

ser fram emot att gå till arbetet. Trots detta uppger samtliga av de som deltog i 

enkätundersökningen att de trivs på arbetsplatsen, har god kontakt med sina kolleger och får 

det stöd de behöver från dem. Ett par städare vi intervjuade trodde att detta kunde bero på att 

det fanns städare som inte kunde svenska språket och på detta sätt inte kunde delta i samtalen 

och därmed inte heller skapa relationer, varken med arbetskamraterna, kunderna eller barnen. 

Om vi godtar denna förklaring, kan vi tolka uppkomsten av vantrivsel och utanförskap som en 

följd av att de berörda städarna inte haft möjligheten att delta i varken de formella eller 

informella interaktionsritualerna p.g.a. sina språksvårigheter. Följden blir att de utsatta 

städarna inte har samma möjlighet som sina arbetskamrater att bli en del av den gemenskap 

som samtliga av de intervjuade städarna ansåg vara så viktig för deras trivsel på arbetsplatsen. 

Gällande språksvårigheterna har ledningen och städarna informerat oss om att de är måna om 

att alla ska kunna göra sig förstådda och erbjuder därför hjälp med svenskan både genom 

utbildning och medmänskligt stöd. Gällande detta område är det dock viktigt att poängtera att 

flertalet av de städare vi intervjuade inte upplevde att det fanns några motsättningar eller 

någon vantrivsel på arbetsplatsen. De städare som uppgav språksvårigheter som ett hinder för 

gemenskapen på arbetsplatsen, ansåg att detta var den enda eventuella orsak till vantrivsel de 

kunde komma på. Som forskare är vi naturligtvis medvetna om att det kan finnas flera andra 

möjliga orsaker till utanförskapet, orsaker som hade kunnat synliggöras och behandlas om 

denna problematik hade studerats ytterligare.    
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Att kunna tygla sina känslor och inte visa tecken på svaghet, något som Dahlgrens & Starrins 

studier visar numera har blivit norm i det offentliga livet (2004), tycks inte vara den syn på 

emotioner som kännetecknar de städare vi intervjuat. Istället för att uttrycka reflekterande 

emotioner, vilka kännetecknas av skam, stolthet och fåfänga, och leder till självkontroll, så 

präglas snarare Västergårdsgruppens Städ av empatiska emotioner, vilka handlar om att kunna 

sätta sig in i en annan människas situation och känna empati, sympati och medlidande, vilket 

leder till kärleksfulla beteenden (Shott, 1979, omnämnd i Dahlgren & Starrin, 2004). 

Vid en intervju framkom det att en städerska har personliga problem och lever ganska isolerat 

och att det uppmärksammats av de andra inom städgruppen. Denna isolering från gruppen 

resulterade i en genuin oro bland hennes arbetskamrater, då hon riskerade att hamna utanför 

gruppen, och därmed må ännu sämre. En av städarna berättade i intervjuns slutskede hur hon 

ägnat mycket tid till att fundera på hur de ska kunna hjälpa henne, både på ett personligt plan, 

men även med ekonomiskt stöd. Denna omtanke ser vi som ett tecken på hur kärlekens 

biologi och dess acceptans kring individen utgör en grundsyn hos flera av städarna, och hur 

flera av städarna känner ett ansvar för att deras kolleger ska trivas och må bra både under 

arbetsdagen och på fritiden.  

Vid intervjuerna framkom det, att även om städarna har ont i kroppen och känner stress, 

upplever de flesta att de mår psykiskt bra. Vi anser att deras upplevelse av psykiskt 

välbefinnande kan bero på att de har utvecklat ett starkt KASAM. Denna känsla av 

sammanhang tycks ha uppnåtts dels genom ledningens arbete att skapa delaktighet och öka 

städarnas kompetens, dels genom städenhetens goda sociala relationer. Begriplighet uppnås 

genom att samtliga städare anser att de har den kompetens som deras arbete kräver, 

hanterbarhet ser vi genom det egna ansvaret för bl.a. planeringen av sitt schema så det gynnar 

den egna individen och dennes livssituation. Den tredje komponenten meningsfullhet, utgör 

enligt Antonovsky den viktigaste komponenten inom KASAM, då begripligheten och 

hanterbarheten endast blir kortvariga utan den (Antonovsky, 1991, omnämnd i Hanson, 2004). 

Vi anser att den sociala gemenskapen är det som skapar den slutgiltiga meningsfullheten hos 

städarna, då den svarar på frågan ”varför”; Varför gör vi det här? På denna punkt är samtliga 

av de intervjuade städarna överens om att det valt denna arbetsplats och kommer att stanna 

här p.g.a. de goda relationer de etablerat till cheferna, kollegerna och kunderna.  
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Vi är dock införstådda med att även om städarna upplever ett starkt KASAM kan naturligtvis 

oklarheter och svårigheter uppstå. Men områdeschefen målsättning och förtroende för 

städarna bidrar till att de är bättre rustade för att klara av dessa svårigheter och sitt arbete. 

Städarna menar att om de stöter på problem så känner de att de kan be om hjälp och veta att 

deras chefer och kolleger alltid kommer att ställa upp. Antonovsky betonar också att när en 

individ ställs inför en uppgift kan han/hon välja att antingen se den som en tung börda eller 

som en inspirerande utmaning att engagera sig i (ibid). Vi anser att den sociala gemenskap 

som skapar meningsfullhet i städarnas arbete underlättar deras möjlighet att se eventuella 

motgångar som utmaningar. Det som dock särskiljer de anställda på Västergårdsgruppens 

Städ från Antonovskys teori är att den enskilde städarens möjlighet att se en motgång som en 

utmaning inte enbart handlar om dennes enskilde inställning och handlande, utan blir en fråga 

som aktivt engagerar hela arbetsgruppen.   

I dagens globaliserade samhälle ligger stor fokus på individen och dennes politiska och 

ekonomiska intressen, vilket skapar konkurrens, ambition, arrogans och en rädsla att 

misslyckas. Dessa emotioner i sin tur leder lätt till en känsla av ensamhet, främlingskap och 

meningslöshet. Människan står idag vis ett kulturellt vägskäl, där hon måste välja sin 

inställning till sina medmänniskor (Hallberg (red.), 2010).  

Genom vårt material ser vi hur emotionerna kärlek och acceptans präglar alla nivåer i 

verksamheten; från omtanken enhetschefen uttrycker genom att vilja underlätta städarnas 

möjlighet att lämna sina barn på dagis, till ett förskolebarns försök att förstå hur det måste 

varit för deras städerska att flytta från ett krigsdrabbat hemland. Det som kännetecknar dessa 

människors möten är en vilja att lyssna på en annan medmänniska utifrån det ställe som den 

personen säger det hon säger. Genom en vilja att ta del av den andre personens verklighet, 

öppnar man upp för en samexistens som präglas av kärlek och acceptans, vilket i sin tur bidrar 

till en god trivsel på arbetsplatsen.   

 

 

 

 

 

52 
 



7.  Reflektioner 

Genom vår socialpsykologiska analys har vi kommit till slutsatsen att den kulturella 

förändringsprocess som inleddes för ca tre år sedan har haft en avgörande betydelse för de 

berörda städarnas trivsel på sin arbetsplats. Vi anser att förändringsarbetets framgång beror på 

bland annat ledningens styrning genom samarbete i saminspiration, vilken har resulterat i 

stärkta sociala band, förbättrad hälsa och välbefinnande, samt ökad produktivitet inom 

organisationen.  

Vi har dock enbart skrapat på ytan av den omfattande, långtgående och komplicerade process 

som ett förändringsarbete innebär för samtliga inblandade. Det hade varit intressant att studera 

mer djupgående hur detta förändringsarbete planerats, presenterats, tagits emot och 

diskuterats, samt vad de olika förändringarna hittills inneburit för de berörda. Här hade det 

även varit relevant att utöka fältet till att omfatta samtliga arbetsgrupper inom 

Städserviceenheten, då vi fått förklarat för oss att inte alla arbetslag fungerar lika bra som 

Västergårdsgruppens Städ. I denna studie hade det varit av intresse att studera ifall de andra 

arbetslagen kunnat känna av samma fördelar med förändringsarbetet som de anställda på 

Västergårdsgruppens Städ upplever. Om inte, hur har detta i så fall påverkat de sociala 

relationerna till ledningen, kollegerna och kunderna? Sett ur ett socialpsykologiskt perspektiv 

hade vi även kunnat studera hur de sociala relationerna i den anställde städarens liv påverkar 

dennes förändringsbenägenhet och hur förändringen i sin tur påverkar dennes syn på sina 

relationer och därmed även sitt identitetsskapande. Genom våra reflektioner i detta avsnitt har 

vi visat hur vår studie har skapat flera följdfrågor och lösa trådar som kan följas upp genom 

framtida forskningsprojekt.  

Nu i slutskedet av vårt uppsatsarbete ser vi tillbaka på det arbete vi utfört och reflekterar kring 

hur vår studie genomförts och de nya infallsvinklar som uppenbarat sig under vägen. Det 

resultat vi kommit fram till har gett oss, och förhoppningsvis även våra läsare, en mer 

nyanserad socialpsykologisk förförståelse kring hur städarnas sociala relationer skapas och 

upprätthålls och hur dessa relationer utgör en viktig del i verksamheten, både gällande hälsa 

och trivsel på arbetsplatsen, samt kvalitén på de arbetsuppgifter städarna utför.  

Vi är nöjda med den studie vi genomfört och det resultat som framkommit. Vi har fått en bra 

inblick i det ämnesområde vi avsett att studera och har kunnat dra tydliga paralleller mellan 

vårt resultat och de teorier vi studerat under vår utbildning.  Sett ur backspegel finns det dock 
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vissa delar i vårt forskningsarbete som vi anser kunde hanterats på andra sätt än vad de gjorde, 

och således genererat ytterligare material utöver det som framkommit.  

Då vi jämfört resultatet från enkätundersökningen och intervjuerna har vi noterat att det fanns 

en mer kritisk hållning till samtliga områden i enkätundersökningen i relation till vad som 

framkom under intervjuerna. Vi har funderat kring om detta beror på att enkätundersökningen 

genomfördes i slutet av en lång arbetsplatsträff, städarna var trötta och ville hem, och vissa av 

dem angav därför svaren utan närmare reflektion. Som vi nämnde tidigare kan även 

språksvårigheterna ha påverkat resultatet. Om vi hade genomfört enkätundersökningen vid ett 

lämpligare tillfälle hade resultatet eventuellt kunnat peka i en annan riktning. 

Enkätundersökningens syfte var att fungera som en förstudie och vi anser, trots ovanstående 

problematik, att den fyllde sin funktion.  

Ett annat område vi reflekterat kring är genomförandet av intervjuerna. Då vi inledningsvis 

hade svårigheter att få till intervjuer med städarna, blev vi lättade när områdeschefen hjälpte 

oss att boka in de intervjuer vi behövde. Intervjuerna som därefter genomfördes skedde under 

städarnas arbetstid och således under en begränsad tid. De flesta av intervjuerna tog ca 30 

minuter och efter denna tid ansåg samtliga av städarna att de inte hade något mer att tillägga 

kring de ämnesområden som berördes. Vi som forskare anpassade intervjuerna efter den 

avsatta tiden och var tacksamma för det material vi fick ta del av. I efterhand har vi dock 

funderat på hur intervjuernas innehåll hade påverkats om städarna hade getts mer tid att 

utveckla sina svar. Kanske fanns det funderingar och åsikter som behövde mer tid för att 

kunna bli sagda. Vi upplevde att vi fick bra kontakt med samtliga städare under intervjuerna, 

men på vilken nivå möttes vi? Vi tror inte att vårt resultat hade skilt sig avsevärt åt om vi hade 

avsatt ytterligare tid till intervjuerna, men vissa områden hade kanske kunnat få mer 

nyanserade och uttömmande svar.  

Vi har även under forskningsprocessen funderat på de städare som i enkäten uppgett att de 

inte trivs på arbetsplatsen och känner sig kränkta och/eller mobbade. Deras röster har tyvärr 

inte blivit hörda i de intervjuer vi genomfört. De flesta av städarna som intervjuades kände 

inte till några konflikter inom arbetsgruppen och de övriga trodde att eventuell vantrivsel 

kunde bero på utanförskap på grund av svårigheter med svenska språket. Detta är dock enbart 

spekulationer, vilka vi inte har vetenskapliga belägg för. Vi har förståelse för att de som 

vantrivs på sin arbetsplats kan vara mindre benägna att ställa upp på intervjuer, vars syfte är 

att studera sociala relationer på ”Halmstads Bästa Arbetsplats 2009”, än de som trivs med sitt 
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arbete. Vår enkätundersökning visar dock att alla städare, även de personer som inte vill gå till 

arbetet eller känner sig kränkta, har uppgett att de trivs bra i sin arbetsgrupp. Detta resultat 

tyder på att de sociala relationer som existerar bland städarna uppskattas av alla i 

arbetsgruppen och att anledningen till vantrivseln finns att finna inom något annat område. Vi 

hade gärna ägnat mer tid åt att försöka ta reda på vad denna vantrivsel består i och hur den 

hade kunnat hanteras, men då hade vi fått vidga vår fokus ytterligare, vilket vi tyvärr inte hade 

möjlighet att göra under denna studie.  
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Bilaga 1 Kvantitativ Enkät: Städarna 

Enkätundersökning – Psykosocial arbetsmiljö 
Hej 

Vi heter Amanda Zoric Wikholm och Lena Wettermark och studerar på Socialpsykologiska 
programmet på Halmstad Högskola. Nu under hösten kommer vi att skriva vår C-uppsats, där 
vi är intresserade av den psykosociala arbetsmiljön på er arbetsplats och hur denna har 
bidragit till att ni nominerat er arbetsplats till, och även vunnit priset, ”Halmstads bästa 
arbetsplats 2009”.  

Undersökningen består av en enkät med 50 påståenden som tar ca 15 minuter att besvara. Det 
är helt frivilligt att medverka. Ni kommer att vara anonyma i era svar och det kommer därför 
inte att vara möjligt att identifiera enskilda personer i undersökningen. 

I vår undersökning kommer vi även att be er fylla i ert namn och er mailadress på en lista, så 
vi kan skicka ut ett mail gällande ifall du skulle vara intresserad av att även delta i en intervju, 
där vi kommer att prata lite närmre om hur du upplever din arbetsmiljö, både gällande 
arbetsuppgifterna i sig och den sociala gemenskapen. Kan du tänka dig att bli intervjuad, så 
svarar du på mailet vi skickar. Även i intervjun kommer att vara helt anonym gällande dina 
svar, och du väljer själv om du vill berätta att du har deltagit.  

 

Vänligen börja med att följa i nedanstående bakgrundsinformation.  

Kryssa i eller fyll i de alternativ som bäst stämmer in på dig. 
 
Jag är…      [  ]  man    
                 [  ]  kvinna  
 
Jag är född år ______________ 
 
 
Min högsta avslutade utbildning är…          [  ]  grundskola       [  ]  gymnasieskola    
           [  ]  folkskola          [  ]  högskola               
 
 
Jag har en…   [  ]  tillsvidareanställning                    
                     [  ]  prov- eller visstidsanställning      
 
 
Jag är anställd på…   [  ]  heltid  

[  ]  deltid  
 

Jag har arbetat på denna arbetsplats i _________ år  (eller _________ månader) 

 
 



Psykosocial arbetsmiljö 

Här nedan följande 50 påståenden som handlar om hur du upplever din arbetsmiljö. 
 
Kryssa i det alternativ som bäst passar in på dig i denna stund. Det finns inga rätta eller fel svar, utan 
det är dina egna åsikter och känslor som är viktiga.  
 
Ta god tid på dig när du besvarar enkäten och tänk på att bara kryssa i ett alternativ per påstående.  

     
 
                  Stämmer    Stämmer     Stämmer     Stämmer 
                                helt             bra            delvis        inte alls 
   

Delaktighet/Information 
 

1. Jag har möjlighet att tycka till när viktiga  
             beslut ska tas på som berör mitt arbete. [   ]         [   ]         [   ]         [   ]       
 

2. Jag har möjlighet att vara delaktig i          
             planeringen av mitt arbete.  [   ]         [   ]         [   ]         [   ]       
 

3. Jag kan påverka hur jag utför mina  
arbetsuppgifter.    [   ]         [   ]         [   ]         [   ]       
 

4. Jag har möjlighet att bestämma min  
arbetstakt.   [   ]         [   ]         [   ]         [   ]       

 
5. Jag kan själv bestämma när jag vill ta en   

paus.    [   ]         [   ]         [   ]         [   ]       
 
Kommentarer:  ________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
                                                                      Stämmer    Stämmer     Stämmer     Stämmer 
                                helt             bra            delvis        inte alls 
Arbetstillfredsställelse 
 

6. Jag trivs på min arbetsplats.  [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 
 

7. Jag trivs med mina arbetsuppgifter. [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 
 

8. Jag trivs i min arbetsgrupp.  [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 
                                                             

 
 



                                                                                          Stämmer    Stämmer     Stämmer     Stämmer 
helt             bra            delvis        inte alls 

Arbetstillfredsställelse (forts) 
 

9. Jag är nöjd med kvalitén på det arbete   
             jag utför.    [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 
 

10. Jag är engagerad i mitt arbete.   [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 
 

11. Jag tycker att mitt arbete är meningsfullt.  [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 
 

12. Jag upplever min arbetsplats som avslappnad  [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 
            och trivsam. 
  

13. Jag känner glädje inför att gå till mitt arbete.  [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 
 

Kommentarer:  ________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 

                                                                      Stämmer    Stämmer     Stämmer     Stämmer 
                                helt             bra            delvis        inte alls 

Kompetensutveckling 
 

14. Jag har tillräcklig kompetens för att  
utföra mina arbetsuppgifter.   [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 

 
15. Jag har nytta av kunskaper och färdigheter 

 jag har i mitt arbete (t.ex. utbildningar du  
gått och erfarenheter du har).  [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 

 
16. Jag upplever positiva utmaningar i mitt  

arbete.    [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 
 

17. Jag är intresserad av att vidareutbilda mig  
inom mitt ansvarsområde.    [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 

 
18. Jag är beredd att ta större ansvar i mitt arbete.  [   ]         [   ]         [   ]         [   ]

  
Kommentarer:  ________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 



 
_____________________________________________________________________ 

              
                                                                             
                                                                            Stämmer    Stämmer     Stämmer     Stämmer 

                                helt             bra            delvis        inte alls 
Mål/Uppföljning 

 
19. Jag vet vad som krävs av mig i mitt arbete. [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 

 
20. Jag har under det senaste året haft ett  

            medarbetarsamtal med min chef.  [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 
 

21. Jag är nöjd med hur det medarbetarsamtalet  
utfördes.    [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 

 
22. Man belönas för väl utfört arbete. [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 

 
23. Jag anser att min lön stämmer överens med  

            min arbetsinsats.   [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 
 

Kommentarer:  ________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 

                  Stämmer    Stämmer     Stämmer     Stämmer 
                                helt             bra            delvis        inte alls 

Ledarskap 
 

24. Mina överordnade hjälper mig att utveckla  
mina färdigheter.   [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 

 
25. Jag får feedback med jämna mellanrum från  

mina överordnade.   [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 
 

26. Jag upplever att jag och ledningen har  
gemensamma värderingar kring vad  
som är viktigt i arbetet.   [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 

 
27. Jag får stöd och hjälp av mina överordnade  

när/om jag efterfrågar det.   [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 
 

28. Mina överordnade lyssnar på mig och mina  
åsikter.    [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 

 
 



 
             Kommentarer:  ________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

                 
                  Stämmer    Stämmer     Stämmer     Stämmer 

                                helt             bra            delvis        inte alls 
Socialt stöd 
 

29. Jag känner att vi är bra på att kommunicera  
med varandra på min arbetsplats.  [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 

 
30. Jag känner att jag kan framföra de synpunkter  

jag har och föra en öppen diskussion.  [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 
 

31. I min arbetsgrupp hjälps vi åt att lösa problem  
när de uppkommer.   [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 

 
32. Jag får stöd och hjälp av mina medarbetare  

när/om jag efterfrågar det.   [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 
 

33. Jag har god social kontakt med majoriteten  
av mina medarbetare.   [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 

 
34. Ledningen arbetar för att stärka den sociala  

gemenskapen.    [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 
 

35. Jag känner konkurrens från mina medarbetare. [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 
 

36. Det finns konflikter på min arbetsplats som  
             jag påverkas av.    [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 
 

37. Jag är utsatt för mobbing eller annan  
kränkande särbehandling.   [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 

 
             Kommentarer:  ________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 



                   Stämmer    Stämmer     Stämmer     Stämmer 
                                helt             bra            delvis        inte alls 
Arbetsbelastning 
 

38. Jag hinner med mina arbetsuppgifter på  
avsatt tid.    [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 

 
39. De krav som ställs på mig i mitt arbete är  

rimliga.   [   ]         [   ]         [   ]         [   ]
   

40. Jag känner att jag har energi kvar efter  
ett arbetspass.    [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 

 
                   Stämmer    Stämmer     Stämmer     Stämmer 

                                helt             bra            delvis        inte alls 
Arbetsbelastning (forts) 

 
 

41. Jag känner stress i mitt dagliga arbete.  [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 
 

42. Jag är ofta tvungen att arbeta övertid.  [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 
 

43. Jag upplever mitt arbete som psykiskt  
            påfrestande.   [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 
 

44. Jag har återkommande huvudvärk, magont  
eller ryggvärk.    [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 

 
45. Mina arbetsuppgifter är ensidiga/monotona. [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 

 
46. Jag vill ha större variation i mina  

            arbetsuppgifter.    [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 
 

47. Jag upplever att ledningen intresserar sig för 
 min hälsa och mitt välbefinnande. [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 

   
             Kommentarer:  ________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
 



                   Stämmer    Stämmer     Stämmer     Stämmer 
                                helt             bra            delvis        inte alls 

Framtiden 
 

48. Jag ser mig själv arbeta kvar på min  
arbetsplats om 5 år.   [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 

 
49. Jag är orolig att det kommer att ske  

förändringar som kommer att påverka  
min arbetssituation.  [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 

 
50. Jag skulle vilja förändra min arbetssituation. [   ]         [   ]         [   ]         [   ] 

 
            Kommentarer: _________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Bilaga 2 Kvantitativ enkät: Resultat 

Enkätundersökning – Psykosocial arbetsmiljö 
Hej 

Vi heter Amanda Zoric Wikholm och Lena Wettermark och studerar på Socialpsykologiska 
programmet på Halmstad Högskola. Nu under hösten kommer vi att skriva vår C-uppsats, där 
vi är intresserade av den psykosociala arbetsmiljön på er arbetsplats och hur denna har 
bidragit till att ni nominerat er arbetsplats till, och även vunnit priset, ”Halmstads bästa 
arbetsplats 2009”.  

Undersökningen består av en enkät med 50 påståenden som tar ca 15 minuter att besvara. Det 
är helt frivilligt att medverka. Ni kommer att vara anonyma i era svar och det kommer därför 
inte att vara möjligt att identifiera enskilda personer i undersökningen. 

I vår undersökning kommer vi även att be er fylla i ert namn och er mailadress på en lista, så 
vi kan skicka ut ett mail gällande ifall du skulle vara intresserad av att även delta i en intervju, 
där vi kommer att prata lite närmre om hur du upplever din arbetsmiljö, både gällande 
arbetsuppgifterna i sig och den sociala gemenskapen. Kan du tänka dig att bli intervjuad, så 
svarar du på mailet vi skickar. Även i intervjun kommer att vara helt anonym gällande dina 
svar, och du väljer själv om du vill berätta att du har deltagit.  

 

Vänligen börja med att följa i nedanstående bakgrundsinformation.  

Kryssa i eller fyll i de alternativ som bäst stämmer in på dig. 
 
Jag är…      [ 2 ]  man    
                 [ 12 ]  kvinna  
 
Jag är född år ______________ 
 
 
Min högsta avslutade utbildning är…          [ 4 ]  grundskola       [ 5 ]  gymnasieskola    
           [  ]  folkskola          [ 5 ]  högskola               
 
 
Jag har en…   [10  ]  tillsvidareanställning                    
                     [ 4 ]  prov- eller visstidsanställning      
 
 
Jag är anställd på…   [7  ]  heltid  

[7  ]  deltid  
 

Jag har arbetat på denna arbetsplats i _________ år  (eller _________ månader) 

 
 



Psykosocial arbetsmiljö 

Här nedan följande 50 påståenden som handlar om hur du upplever din arbetsmiljö. 
 
Kryssa i det alternativ som bäst passar in på dig i denna stund. Det finns inga rätta eller fel svar, utan 
det är dina egna åsikter och känslor som är viktiga.  
 
Ta god tid på dig när du besvarar enkäten och tänk på att bara kryssa i ett alternativ per påstående.  

     
 
                  Stämmer    Stämmer     Stämmer     Stämmer 
                                 helt              bra            delvis        inte alls 
   

Delaktighet/Information 
 

Jag har möjlighet att tycka till när viktiga  
             beslut ska tas på som berör mitt arbete. [ 4  ]         [  4 ]         [5  ]         [   ]       
 

Jag har möjlighet att vara delaktig i          
             planeringen av mitt arbete.  [  7 ]         [ 4  ]         [3  ]         [   ]       
 

Jag kan påverka hur jag utför mina  
arbetsuppgifter.    [  7 ]         [   3]         [4  ]         [   ]       
 

Jag har möjlighet att bestämma min  
arbetstakt.   [ 5  ]         [ 2  ]         [7   ]        [   ]       

 
Jag kan själv bestämma när jag vill ta en   

paus.    [ 6 ]         [5 ]         [ 3 ]            [   ]                  
 
Kommentarer:  ________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
                                                                      Stämmer    Stämmer     Stämmer     Stämmer 
                              helt                bra            delvis        inte alls 
Arbetstillfredsställelse 
 

Jag trivs på min arbetsplats.  [9 ]         [ 4  ]         [ 1  ]         [   ] 
 

Jag trivs med mina arbetsuppgifter.  [9 ]         [ 4  ]         [   ]           [1 ] 
 

Jag trivs i min arbetsgrupp.  [11 ]         [  3 ]         [   ]         [   ] 
                                                    

 
 



 
                                                                                          Stämmer    Stämmer     Stämmer     Stämmer 

helt             bra            delvis        inte alls 
Arbetstillfredsställelse (forts) 

 
Jag är nöjd med kvalitén på det arbete   

             jag utför.    [9  ]         [ 3  ]         [  2 ]         [   ] 
 

Jag är engagerad i mitt arbete.   [11 ]         [  2 ]         [ 1 ]         [   ] 
 

Jag tycker att mitt arbete är meningsfullt.  [ 8 ]         [ 5  ]          [ 1 ]         [   ] 
 

Jag upplever min arbetsplats som avslappnad  [ 7  ]         [  2 ]         [ 5 ]         [   ] 
            och trivsam. 
  

Jag känner glädje inför att gå till mitt arbete.  [8  ]         [ 4 ]         [ 1 ]         [   1] 
 

Kommentarer:  ________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 

                                                                      Stämmer    Stämmer     Stämmer     Stämmer 
                                helt             bra            delvis        inte alls 

Kompetensutveckling 
 

Jag har tillräcklig kompetens för att  
utföra mina arbetsuppgifter.   [ 12 ]         [ 2  ]         [   ]         [   ] 

 
Jag har nytta av kunskaper och färdigheter 

 jag har i mitt arbete (t.ex. utbildningar du  
gått och erfarenheter du har).  [11 ]         [ 3  ]         [   ]         [   ] 

 
Jag upplever positiva utmaningar i mitt  

arbete.    [11 ]         [   ]         [  2]         [  1 ] 
 

Jag är intresserad av att vidareutbilda mig  
inom mitt ansvarsområde.    [  5 ]         [ 2  ]         [ 3 ]        [ 2 ] 
] 

 
Jag är beredd att ta större ansvar i mitt arbete.  [ 7  ]         [ 4 ]         [ 2]         [  1 ]

  
 
 

 
 



Kommentarer:  ________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

              
                                                                             
                                                                            Stämmer    Stämmer     Stämmer     Stämmer 

                                 helt             bra            delvis        inte alls 
Mål/Uppföljning 

 
Jag vet vad som krävs av mig i mitt arbete. [  9 ]         [ 5 ]         [   ]         [   ] 

 
Jag har under det senaste året haft ett  

            medarbetarsamtal med min chef.  [ 12 ]         [  2 ]         [   ]         [   ] 
 

Jag är nöjd med hur det medarbetarsamtalet  
utfördes.    [  6 ]         [  4 ]         [ 2 ]        [ 1 ] 

 
Man belönas för väl utfört arbete.  [  6 ]         [  1 ]         [ 3]         [ 3 ] 

 
Jag anser att min lön stämmer överens med  

            min arbetsinsats.   [ 1  ]         [  5 ]         [ 3 ]        [ 4 ] 
 

Kommentarer:  ________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 

                  Stämmer    Stämmer     Stämmer     Stämmer 
                                  helt             bra            delvis        inte alls 

Ledarskap 
 

Mina överordnade hjälper mig att utveckla  
mina färdigheter.   [ 5  ]         [ 3  ]         [ 1 ]        [ 5 ] 

 
Jag får feedback med jämna mellanrum från  

mina överordnade.   [ 6  ]         [  3 ]         [ 1 ]        [ 4 ] 
 

Jag upplever att jag och ledningen har  
gemensamma värderingar kring vad  
som är viktigt i arbetet.   [ 5  ]         [  2 ]         [ 7 ]         [   ] 

 

 
 



Jag får stöd och hjälp av mina överordnade  
när/om jag efterfrågar det.   [ 8  ]         [  2 ]         [  4          [   ] 

 
Mina överordnade lyssnar på mig och mina  

åsikter.    [ 6  ]         [  5 ]         [  3]         [   ] 
 
             Kommentarer:  ________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

                   
                     Stämmer    Stämmer     Stämmer     Stämmer 

                                  helt             bra            delvis        inte alls 
Socialt stöd 
 

Jag känner att vi är bra på att kommunicera  
med varandra på min arbetsplats.  [  5 ]         [ 6  ]         [ 1 ]         [   ] 

 
Jag känner att jag kan framföra de synpunkter  

jag har och föra en öppen diskussion.  [  8 ]         [  5 ]         [   ]         [   ] 
 

I min arbetsgrupp hjälps vi åt att lösa problem  
när de uppkommer.   [  9 ]         [ 3  ]         [  2]         [   ] 

 
Jag får stöd och hjälp av mina medarbetare  

när/om jag efterfrågar det.   [ 10  ]         [ 4 ]         [   ]         [   ] 
 

Jag har god social kontakt med majoriteten  
av mina medarbetare.   [ 10  ]         [ 3 ]         [ 1 ]        [   ] 

 
Ledningen arbetar för att stärka den sociala  

gemenskapen.    [9   ]         [  4 ]         [   ]         [   ] 
 

Jag känner konkurrens från mina medarbetare. [1   ]         [ 1  ]         [ 4 ]         [8 ] 
 

Det finns konflikter på min arbetsplats som  
             jag påverkas av.    [3   ]         [   ]         [1   ]        [1 0] 
 

Jag är utsatt för mobbing eller annan  
kränkande särbehandling.   [ 1  ]         [2   ]         [   ]       [1 1 ] 

 
             Kommentarer:  ________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 
 

 
 



_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 

                   Stämmer    Stämmer     Stämmer     Stämmer 
                                   helt             bra            delvis        inte alls 
Arbetsbelastning 
 

Jag hinner med mina arbetsuppgifter på  
avsatt tid.    [ 2  ]         [  6 ]       [1  ]         [ 1  ] 

 
De krav som ställs på mig i mitt arbete är  

rimliga.   [ 2  ]         [ 8  ]        [  4 ]         [   ]
   

Jag känner att jag har energi kvar efter  
ett arbetspass.    [   ]         [ 7  ]        [ 6  ]         [ 1  ] 

 
                   Stämmer    Stämmer     Stämmer     Stämmer 

                                  helt             bra            delvis        inte alls 
Arbetsbelastning (forts) 

 
 

Jag känner stress i mitt dagliga arbete.  [ 1  ]         [  2 ]       [  7 ]       [  2 ] 
 

Jag är ofta tvungen att arbeta övertid.  [   ]         [   ]         [ 5  ]        [ 9  ] 
 

Jag upplever mitt arbete som psykiskt  
            påfrestande.   [ 1  ]         [ 2  ]       [ 4  ]       [  7 ] 
 

Jag har återkommande huvudvärk, magont  
eller ryggvärk.    [3   ]         [ 3  ]       [ 4  ]       [  2 ] 

 
Mina arbetsuppgifter är ensidiga/monotona. [4   ]         [ 1  ]         [ 9 ]       [   ] 

 
Jag vill ha större variation i mina  

            arbetsuppgifter.    [ 5  ]         [ 1  ]        [  4 ]       [ 4  ] 
 

Jag upplever att ledningen intresserar sig för 
 min hälsa och mitt välbefinnande. [ 6  ]         [ 4  ]         [ 3 ]       [   ] 

   
             Kommentarer:  ________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 

 
 



                   Stämmer    Stämmer     Stämmer     Stämmer 
                                   helt             bra            delvis        inte alls 

Framtiden 
 

Jag ser mig själv arbeta kvar på min  
arbetsplats om 5 år.   [ 3  ]         [   1]         [ 5 ]       [ 2  ] 

 
Jag är orolig att det kommer att ske  

förändringar som kommer att påverka  
min arbetssituation.  [4   ]         [   ]         [ 5 ]       [2  ] 

 
Jag skulle vilja förändra min arbetssituation. [ 1  ]         [   ]         [ 3  ]       [ 8  ] 

 
            Kommentarer: _________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Bilaga 3Intervjuguide: Enhets- och Områdeschefen 

 

Intervjuguide: Enhets – och Områdeschefen 

 

Områden att utgå från (och följa upp med följdfrågor) 

 

• Hans/hennes bakgrund 
 

• Hur verksamheten ser ut  
 

• Synen på den egna chefspositionen 
 

• Relationen till de anställda och synen på deras arbetsuppgifter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Bilaga 4 Intervjuguide: Städarna 

Intervjuguide  

- Resultat av enkät och förslag på frågor 

 

Delaktighet/information 

(Enkäten visar att alla upplever att de helt eller delvis kan påverka sitt arbete och de beslut 
som tas) 

• Vad upplever du att du kan bestämma över i ditt arbete?  
• Känner du att ledningen är intresserade av att du är med och påverkar 

verksamheten?  
 

Arbetstillfredställelse 

(Alla trivs i arbetsgruppen, och de flesta upplever tillfredställelse och meningsfullhet i sitt 
arbete. Det finns dock någon/ett par respondenter som anser att de bara delvis trivs med sitt 
arbete och en av respondenterna upplever trivs inte alls med sina arbetsuppgifter eller med 
att gå till arbetet. 

• Hur trivs du med ditt arbete? Vad uppskattar du mest med ditt arbete? Finns det 
något du är missnöjd med som kan bli bättre? 

Kompetensutveckling 

(Alla anser sig kompetenta att utföra sitt arbete och att de har nytta av de kunskaper de 
besitter. Majoriteten upplever positiva utmaningar i sitt arbete. De flesta skulle kunna tänka 
sig att vidareutbilda sig och ta större ansvar, medan några inte har detta behov). 

• Vad känner du inför de arbetsuppgifter du har idag? Lär du dig nya saker eller 
är det samma arbetsuppgifter som återkommer? Vill du ha nya utmaningar?  

 

Mål/Uppföljning 

(Alla vet vad som krävs av dem i deras arbete och har haft medarbetarsamtal det senaste året. 
Flera av dem är dock inte helt nöjda med hur samtalet gick till och anser inte att deras lön 
överensstämmer med det arbete de utför).  

• Hur tycker du att ditt senaste medarbetarsamtal gick? Hur ser du på 
medarbetarsamtalet ni ska ha nu snart?  

• Hur upplever du din löneutveckling? Tycker du att det du tjänar 
överensstämmer med din arbetsinsats? 

 
 



Ledarskap 

(Gällande ledarskapet upplever flera av respondenterna att de överordnade bara delvis 
stöttar dem och lyssnar på dem, samt har samma värderingar kring vad som är viktigt i 
arbetet. Flera av respondenterna tycker att de inte alls får feedback med jämna mellanrum 
eller att deras chefer hjälper dem att utveckla sina färdigheter).  

• Hur ser din kontakt ut med dina överordnade?  
• Vad är dina överordnade bra på? Vad kan de bli bättre på?  
• Vilka tips skulle du vilja ge dem i sitt arbete med er arbetsgrupp? 

 

Socialt stöd 

(Alla upplever god social kontakt med de flesta av sina kolleger i arbetsgruppen och känner 
att de hjälper varandra i det dagliga arbetet och när problem uppstår. De är även överens om 
att ledningen är mån om den sociala gemenskapen. Ett par respondenter upplever dock 
konkurrens från sina medarbetare och tre respondenter uppger att de helt eller delvis är 
utsatta för mobbing eller annan kränkande behandling).  

• Vilken relation har du med de personer som ingår i din arbetsgrupp? 
• Berätta lite om de sociala aktiviteter som arbetsgruppen varit inbjudna till. 
• Umgås du med någon av de andra anställda på din fritid? 
• Upplever du att det finns några konflikter i din arbetsgrupp och/eller att någon 

vantrivs?  

Arbetsbelastning 

(Flera av de anställda upplever att deras arbetsuppgifter är ensidiga/monotona och skulle 
vilja ha större variation. Många upplever även stress och psykisk påfrestning och de flesta av 
de anställda har återkommande huvudvärk, ryggvärk eller magont. En övervägande majoritet 
upplever att ledningen intresserar sig för deras hälsa och välbefinnande). 

• Hur upplever du arbetsbelastningen i ditt dagliga arbete?  
• Hur mår du i kroppen efter ett arbetspass? Hur mår du psykiskt efter en dags 

arbete? 
• Var skulle du placera dig på hälsokorset som ni arbetar med? 

Framtiden 

(Flera av de anställda uttrycker oro eller viss oro inför att förändringar kommer att påverka 
deras arbetssituation. 1/3 skulle även vilja förändra sin arbetssituation och hälften av 
respondenterna kan se sig själv på en annan arbetsplats om 5 år).  

• Hur vill du att din arbetssituation ser ut i framtiden? Ser du dig själv arbeta 
inom detta arbetsområde i framtiden eller har du andra planer/drömmar? 

 
 



Bilaga 5 Mindmap: Städarna 

Intervjuguide 
 

Vi kommer under intervjun att prata mer djupgående om de områden som togs upp i 
enkäten du besvarade för ca en vecka sedan. Vi kan självklart även prata om andra 
saker om din arbetsmiljö som du tycker är viktiga.   

                     

 

 Arbetstillfredställelse 
 

 

Ledarskap Socialt stöd  

 

                          Vad känner  

 och tycker  
Delaktighet Mål/Uppföljning 
/Information 

                                  du? 

 Framtiden Arbetsbelastning 
 

 Kompetensutveckling

 

  
 

 
 



Bilaga 6 Transkriberad intervju med en av städarna 

Transkribering av intervju med städerska (6)   

 

Intervjuare: I 

Städerska: S 

 

I - Då börjar vi med ledarskap, om du kunde berätta lite hur Din relation till din chef ser ut hur  

Du tycker det fungerar ... 

S- Det är jättebra för vi har ... för vi har jättebra relation på den sidan kan jag bara säga vår 

relation mot [områdeschefen] ... vi hade tidigare flera ledare men det var alltid bra relation 

med allihop till och med med [enhetschefen] som är vår chef nu ... hon jobbade här som 

ledare på den sidan så vi har jätte bra ... det kanske beror på personer som jobbar ....å.... vi har 

aldrig haft några problem med någon ledare... ok det kommer lite grann men det är aldrig 

någon som man ...är... blir sur på varandra vi kan prata öppet och det är jättebra ... vi vill inte 

byta ledare nån gång ... (skratt) ... i alla fall vi har fått flera bra ledare så det är... jag kan bara 

säga hur det är i vår grupp... kan inte säga till andra gruppen beror kanske på hur är dom som 

ledare ... man kan lita på dom det är viktigt att vi också kan lita på ledare så att vi ibland kan 

prata privat inte bara alltid jobb ... jag tror det är jätte viktigt ... han kommer frågar å ... så vi 

har problem och prata lite privat så vet man det är bara mellan oss ... det går inte vidare ... sen 

man kan också säga till [områdeschefen] ... t.ex. jag behöver hjälp ... jag vill ha hjälp o jag har 

såna problem hemma så han hjälper ... så det känns mycket bättre på jobbet ... jag tror det 

behövs flera sådana ledare som [områdeschefen].  

I- Finns det något Du känner han kan bli bättre på?  

S- [Områdeschefen]? Han är jättebra ... det måste jag säga ...nej det är så ... jag har fått en 

annan ledare tidigare ... nej man var inte pigg när man såg den ledaren komma ...  vi ser alla 

[områdeschefen] vi blir så jätteglada när vi ser honom ... jag tror man skall ha en sådan 

relation med sin ledare ... att man blir inte sur när man ser ledaren komma att man blir glad o 

pigg ... både [områdeschefen] och [enhetschefen] är sådana ledare man blir glad när man ser 

dom ... jag önskar mer att alla andra har fått en sån ledare som vi har i vår grupp ... vi hade tur  

 
 



I- Hur trivs Du på Ditt arbete? 

S- Jag trivs jättebra ... jag tycker om att jobba med små barn ... för kanske jag har mest 

tidigare jobbat på förskolor så jag trivs mycket mer på förskola än att jobba på skola ... 

jag jobbade på en skola ...  å före jobbade jag på förskola ... så jag kan ge mer på en förskola 

...  så jag sa till min ledare så de flyttade mig när de fick möjlighet att flytta mig ... bättre att 

ha nån som trivs på skolan o jag trivs mer på förskolan å det är jätte viktigt o sen jag har en 

kombi tjänst jag serverar middag och mellanmål o sen städar ... så det är lite annorlunda o 

ombyte … sedan man har kontakt hela tiden ... jag brukar säga jag har två arbetsplats ... en här 

å en på [förskolan] ... så jag har två grupparbetskamrater ... de som jobbar här ... med lärare 

och pedagoger o de andra som jobbar inom städ  ... så det är inte  många som har två lag ...  

I- Är det det som är det bästa med arbetet? 

S- Ja det är så ...  man inte är begränsad ... man kan lägga sin schema som man vill eller efter 

behov det är inte varje dag samma behov ...  så jag tror att vi har fria händerna ... det är viktigt 

att vårt jobb blir bra gjort ... att kunderna är bra ... sen vi lägger schema efter behov ... vad 

skall vi göra idag osv ... kanske idag satsar jag på golven ...  å nästa dag satsar mera på att 

damma o så ... det är inte samma jobb varje dag ... man är fri ... 

I- Du kan själv bestämma? 

S- Mina åtta timmar som jag jobbar ...  inom de åtta timmar är det jag själv som  bestämmer ... 

när min chef å andra kommer på kontroll ... de vill bara att allt är ok ...                                                              

Vi har flera kontroller från miljö hälsa o arbetsmiljökontroll ...  det är flera kontroller som vi 

får så de blir nöjda ... sen hur skall vi lägga upp schema ... hur skall vi uppnå de resultat o mål 

på själva arbetsplatsen ... det  bestämmer vi själva ... det är jättebra 

I- Ni är ju ett arbetslag på sexton personer hur kommer du i kontakt med de andra i gruppen? 

Vilka jobbar Du med? Eller jobbar Du mycket själv? 

S- Jag jobbar ju mest själv så ibland när jag vet att de dricker kaffe klockan halv tio på 

Hallägra skolan så jag kommer en halvtimme tidigare till jobbet ... jag går till dom och sätter 

mig med dom så vi dricker kaffe o pratar lite grann sen jag går till mitt jobb så det är jätte 

viktigt att jag har kontakt med de andra i gruppen och vi har jätte bra kontakt med varandra ... 

 
 



vi har aldrig bråkat med varandra ... sen har vi arbetsplatsträffar ...  så vi kan prata med 

varandra o hjälpa varandra ...  det är viktigt att vi träffar varandra ... 

I- Har Du upplevt att det varit några konflikter, att det är någon som inte trivs eller ...  ? 

S- Jag har inte haft själv ... men jag har hört att en människa inte trivs ... vår ledare vet också 

att hon inte trivs ... de försöker lösa problemet ... 

I- Att hon inte trivs på platsen? 

S- Nej ... det är något ... det är inte att hon inte trivs i vår grupp eller så ... det är problem med 

språket ... hon har inte lärt sig svenska ... hon kan inte svenska ... sen hon kan tolka fel ... 

Jag aldrig haft såna problem med henne men jag har hört att hon har problem med språket ... 

man måste kunna språket ... man måste kommunicera ... man måste prata ... det är jätte viktigt 

... det är inte bara städ  som vi gör ... vi måste kommunicera med barnen å vi träffar 

föräldrarna å allt annat ... vi måste kommunicera med folk ... för det är inte nu som det var 

tidigare där du bara går runt å städar ... nej ... det finns många andra som vill träffas oss ... och 

som förra året då de hade stor föräldrar träff här ... de sa att jag måste ... skulle vara med ... det 

är inte bara städare de vill ha ...nej ...  inte i alla fall på förskolor o grundskolor ... man måste 

prata med barnen ...  ibland är det busiga barn ... man måste kommunicera ... prata med dom 

och be dom om någon tjänst ... att säga till dom vad är ok och vad är inte ok ... att inte slänga 

på golvet ... det kan komma stora problem ... det är jätte viktigt att kunna säga till ... man 

måste kunna prata ...  man kan inte vänta på någon utbildning ... man måste lära sig mycket 

själv ... man måste lära sig språket själv ... vilja lära sig själv ...  

I- Eget ansvar? 

S- Det är så ...  man måste lära sig språket ... 

I- Hur tycker Du arbetsbelastningen är, hur känns det i kroppen, stressad? 

S- Vi lär oss på kurserna hur man skall städa ... det går inte att följa ... med små bord ... man 

måste ligga på alla fyra ...  man vill göra sitt jobb ... men det är inte bara det ... de är små barn 

och det är kanske något som gör att man får relation ... annat som handla om ...  man skulle få 

hjälp med att gå på gympa ... få massage ... jag tror då folk skulle bli mindre sjukskrivna ... 

I- Ni pratade ju lite om friskvård på APT som vi var med på och hörde .... 

 
 



S- Ledningen kan inte hjälpa oss ... det är Barn och Omsorg som bestämmer  ... hur det skall 

bli möblerat ... hur stora barnen är ... är det som bestämmer ...vilka bord de skall ha ... det är 

så mycket mattor ... så mycket gardiner ... t.ex. på Jutarums skolan ... svårt att jobba ... när 

man jobbar med kemikalier ... dålig luft ... när man sprayar ... som man andas in ... det räcker 

bara med detta att man jobbar med olika kemikalier ... som man jobbar i en sal å lokal där det 

är dålig luft ... dålig ventilation ... man blir sjuk i huvudet ... sen är det risk att man blir sjuk då 

någon är magsjuk ... man tar efter ... man blir direkt magsjuk ... influensan ... men då vi får 

ingen hjälp med vaccin ... nej ... det är så många blir sjuka ... jag tror det vore ... få ett vaccin 

varje år för vi har kontakt med barnen ... med sjuka barn ... men man måste gå o betala själv å 

det kostar 260 kr ... så det är också något som är i vårt yrke ... inte bara fysisk belastning ... vi 

blir sjuka ... 

I- Kompetensutveckling, Du talar om att ta eget ansvar ...? 

S- Ja hela tiden pratar jag om det ... när jag här träffar och pratar med min ledare ... jag vill 

gärna  vi tänker mer på vår miljö ... jag tror att vi kan bli miljöcertifikerat  ... vår städservice ... 

o det finns medel som man kan hitta o det är jättevanligt o jag tjatar hela tiden på våra chefer 

o jag tror att kanske från januari det kommer att ändras mycket ... så det är jätteviktigt ... å 

utbildning till vad barnen skall äta ....  å vad barnen får att äta till mellanmål ... vad dom skall 

äta å dricka ... hur mycket socker o hur mycket fett ... det är också jätteviktigt ... man måste 

tänka sig själv ... det är så ... så jag hoppas vi får vid nyår certifikatföretag här i Halmstad ... vi 

jobbar på det ... utvecklar ... [Enhetschefen] hon har lovat att det kanske kan bli i januari 

månad ... vi vill alla  ha miljövänligt ... det är bra för alla ... för små barnen ... jag tror vårt mål 

är att det blir miljöcertifikat ... vårt företag 

I- Får Du feedback, får Du reda på om Du gör ett bra jobb ? 

S- Vi har en massa kontroller ... (skratt) 

I- Är det bra att ha en massa kontroller? 

S- Ja ... det är bra ... men det är problem att det kommer in i tidningen ... att dom hittar fel ... 

t.ex. här ... det är inte något vi kan bestämma ... det är städat ok men det är så o så ... men det 

är inget som beror på oss ... så vi satsar mycket att det blir ok ... så det är inte alls problem ... 

de visar o pekar om det är något fel ... men o sen det kommer chefer ...  [Områdeschefen] t.ex. 

han gör kontroll två tre gånger per år ... det är så ... men man har kontroll varje dag av 

 
 



pedagoger som jobbar här å så barnen ... det finns allergiska barn ... de är känsliga ... så det är 

så ... man jobbar ... man satsar så mycket man kan ... tror jag ... vi alla gör så ... 

I- Hur tycker Du lönen överensstämmer med det arbete Du gör? Nu skall ni ju snart ha  

medarbetar samtal ?! 

S- Jaa ... det kan bli mer ... (skratt) ... även över 55 behöver man lite grann ... så det så ... men 

man kan ... ja ... så det är svårt nu ... om man ... förra året alla var nöjda att ha jobb tycker jag 

... men det kanske är en liten annorlunda situation nu ... ja ...  man får men inte så mycket som 

man vill ... det är inte så mycket som vi kan bestämma själva ... det är mest facket ... å ... ja ... 

så dom har så mycket pengar ... sen facket bestämmer dom o dom skall ha ... o det är problem 

att det är mest kvinnor som jobbar i vårt yrke ... jag tror att kvinnornas lön alltid är lite lägre 

än männens ... å det är så överallt ...tycker jag tyvärr ... men det är så det är ... man vill ha 

mer... 

I- Du har tio år kvar till pensionen, hur ser Du på framtiden? På dom här åren Du kommer att 

jobba? 

S- Jag hoppas jag blir frisk ... att jag får jobba ... jag kommer från ett annat land o från en 

annan situation ... då man tänker annorlunda ... denna krisen ...  kommer här sen blir man nöjd  

en period ... man har kommit till ett land med fred å utan problem ... sen blir man arg på 

många som man inte tycker ... visa sina kompetenser ... man fick inte jobb ... att man inte fick 

visa den kunskap som man har med sig ...  den blir inte utnyttjad här i Sverige ... man skall 

jobba med det man har ... det är såna perioder som jag har gått ... men jag försöker alltid hitta 

något roligt ... det spelar ingen roll att vad man jobbar med ...  det viktiga är att man trivs ... 

att man försöker hitta själv ... det spelar ingen roll vad man gör jobb ... om du trivs inte på ditt 

jobb ... det spelar ingen roll ... det är så du kan inte hitta dig själv ... det är en katastrof ... det 

spelar ingen roll vilket jobb man har ... så det viktigaste att man engagerar sig själv ... sen om 

det går inte ... man går härifrån eller stanna ... engagera dig extra ... trivs på jobbet o sök hjälp 

å det tror jag att det är så på varje jobb ... inte bara den som vi gör ... städcenter ... men vi har 

utvecklats de sista tre åren mycket ... det tycker jag hela service kontoret ... 

I- Vad var det som hände för tre år sen? 

S- Det börja bli mer o mer modernt företag ...  

I- Hade det med [enhetschefen] att göra? 

 
 



 
 

S- Jaa med [enhetschefen] ... sen är det alla chefer ... hur dom tänker ... jag sa till 

[enhetschefen] ... nu du känner att vi är ett riktigt företag ... att vi kan bestämma ganska 

mycket själva ... att cheferna kan bestämma ganska mycket själva ... dom kan utvecklas på 

något sätt ... så dom har jättebra kontakt med oss ... dom satsar mycket på oss ... på våra 

utbildningar ... jag tror att det ser ut så i alla företag ... vi har jättebra relation på hela 

städservice ... det är inte så litet företag det är ganska stort ... vi är en del av kommunen men 

jag ser vårt företag har sin egna pengar osv ... så jag tror det är jättebra ... vi utvecklas i rätt 

riktning ...man vill ha det så ... vi träffas ofta ... pratar öppet ... man är aldrig rädd säga vad 

man tycker ... hört att andra företag ... man vågar inte säga vad man tycker ... här man kan 

säga utan att bli något problem ... det är jätteviktigt ... 

I- Det priset ni vann ... Halmstad Bästa Arbetsplats ... vad är det som gör att det känns som ni 

arbetar på Halmstads bästa arbetsplats? 

S- Det är den relation som vi har med varandra ... tror jag ... att en sån relation gör att den blir 

bra arbetsplats ... som jag säger ... det är inte bara att jag har en bra kvalitet på en mopp ... 

med en bra dammsugare ... det är inte arbetsplats ...  det är verktyg som jag använder ... det är 

viktigt vår relation som vi har med varandra ... hur vi pratar å hur vi trivs på jobbet ... när man 

trivs man kan satsa mer ... man kan ge mer resultat ... så det är inte bara den som vi jobbar åt 

... som är nöjda med oss i vår grupp ... för vi får aldrig något klagomål ... sen vi har bra 

relation ... vi kan .. till olika pedagoger som vi jobbar med ... men i alla fall ... allt kommer på 

sin plats efter en tid kanske ... något stämmer inte men om man jobbar ... man pratar med 

personal ... så är det så som vi utvecklas ... inte bara som städare ... så folk som kan ... t.ex. 

lärarna ... barnen kan komma till mig o säga ... kan du hjälpa mig ... för man går å hjälper 

barnen å så där ... det är sån känsla ... sån relation ... som vi har byggt upp här i denna området 

... tycker jag ...det är det som gör att vi känner oss bra på jobbet ... vi trivs på jobbet ... vi trivs 

på jobbet o det är resultat att ... bästa arbetsplats ... Så [områdeschefen] vet att jag vill gärna 

vara med å dricka kaffe ... så om han t.ex skall till [skolan] o träffa dom ... han säger ... den tid 

vi skall träffas ... skall vi dricka kaffe ... jag kommer ... vi sitter o pratar o skojar bara lite 

grann ... så vi har bestämt nu ... vi skall träffas här på skolan en fredags eftermiddag ... alla 

skall ta med sig ... skoja lite ... ha roligt ... det är viktigt å jag tror det är relation som gör att 

det blir bra ... tycker jag ... relation är det viktiga ... att moppa å städa man kan lära sig ... men 

att ha en bra relation ... bra relation man måste satsa  jobba mer på ... än moppa å dammsuga 

... tycker jag ... man måste satsa ... som ett äktenskap ... som överallt … 


