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Sammanfattning 

Internationell och svensk forskning om betalt hushållsarbete visar att yrket är 

kvinnodominerat och utgörs av en ökad andel migranter. Främst internationella studier 

har uppmärksammat hushållsarbetares och migranters problematiska arbetssituation och 

arbetsvillkor samt avsaknad av rättigheter. Då den svenska forskningen kring detta är 

begränsad vill vi med denna studie höja några migrerade hushållsarbetares röster i 

städbranschen i Stockholm. Syftet är att undersöka hur deras yrkesidentitet skapas, hur 

de upplever sin arbetssituation, kundrelationer samt relation till lagstiftning. Detta 

problematiseras med hjälp av ett intersektionellt perspektiv som möjliggör en 

flerdimensionell maktanalys där genus, etnicitet och klass kan studeras som 

sammanlänkande maktstrukturer. Studiens empiriska material utgår från fem kvalitativa, 

semistrukturerade intervjuer med två kvinnliga städare, två kvinnliga egenföretagare 

samt en manlig arbetsledare, alla av etnisk minoritet i Stockholm. Resultatet visar att 

många aspekter av deltagarnas arbetssituationer och kundrelationer upplevs som 

negativa, medan yrkesidentitet skapas både positivt och negativt och kunskapen om 

lagstiftning är begränsad. Dåliga arbetsvillkor, låga löner, låg status, avsaknad av 

statistik och kontroll av lagar inom städbranschen och hushållsarbete i synnerhet kan 

med ett intersektionellt perspektiv ses som konsekvenser av hur etnicitet och genus 

skapar ojämlika villkor på arbetsmarknaden för olika grupper.  

Nyckelord 
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Inledning 

Hushållsarbete kännetecknas historiskt men även idag som ett typiskt kvinnoyrke, lågavlönat 

samt med låg status, visar svensk och internationell forskning (Aurell 2001; de los Reyes 

2001; Ernsjöö Rappe & Strannegård 2004; ILO 2010; Kamali et al. 2006; Sundin & Rapp, 

2003). Detta är något som formar städares yrkesidentiteter och självuppfattningar i arbetet 

(Aurell, 2001). Yrket är ett av de mest oskyddade och okontrollerade när det gäller arbetarnas 

villkor och rättigheter (ILO, 2010) samt hur lagar på området efterlevs (Blomqvist, 1998). 

Städbranschen i Stockholm domineras i huvudsak av kvinnor och personer med utländsk 

bakgrund (Abbasian & Bildt, 2007), vilket visar exempel på hur segregerad arbetsmarknaden 

är efter genus och etnicitet men även klass (de los Reyes, 2001; Kamali et al. 2006). Det går 

även att se tendenser på en ökad oreglerad arbetskraft med många migranter och papperslösa 

inom den svarta städbranschen (Bowman & Cole, 2009; de los Reyes, 2006; Elmhorn, 2007). 

Idag när marknaden och privatlivet flyter ihop i allt större utsträckning kan de hushållssysslor 

man inte har tid med eller vill göra själv istället köpas (Hochschild, 2003). Efterfrågan på 

betalda hushållstjänster ökar bland höginkomsttagare i rikare länder (ILO, 2010; Ehrenreich 

& Hochschild, 2002) och även i Sverige där införandet av lagen om skattereduktion 

(2007:346) vid köp av hushållsarbete 2007 har varit en bidragande faktor till denna utveckling 

(Sköld, 2009).  

I den mediala debatten har några huvudsakliga argument för och emot införandet av en 

skattereduktion för hushållstjänster framförts. Argumenten för skattereduktionen är ökade 

arbetstillfällen och statliga intäkter, att svarta jobb görs vita samt att jämställdheten gynnas 

när kvinnor får mer tid till att förvärvsarbeta. Motargumenten är bland annat att 

jämställdheten motverkas när kvinnors tidigare obetalda arbete i hemmet nu utförs av andra 

kvinnor mot betalning (Bowman & Cole, 2009; Internet 2; Internet 3; Internet 4; Sköld, 

2009). I den mediala debatten har de kvinnliga städarnas perspektiv varit frånvarande 

(Bowman & Cole, 2009), liksom att det inom svensk forskning finns väldigt lite studier om 

betalda hushållsarbetares upplevelser i arbetet, i arbetssituationen, deras villkor och 

rättigheter. 
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Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur fyra kvinnor av etnisk minoritet och en arbetsledare 

upplever yrket som städare i privata hem. Studiens frågeställningar är: 

 Hur formas yrkesidentiteten samt genus och etnicitet som en del av den? 

 Hur upplever intervjupersonerna kundrelationen? 

 Hur upplever intervjupersonerna arbetssituationen? 

 Hur ser intervjupersonernas relation till lagstiftning ut? 

Frågeställningarna kommer att diskuteras utifrån ett intersektionellt perspektiv. De empiriska 

resultaten är inte avsedda för att generalisera utan för att lyfta fram dessa kvinnors röster. 

Avsikten är inte heller att presentera en heltäckande bild av deltagarnas identiteter eller 

lagstiftningen utan endast lyfta fram aspekter som berör intervjupersonerna i deras yrkesroll.  

Teorier och tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning om identitetsskapande, kundrelationer och 

arbetssituationen, lagstiftning kring hushållsarbete samt till kvinnor och etniska minoriteter på 

arbetsmarknaden och i städbranschen. Inledningsvis förklaras studiens teoretiska verktyg; 

intersektionalitet, genus och etnicitet med ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Slutligen ges 

en sammanfattning som binder samman de huvudsakliga forskningsresultaten. 

Intersektionalitet, genus och etnicitet 

Intersektionalitet har sitt ursprung i USA där antirasistiska feminister har myntat begreppet, 

och sedan några år tillbaka används det även i nordiska länder (de los Reyes, 2001). 

Begreppets styrka är att det möjliggör flerdimensionella maktanalyser där exempelvis genus, 

klass och etnicitet kan studeras som sammanlänkade maktstrukturer (Mulinari & de los Reyes, 

2005). Begreppet fyller en funktion som tidigare vetenskapliga traditioner har missat. 

Exempelvis har ”kvinnor” studerats som en homogen grupp utan hänsyn till ojämlikheter 

kvinnor emellan, som i etnicitet och klass, men dessa kan tas i beaktande i en intersektionell 
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analys (ibid). Det som studeras är framförallt ojämlika maktstrukturer men också individers 

handlingsutrymmen och strategier som visar på att det finns möjligheter att handla trots olika 

begränsande institutionella och strukturella ramar (de los Reyes, 2001). En intersektionell 

analys undersöker hur makten konstrueras på flera nivåer och hur dessa hänger samman (de 

los Reyes, 2001; Mulinari & de los Reyes, 2005). Dessa nivåer är individnivå med handlande 

aktörer, institutionsnivå på företag samt strukturnivå på arbetsmarknaden (ibid). På 

arbetsmarknaden och inom institutioner legitimeras normer och ideologier och dessa 

internaliseras i sin tur på individnivå, vilket kan ses genom föreställningar som finns på 

arbetsplatser (de los Reyes, 2001). Makt skapas genom vardagliga praktiker, diskurser och 

ideologier och kan innebära olika tillgångar av exempelvis materiella eller sociala resurser 

(Mulinari & de los Reyes, 2005). Det kan också innebära att vissa grupper har mer 

tolkningsföreträde än andra i samhället vilket avgör vilka röster som får höras och inte höras i 

det offentliga rummet (de los Reyes, 2001). På samma sätt skapas mer privilegier för vissa 

grupper samtidigt som andra grupper underordnas, vilket kan upptäckas med hjälp av 

intersektionalitet. En annan möjlighet med intersektionalitetsbegreppet är att studera hur olika 

former av ojämlikheter kan kopplas till identiteter. Det är även viktigt att koppla studier om 

ojämlika strukturer och villkor i Sverige till de i en global kontext, för att se hur Sverige kan 

påverkas av globala maktrelationer. Det socialkonstruktivistiska perspektivet ser genus, 

etnicitet och klass som socialt, kulturellt och historiskt konstruerade kategorier och identiteter 

vilket innebär att de är föränderliga. Det är inte de biologiska skillnaderna som är intressanta 

(ibid). Av denna anledning används begreppet genus istället för kön eftersom kön kan 

uppfattas som mer kopplat till föreställningar om fysiska och essentiella skillnader mellan 

kvinnor och män.  

Genus är en grundläggande indelningsprincip människor använder sig av för att veta hur man 

ska bete sig mot varandra (Aurell, 2001) och som genom dominerande samhälleliga 

föreställningar om vad som anses vara kvinnligt och manligt påverkar vilka arbeten som anses 

passa kvinnor respektive män bättre (Blomqvist, 1998). Exempelvis förväntas det att kvinnor 

oftare söker omsorgsjobb än män på grund av rådande föreställningar om att kvinnor är de 

som ska ta ansvar för omsorg (Bauman & May, 2004). Den könsuppdelade arbetsmarknaden 

där kvinnor och män har olika yrken och uppgifter och män återfinns i överordnade positioner 

och kvinnor i underordnade positioner kan förklaras även med Hirdmans (2004) teoretiska 

begrepp genussystem. Genussystemet ligger till grund för större sociala, politiska och 

ekonomiska ordningar i samhället och utgörs av två grundprinciper, isärhållning av kvinnligt 
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och manligt samt hierarki med män som överordnade och kvinnor som underordnade. 

Isärhållandet mellan kvinnligt och manligt rättfärdigar den orättvisa hierarkin med det 

manliga som norm och det kvinnliga som avvikelse (ibid). Samhälleliga diskurser om genus 

men även etnicitet har stor betydelse för de strukturella hinder som kvinnor och etniska 

minoriteter möter på arbetsmarknaden (de los Reyes, 2001). Den rådande genusdiskursen 

skapas genom organisationsprocesser och har att göra med föreställningar om kvinnors 

(o)förmåga att klättra uppåt i organisationer och i karriären (ibid). En kritik mot 

genussystemteorin är att isärhållningen av kvinnor och män ensamt inte kan förklara 

upprätthållandet av mäns makt över kvinnor (Wetterberg, 2004). Den kvarstår även om 

kvinnor och män blandas i samma grupper, och andra faktorer som härskande normer och 

värderingar kan gå förlorade vid denna fokusering på strukturer (ibid). Denna studie om 

kvinnliga städare på en genusuppdelad arbetsmarknad är behjälplig av genussystemteorin men 

tar även normer, värderingar och ideologier i beaktande. Strukturerna tar inte överhand 

eftersom det sker ett samspel mellan strukturer och handlande aktörer som antas ha 

möjligheter att förändra dessa. 

Etnicitet är ett socialt konstruerat begrepp som inte grundar sig i biologiska skillnader 

(Giddens, 2007). De egenskaper som kan användas för att definiera en etnisk grupp från en 

annan är bland annat språk, religion och historia. Medlemmar av en etnisk grupp socialiseras 

in i gemensamma kulturella handlingar, normer och värderingar vilka upplevs som olika från 

andra etniska grupper (ibid). På den svenska arbetsmarknaden verkar etnicitet fungera likt 

genussystemets principer med en isärhållning mellan ”invandrare” och ”svenskar” där 

etnicitet är av betydelse för vilka yrken och positioner som är tillgängliga för 

majoritetsbefolkningen och för minoriteter (de los Reyes, 2001). Som ett teoretiskt verktyg 

kan etnicitet också hjälpa till att synliggöra föreställningar och värderingar om etnicitet i 

arbetslivet. Ett problem med användandet av etnicitet som en social kategorisering av 

människor är att ”invandrare” har essentialiserats som en avvikande grupp genom diskurser 

med ”svenskhet” som norm. Diskurserna bygger både på ett antagande om att det finns en 

kulturell olikhet samt en maktrelation mellan dessa grupper (ibid). Kritik som har framförts 

mot etnicitetsbegreppet har varit avsaknaden av ett maktperspektiv (Westin, 2008). 

Överordnade etniska grupper har utnyttjat begreppet i talet om andra minoritetsgruppers 

kulturella egenskaper (ibid). Kulturella egenskaper hos en etnisk grupp kan sedan användas 

som en form av exkluderingsprocess på arbetsmarknaden (de los Reyes, 2001; Kamali et al., 

2006). Socialt konstruerade kategorier som etnicitet kan också vara problematiska eftersom de 
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kan bidra till en generalisering av människor som anses tillhöra samma grupp (Peterson & 

Ålund, 2007) vilket kategorierna ”invandrare” och ”svenskar” är exempel på. Av denna 

anledning används istället begreppen ”etnisk majoritet” och ”etnisk minoritet” i studien. I 

resultat och analys används dock intervjupersonernas egna uttryck. Det intersektionella 

perspektivet är också ett bra sätt att komma runt avsaknaden av ett maktperspektiv (Westin, 

2008). Genus och etnicitet är i fokus mer än vad klass är i denna studie då städyrket 

traditionellt är kopplat till kvinnor och idag även med etniska minoriteter, samt finns det lite 

svensk forskning kring vårt ämne kopplat till etnicitet. Klassaspekter är inte oviktiga men 

denna studie avgränsas till genus och etnicitet.  

Social identitet och yrkesidentitet 

Genus och etnicitet är inte bara sociala kategoriseringar utan de ger också människor olika 

gruppidentiteter (Aurell, 2001; Bauman & May, 2004; Mulinari & de los Reys, 2005). Då 

studien undersöker städares yrkesidentitet kommer teorier och forskning om social identitet 

och städares yrkesidentiteter att presenteras men aspekter av genus och etnicitet kommer 

också att inkluderas. Begreppen används inte som enskilda identiteter utan som strukturella 

maktrelationer vilka bidrar till att forma yrkesidentiteter på individnivå. 

Identiteter skapas genom att människor sorterar in varandra i sociala kategorier som ger 

mening och skapar en plats i samhället för individen (Tajfel, 1974). Genom olika medlemskap 

i sociala kategorier kan man som individ lättare definiera vem man är (Tajfel, 1974; Tajfel & 

Turner, 1979). Människor kan ha flera olika sociala gruppidentiteter samtidigt vars betydelser 

skiftar beroende på sociala, kulturella och historiska sammanhang (Aurell, 2001). Dessutom 

finns det skillnader inom grupper, exempelvis att alla kvinnor eller alla inom en viss 

samhällsklass inte identifierar sig på samma sätt. Det viktigaste är dock den subjektiva 

känslan av att tillhöra en grupp (ibid). Medlemmar i en grupp ges särskilda kännetecken och 

gruppidentiteten formar både tankar och handlingar utifrån den egna gruppens normer, 

värderingar och förväntningar (Aurell, 2001; Bauman & May, 2004). Yrkesidentitet är 

relevant att studera då fler kvinnor är verksamma på arbetsmarknaden idag än förr och i högre 

grad bygger sin identitet kring lönearbete (de los Reyes, 2001). Det är också viktigt eftersom 

arbete är av stor betydelse för människors känsla av meningsfullhet och ett vanligt sätt för 

människor att presentera sig på (Aurell, 2001). Vilka yrken människor har påverkar vilka 

uppfattningar som skapas om olika grupper. Synen på städarbete som professionellt försvåras 

genom samhällets negativa uppfattningar om yrket samt samhällets låga värdering av 
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kvinnors traditionella ansvar för hem och städning som sedan har följt med till 

arbetsmarknaden. Skillnader och likheter är sätt för grupper att särskilja sig från vad de är och 

inte är, vilket bidrar till att forma en gemensam identitet (ibid). I det svenska arbetslivet går 

det att finna kopplingar mellan identitet och likhet när det gäller rekryteringsprocesser till 

högre positioner (Nyberg, 1998). Dessa kopplingar pekar på vikten av likhet när personer ska 

rekryteras vilket innebär att personer som socialt påminner om rekryteraren anställs och även 

att sociala nätverk är viktiga i sammanhanget (ibid). 

Genom deltagande observation och intervjuer med städare på ett av Sveriges största 

städentreprenadföretag, studerar Aurell (2001) städarnas arbete och identitetsskapande. 

Yrkesidentiteten kan formas negativt av både omgivningens uppfattningar om yrket och av 

den egna självuppfattningen, relationen till kunder samt vilka förutsättningar städarna får att 

göra ett bra arbete. Hur städarna hanterar negativt bemötande från kunder har också en 

negativ inverkan på deras identitet. Städarna har som aktörer möjligheter att skapa en positiv 

yrkesidentitet genom att påverka sitt arbetsinnehåll, som att välja hur mycket och var de vill 

städa, men även genom att relationen till kunden är god och att denne är nöjd. Det centrala är 

att städarna vill känna sig nöjda med sina arbetsinsatser. Mycket övertid är ett sätt för städarna 

att lyckas göra ett bra jobb och konstruera en positivare bild av sig själva som noggranna och 

ansvarsfulla städare, trots de dåliga förutsättningar som företaget ger dem. Genus som en del 

av städarnas identiteter visar sig i det stereotypa kvinnliga beteende i arbetet som städarna 

uppvisar. De agerar omvårdande genom att tänka på andras trivsel och nöjdhet och de agerar 

självuppoffrande när de jobbar över. Aurell menar att stereotypa handlingar likt dessa 

återskapar en ojämlik maktrelation mellan kvinnor och män. En annan genusaspekt i 

resultaten är att omgivningens uppfattning av städarbete som okvalificerat verkar gälla särskilt 

för kvinnors städning, då deras kompetens anses vara ”naturliga förmågor” medan männens 

kompetens ses som ”kvalificerad” och ”anskaffad” (ibid). Även när det gäller etnicitet som en 

del av identitetsskapandet är kontexten i arbetslivet viktig, och vilka föreställningar, normer 

och villkor som skapas både på arbetsplatser och på arbetsmarknaden (de los Reyes, 2001). 

Kundrelationen och arbetssituationen 

Andersdotter (1994) har undersökt städare som yrkesgrupp under 1990-talet genom intervjuer 

och deltagande observation. Studien visar en rädsla hos intervjupersonerna för att 

arbetssituationen ska förändras genom att de ska få större ytor att städa men utan att beviljas 

mer betalt. En städerska berättar om erfarenheter av att få arbetet effektiviserat på liknande 
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sätt med kundklagomål som följd och slutligen flera veckors sjukskrivning på grund av värk i 

kroppen (ibid). Arbetssituationen upplevs som stressig och intervjupersonerna får inte betalt 

för extraarbete både i Andersdotters (1994) studie samt i Gavanas (2006) studie om kvinnliga 

au pairer och hushållsarbetare. Uppskattning från kunden är en anledning till varför städare 

erbjuder sig att utföra extraarbete (Andersdotter, 1994; Aurell, 2001), men det kräver att 

städaren är flexibel och anpassar sig efter kunden (Aurell, 2001). Internationella studier visar 

att hushållsarbetare som har flera olika kunder under en dag har mera kontroll över arbetet 

och scheman jämfört med dem som bor och städar hos en arbetsgivare (Anderson, 2000; 

Parreñas, 2001). Hanteringen av tid är också viktig för denna grupp städare eftersom de har 

flera kunder att städa hos under en dag vilket kräver att städningen liksom resandet mellan 

kunderna, tid som de inte får betalt för, måste utnyttjas effektivt (ibid). I en global kontext 

visar det sig också att hushållsarbetare ofta saknar kontrakt (Blomqvist, 1998). 

Svensk forskning visar att städarbete är ensidigt och fysiskt krävande och att andelen 

långtidssjukskrivna i städbranschen är hög (Antonsson et al. 2008; Hägg et al. 2008). Även 

belastningsskador är vanligt förekommande, i synnerhet bland kvinnor (Hägg et al. 2008). 

Dessa studier omfattar dock inte hushållsstädning. Arbetsmiljöverket uppger att det bland 

städare är vanligt med värk i rygg, axlar och armar, liksom hudirritationer och eksem 

förorsakade av rengöringsmedel (Internet 1). Enligt en internationell studie av kvinnliga 

hushållsarbetare upplever de som inte bor hos arbetsgivaren mer hälsoproblem, dels på grund 

av att de måste åka mellan flera olika kunder under en dag och dels på grund av att de måste 

upprepa det intensiva arbetet flera gånger och sällan har tid att vila och äta (Parreñas, 2001).  

Det verkar finnas lite svensk forskning kring servicerelationen mellan städare och kunder 

inom privat hushållsstädning, och därför kommer tidigare forskning om servicerelationen 

inom andra tjänsteyrken att användas. Abiala och Ahrne (1995) har i en studie om den sociala 

interaktionen i det privata tjänstesamhället intervjuat tjänstearbetare inom försäljning, frisör- 

och reseledarbranschen. De anställdas agerande följer företagsideal och normer som att vara 

uppmärksamma på kunderna så att de blir nöjda och återkommer (ibid). Även i Aurells (2001) 

studie om städare framkommer vikten av kundens nöjdhet i städarbetet liksom i Andersdotters 

(1994) studie. Besvärliga kunder hanteras genom anpassning som involverar att den anställde 

undertrycker sina egna känslor (Abiala & Ahrne, 1995). Anpassning handlar också om att 

tjänstearbetaren studerar kunderna för att kunna ge dem bästa möjliga service (ibid). I Bishop 

och Hoels (2008) studie om kunders mobbingbeteende gentemot anställda inom en offentlig 

myndighet med stort serviceansvar, upplever de anställda att de förväntas vara trevliga och ge 
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god service hur otrevligt kunder än beter sig mot dem. Dessa negativa kundbeteenden upplevs 

som ofta förekommande och förolämpande. Det finns en maktobalans i relationen mellan den 

anställde och kunden, något som förstärks av uppfattningen om att kunden har rätt. Det bidrar 

till de anställdas möjligheter att försvara sig reduceras (ibid). I Gavanas (2006) studie 

förekommer också nedvärderande beteenden från kunder och maktobalansen mellan kund och 

anställda problematiseras. Trots att arbetsgivaren och hushållsarbetaren eller au pairen kan ha 

liknande utbildning och klass skapas det utifrån kontexten en hierarkisk ordning på grund av 

etnicitet och ojämlika symboliska och ekonomiska resurser där de som jobbar svart och är 

papperslösa har minst förhandlingsmöjligheter. Intervjupersoner i Gavanas (ibid) och i 

Aurells (2001) studie upplever sig också bli osynliggjorda av kunderna i den vardagliga 

interaktionen, när kunder låtsas som att de inte är där eller när de inte får höra någon positiv 

uppskattning för arbetet.  

Lagstiftning och hushållsarbete 

Moberg (1978) och Öberg (1999) har studerat hembiträdens villkor i Sverige och de försök 

som har gjorts för att yrket ska bli mer professionellt med hjälp av lagstiftningar och 

regleringar under 1900-talet. Resultaten visar på att detta kvinnodominerade yrke har stått 

utanför arbetsmarknadens regleringar ända fram till 1970-talet då hembiträdena fick 8 

timmars arbetsdag lagstadgad (ibid). Hushållsarbetare kom också så sent som år 2009 att 

omfattas av Arbetsmiljölagen (1977:1160), genom ändringar i §§ 1, 8 och 15. 

Arbetsmiljölagen reglerar rättigheter och skyldigheter för arbetsgivare och syftar enligt 1 kap 

§ 1 till att ”förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god 

arbetsmiljö” (ibid). 2008 genomfördes ändringar i Utlänningslagen (2005:716), bland annat 

att arbetstillstånd får beviljas för högst två år och att det ska kunna förlängas vid ett eller flera 

tillfällen, dock ej längre än fyra år. Efter fyra år ska tillståndet kunna övergå i permanent 

uppehållstillstånd. Under tiden för arbetstillståndet ska arbetstagaren knytas till en specifik 

arbetsgivare (ibid). 

Det har visat sig vara svårt att kontrollera hur lagar och konventioner efterlevs när det gäller 

städning i privata hushåll (Blomqvist, 1998; ILO, 2010). Betalt hushållsarbete är ett 

arbetsområde som är oreglerat och exkluderas från det skydd som anställda på den formella 

arbetsmarknaden omfattas av (Anderson, 2000; Blomqvist, 1998; McGrath & DeFilippis, 

2009). Arbetet som utförs i privata hem skiljer sig på flera punkter från andra arbeten gällande 

lagar (ILO, 2010). Hemmet som arbetsplats saknar kontrollmöjligheter av arbetarnas villkor 
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och rättigheter och kvinnor är utsatta för olika former av utnyttjande och sexuella övergrepp 

från sina arbetsgivare (ibid). De som är inneboende hos sina arbetsgivare samt migranter 

tillhör särskilda riskgrupper när det gäller lagstiftning (Anderson, 2000; Gavanas, 2006; 

Parreñas, 2001) och utnyttjande av arbetsgivaren (ILO, 2010). Migrantarbetare som är 

inneboende i arbetsgivarens hem är mindre skyddade av lagstiftning än andra och bristande 

kunskaper i värdlandets språk kan även göra det svårare att känna till de lagar och rättigheter 

som finns (ibid). Eftersom hushållsarbetare ofta saknar rättigheter som är kopplade till 

medborgarskap, styrs deras förhandlingsmöjligheter också av faktorer som huruvida de är 

fackligt anslutna, vilka sociala nätverk och anställningsvillkor de har (Gavanas, 2006). Dessa 

förhandlingar som sker mellan arbetaren och arbetsköparen har stor inverkan på 

arbetsvillkoren, främst inom informella arbeten, och de formas också av föreställningar kring 

etnicitet och att vissa migranter ses som ”de andra”. Några intervjupersoner i Gavanas studie 

säger dock att de kan och vågar ta upp saker med arbetsgivaren som de vill förändra eller är 

missnöjda med (ibid). 

Kvinnor och etniska minoriteter på arbetsmarknaden 

och i städbranschen 

Arbetsmarknaden i Sverige är segregerad både horisontellt och vertikalt utifrån genus 

(Ellingsaeter, 1995; Nyberg, 1998) men även etnicitet som har betydelse för vilka yrken och 

positioner som finns tillgängliga för majoritets- respektive minoritetsbefolkningen (de los 

Reyes 2001; Kamali et al. 2006). Forskning visar att etniska minoriteter diskrimineras (ibid) 

och möter tuffare villkor på arbetsmarknaden än vad infödda svenskar gör (Abbasian & Bildt, 

2007; de los Reyes, 2001), vilket gäller särskilt för kvinnor av etnisk minoritet (Abbasian & 

Bildt, 2007). Städbranschen är ett exempel på ett segregerat yrke utifrån genus och etnicitet 

(de los Reyes, 2001; Kamali et al. 2006) då det i Stockholm domineras av kvinnor och 

personer från utomnordiska länder (Abbasian & Bildt, 2007; Aurell, 2001), samtidigt som det 

finns en stor oreglerad arbetskraft med många migranter och papperslösa (Bowman & Cole, 

2009; de los Reyes, 2006; Elmhorn, 2007). Internationell forskning visar också att 

hushållsarbetare globalt oftast är kvinnor och av en annan klass och etnisk bakgrund än sina 

arbetsgivare (Anderson, 2000; Enloe, 2000; Milkman et al. 1998; Rollins, 1985). Den så 

kallade svarta eller informella sektorn med hushållstjänster i Sverige har ökat sedan 1990-talet 

och uppskattades år 2003 omsätta tre miljarder kronor (Abbasian & Bildt, 2007). 
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Förekomsten av svarta företag i städbranschen bidrar till att seriösa företag ständigt måste 

pressa sina priser och till att fler städmoment och ökade städytor inkluderas men måste utföras 

på samma tid som tidigare (Antonsson et al. 2008). I Stockholm kan man se en ökad 

efterfrågan på betalda hushållstjänster från en framväxande ekonomisk elit och hushåll med 

två höginkomsttagare (Elmhorn, 2007). Kunder väljer städtjänster efter lägsta pris och inte 

efter kvalifikationer på grund av att arbetet ses som icke kvalificerat (Aurell, 2001). Även 

internationell forskning visar att efterfrågan av betalda hushållstjänster ökar från en växande 

medelklass och att det är en global ökning av kvinnlig migrerad arbetskraft som flyttar från 

fattiga länder till rikare för att ta arbeten inom denna sektor, ofta utan sina familjer (Blomqvist 

1998; Ehrenreich & Hochschild, 2002; Milkman et al. 1998). Efterfrågan finns bland annat i 

västerländska länder där kvinnor i allt större grad har tagit sig ut från hemmet till 

arbetsmarknaden och behöver hjälp med hushålls- och omsorgsarbetet (Blomqvist, 1998; 

Steans, 2006). Ofta saknas välfärdsskydd som kan bistå kvinnor med offentlig omsorg 

(Ehrenreich & Hochschild, 2002). 

Migrerade hushållsarbetare gör det möjligt för medelklasskvinnor att förvärvsarbeta i samma 

utsträckning som män på arbetsmarknaden (Anderson, 2000) men också för västerländska 

familjer att uppnå idealet att lyckas inom alla områden som karriär, kärlek, hem och familj 

(Ehrenreich & Hochschild, 2002). Samtidigt får de migrerade arbetarna själva sällan fulla 

rättigheter som medborgare och deras arbete är ofta osynligt och utnyttjas (ibid). I Sverige 

liksom globalt har hushållsarbete historiskt kännetecknats som ett typiskt kvinnoyrke, 

lågavlönat samt med låg status (Aurell, 2001; de los Reyes, 2001; Ernsjöö Rappe & 

Strannegård, 2004; ILO, 2010; Kamali et al. 2006; Sundin & Rapp, 2003). Ansvaret för dessa 

områden tillfaller fortfarande kvinnor och inte män, vilket ger kvinnor dubbla arbetsskift 

(Blomqvist, 1998; Steans, 2006). Kvinnor med informella arbeten, som hushållsarbeten, 

registreras inte i statistiken vare sig internationellt (Blomqvist, 1998) eller i Sverige där det 

idag saknas registrering av antal personer som arbetar med betalt hushållsstäd, deras löner och 

andra uppgifter (Abbasian & Bildt, 2007; Edgell, 2006; Ellingsaeter, 1995). Det är endast 

städare som yrkesgrupp som registreras (ibid). Detsamma gäller för den informella 

städbranschen där många migranter tar jobb, eftersom det inte går att kontrollera illegal 

immigration (Elmhorn, 2008). Hushållsarbete faller även utanför när BNP, 

bruttonationalprodukten, mäts (Nyberg, 1997).  
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Sammanfattning av tidigare forskning 

Människors yrkesidentitet är viktig för den egna självuppfattningen och känslan av 

meningsfullhet, även för kvinnor som förvärvsarbetar i högre grad. Rekrytering på företag av 

personer som liknar en själv visar vikten av att inkludera människor som stärker den egna 

identiteten då likhet är en viktig egenskap för gruppidentiteter. Städares yrkesidentitet formas 

av omgivningens och den egna uppfattningen om yrket, och det är av stor betydelse vilka 

yrken människor har för vilka uppfattningar som finns. Städbranschen har en hög andel 

kvinnor och personer av etnisk minoritet, samtidigt som yrket ses på som okvalificerat med 

låg status och med låga löner. Detta kan signalera en negativ bild till omgivningen, både om 

yrket men även om dessa grupper. De låga lönerna kan hållas nere genom denna syn på 

arbetet som okvalificerat och den ökade konkurrensen av en svart arbetskraft i branschen. 

Detta är något som i allra högsta grad påverkar städares arbetssituation. Svenska studier av 

kvinnliga städare visar problem med effektivisering av arbetet, med större yta att städa men 

inte mer betalt och att det är svårt att neka kunders förfrågningar om obetalt extraarbete. 

Utförandet av extraarbete verkar dock fylla en mening hos städarna som vill kunna utföra ett 

bra jobb och få uppskattning för vad de gör. Detta kan kopplas till teorier om positivt 

identitetsskapande där just uppskattning från kunder är betydelsefullt. Städarbete har också 

visat sig vara fysiskt påfrestande och att olika typer av belastningsskador, värk och allergier är 

vanliga. Kvinnliga hushållsstädare som har flera kunder under en dag måste hantera tiden 

effektivt för att hinna med allt. Tunga arbetsmoment måste upprepas flera gånger, vilket 

tillsammans med för lite vila och dåliga matvanor leder till att hälsan upplevs som försämrad. 

Studier av andra serviceyrken visar att det kan finnas en ojämlik maktrelation beroende på 

devisen och agerandet efter att kunden har rätt. I servicerelationen kan städaren ha svårt att 

motsätta sig negativt bemötande och bör ge god service och vara trevlig enligt kundens 

förväntningar. Det förekommer även att städare upplever sig som osynliggjorda i sina arbeten. 

Att kunden är nöjd och återkommer är centralt inom flera tjänsteyrken och arbetet kräver en 

hög grad av anpassning till kunden. Betalt hushållsarbete har historiskt varit oskyddat av 

konventioner och lagar som exempelvis arbetsmiljölagen och migranter på arbetsvisum eller 

papperslösa är extra oskyddade av lagstiftning och för utnyttjande och sexuella övergrepp. 

Detta eftersom arbetet sker i någon annans privata hem. Även om det finns skydd verkar det 

svårt att kontrollera både arbetsmiljö och arbetsvillkor för denna yrkesgrupp. Globala 

tendenser gällande både ökningen av migranter i yrket och medelklassens ökade efterfrågan 

på tjänsterna går att skönjas även i Stockholm. Genus och etnicitet som ojämlika 
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maktstrukturer är anledningar som nämns till de särskilda villkor som gäller för just för yrket 

och för hushållsarbetare. Avsaknaden av statistik av både obetalt och betalt hushållsarbete, 

dåliga arbetsvillkor, exkluderingen från lagstiftning och från beräkningen av länders BNP, 

den låga statusen och lönerna, förklaras med att hushållsarbete historiskt men även idag anses 

vara ett typiskt kvinnoyrke som samhället värderar lågt och inte som ett riktigt arbete. Mäns 

kunskaper och arbeten anses däremot vara förvärvade och har även högre löner och status. 

Dessa föreställningar är socialt konstruerade i tid och rum och har möjlighet att förändras 

liksom villkoren i yrket. 

Metod 

Metod väljs lämpligen efter kravet att studiens fråga ska kunna besvaras och tillräckligt med 

empiri insamlas (Aspers, 2007). Kvalitativa intervjuer har därför utförts för att få en ökad 

förståelse för deltagarnas berättelser om sina arbeten och för att kunna besvara studiens 

frågeställningar som handlar om hur städare själva beskriver sina kundrelationer, sin 

arbetssituation, arbetsvillkor och lagar. Kvalitativa intervjuer valdes medvetet utifrån behovet 

av att höja röster inom en på flera sätt utsatt yrkesgrupp som inte har uppmärksammats så 

mycket inom svensk forskning men desto mer internationellt. Nedan presenteras val av 

intervjupersoner och företag, intervjuerna, språkliga och kulturella barriärer, tematisk 

analysmetod, tillförlitlighet samt forskningsetiska principer. 

Val av intervjupersoner och företag 

I studien ingår fem deltagare yrkesverksamma i Stockholmsområdet: en manlig arbetsledare 

med bakgrund som städare samt fyra kvinnliga städare, två anställda och två egenföretagare, 

samtliga med erfarenhet av både hushålls- och lokalstädning. De intervjuades i sina roller som 

städare och företagare medan arbetsledaren fick rollen som företagsrepresentant. 

Intervjudeltagarna kommer från dels samma och dels olika företag, men på grund av 

anonymitetskravet specificeras det medvetet inga namn eller storlek på företagen. Fyra av 

intervjupersonerna kommer från forna öststatsländer och en person kommer från Sydostasien. 

De kom till Sverige för mellan tre och tolv år sedan och är mellan ca 35-55 år gamla. Samtliga 
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intervjupersoner har försetts med fiktiva namn i resultatpresentationen i syfte att de inte ska 

gå att känna igen. 

Urvalet i studien har gjorts dels genom ett snöbollsurval och dels genom ett kriterieurval. Det 

främsta syftet för urvalet var att få information om kvinnors upplevelser och erfarenheter av 

städyrket men också hur arbetet organiseras och relationen till lagstiftning sett utifrån 

företagares perspektiv. Genom snöbollsurval, som innebär att man genom kontakter får 

kontakt med intervjupersoner (Bryman, 2002), fick vi tag på de två egenföretagarna. Enligt 

Creswell (2007) är kriterieurval bra då individerna som ska intervjuas har liknande 

erfarenheter, varför detta har använts för samtliga städare. Till intervjuerna söktes 

utlandsfödda kvinnliga städare som har migrerat till Sverige för att urvalet skulle spegla 

dominerande grupper i städbranschen. Två städare kontaktades utifrån ett företags 

personallistor. En manlig arbetsledare fick vi tag på genom att mejla två företag varav endast 

ett svarade. Anledningen till att intervjupersoner valdes utifrån en personallista var för att 

arbetsgivaren inte skulle kunna identifiera dem. Ett antal personer ringdes slumpmässigt upp 

från listan över anställda. En person avböjde att delta i studien på grund av språkliga 

begränsningar. Två anställda hos en av egenföretagarna som ingår i studien visade intresse av 

att delta, men de nekades detta då vi bedömde att det skulle kunna uppstå problem med 

konfidentialiteten. 

Intervjuerna 

Samtliga intervjuer i studien är semistrukturerade eftersom detta möjliggör för 

intervjupersonerna att vara delaktiga i intervjuns utformning då endast vissa teman och frågor 

har bestämts på förhand (Bryman, 2002). Aspers (2007) menar att semistrukturerade 

intervjuer utgår från ett antal specifika frågor, vilket även vår intervjuguide gör. 

Semistrukturerade intervjuer är ett bra val då man vill möjliggöra ett öppet samtal mellan 

parterna där intervjupersonen till skillnad från en strukturerad intervju kan vara med och styra 

samtalet (Bryman, 2002). En annan fördel med semistrukturerade intervjuer är att de teman 

man utgår från hjälper intervjuaren att få en viss styrning mot sina ämnesområden och frågor 

(ibid). Deltagarna i vår studie fick vara med och utforma intervjuerna samtidigt som vi hade 

möjlighet att styra samtalen i viss mån utifrån intervjuguiden.  

Enligt Aspers (2007) kan ett a-schema skapas för att lyfta fram relevanta teman med 

bakgrundsfrågor. Forskaren tillåts utgå från de teman som presenteras, men har även 
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möjlighet att inkludera nya frågor under intervjuns gång (ibid). Utifrån detta skapades 

intervjuguiden genom att ett antal teman med frågor utvecklades (se bilaga 1), delvis grundad 

i teori och tidigare forskning. Temana var inövade och frågorna fungerade mer som en guide 

än som en strikt mall. Intervjuguiden översattes till engelska inför en av intervjuerna. En 

förstudie är bra för att kunna utveckla och inrikta den senare huvudstudien och till att göra 

fältet överskådligt för forskaren (Aspers, 2007). Den möjliggör också en undersökning av 

huruvida de teman och frågor som har ställts upp inledningsvis går att använda i intervjuerna 

(ibid). Den första intervjun i vår studie utgjorde därför en förstudie med syftet att testa 

intervjuguidens relevans och funktion. Frågor kring organisering och reglering kunde testas 

mer utförligt än frågor om upplevelser som städare i privata hushåll i denna intervju på grund 

av arbetsledarens roll som företagsrepresentant men informationen gav värdefulla kunskaper 

om fältet. Frågorna fungerade bra och därför användes intervjuguiden vid övriga tillfällen. 

Under intervjusituationen förespråkas en tyst och avskild miljö (Aspers, 2007). Därför gavs 

intervjupersonerna möjlighet att föreslå en intervjuplats men samtliga valde att komma till 

Stockholms universitetsbibliotek där grupprum hade bokats. Intervjuerna utfördes under cirka 

en och en halv timme vardera och samtliga spelades in med bandspelare med godkännande 

från deltagarna. Varje intervju skulle pågå under en timme, men under den första intervjun 

upptäckte vi att ämnet inte kunde uttömmas ordentligt varför tiden utökades. För att öka 

känslan av trygghet hade det varit idealt att utföra två intervjuer med varje deltagare. Trots 

detta genererade intervjuerna förhållandevis rika svar, kanske på grund av att 

intervjupersonerna uppmuntrades och gavs tid vid svaren. 

En person höll i intervjuerna medan den andra tog anteckningar vid sidan om och 

kontrollerade så att inga frågor av vikt utelämnades. Anledningen till att båda medverkade 

under intervjuerna berodde dels på vissa språkbarriärer samt begränsade erfarenheter av 

intervjusituationer. Detta kan i sin tur ha skapat en maktobalans mellan oss själva och de 

intervjuade och kan även ha bidragit till att skapa en osäkerhet för dem. Eventuell osäkerhet 

försökte vi motverka genom att småprata innan intervjuerna och även presentera oss själva 

och studien, något som förespråkas av Aspers (2007). Syftet upprepades ibland flera gånger 

för dem som verkade tveksamma. Vi intygade att språket inte skulle utgöra ett hinder då några 

verkade bekymrade över detta och uppmuntrade till frågor om vi inte skulle förstå varandra. 

Vikten av anonymitet och andra etiska regler togs upp innan intervjuerna. Syftet som 

presenterades för deltagarna i de två första intervjuerna var att studera kvinnliga städares 

upplevelser av arbete med städning i privata hem, och om det eventuellt kunde finnas 
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skillnader jämfört med annan typ av städning. Resultaten visade inga skillnader mellan olika 

typer av städområden och av denna anledning uteslöts detta tema i analysen. Intervjuerna 

inleddes med att intervjupersonerna fick berätta om sig själva och sin bakgrund samt svara på 

konkreta frågor kring arbetet. Frågor ställdes utifrån en trattprincip med allmänna, konkreta 

frågor först för att sedan genom följfrågor komma in på mer detaljer och känsligare ämnen 

(Aspers, 2007). 

Reflektioner under intervjusituationen är viktigt för att komma åt sin egen påverkan på 

insamlad data (Langemar, 2008). Därför antecknades personliga reflektioner direkt efter varje 

intervju vilka bland annat användes för att skapa en uppfattning kring både intervjupersonerna 

och oss själva i intervjusituationen och för att kunna förbättra oss inför nästkommande 

intervju. Ett exempel på en reflektion är att många av intervjupersonerna skrattade när de 

talade om negativa upplevelser. Efter upprepade gånger kunde vi urskilja ett mönster. Kanske 

var skrattet ett tecken på nervositet, osäkerhet eller ett sätt att dölja jobbiga känslor av olika 

anledningar, som exempelvis en kulturell regel för normativt uppträdande men det är svårt att 

veta.  

Språkliga och kulturella barriärer 

Intervjusituationen innebär en ojämlik maktrelation där forskaren styr och har 

tolkningsföreträde (Shah, 2004). Av denna anledning är det viktigt att reflektera över hur 

intervjupersonen uppfattar hur bakgrundsfaktorer som genus, klass och etnicitet kan påverka 

intervjusituationen (ibid). Även Elmhorn (2008) problematiserar sin position som 

västerländsk medelklasskvinna i en intervjusituation med migrerade arbetare och personer 

som jobbar med papperslösa. Under studiens gång har vi reflekterat över vår roll i 

intervjuerna. Att vi tillhör den etniska majoritetsgruppen i samhället, och dessutom är yngre 

än deltagarna själva samt är universitetsstuderande kan ha haft en viss hämmande effekt på 

svaren. Det kan dock ha underlättat att vi var kvinnor eftersom intervjupersonerna var 

övervägande kvinnor.  

Samtliga intervjupersoner i studien förstår svenska men kan uttrycka sig i olika omfattning. 

En intervju utfördes dock på engelska på grund av intervjupersonens önskemål då denne 

upplevde att hon kunde uttrycka sig bättre på engelska. I och med språkbarriärer var det 

ibland svårt med förståelsen från båda sidor och det kan behövas en kritisk reflektion över 

denna barriärs inverkan på studiens resultat. Vi menar att det saknas metodredskap för 
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forskaren att ta till när det gäller rent språkliga barriärer, någonting som uppenbarade sig i vår 

studie. Det finns även begränsad forskning om metod kring kulturella barriärer vid kvalitativ 

forskning (Shah, 2004). Shah har i egna tvärkulturella studier upplevt misstänksamhet mot 

intervjusituationen och studiens syfte, och att det har förekommit pauser och tvekanden från 

båda parter (ibid). En deltagare i vår studie verkade ha missuppfattat syftet då hon upplevdes 

som överdrivet positiv till alla aspekter inom arbetet och undvek vissa frågor. Shahs (2004) 

intervjupersoner var skeptiska till varför det är intressant att intervjua dem angående deras 

yrke, vilket stämmer överens med vår studie där de flesta undrade varför det är intressant att 

studera städare. Överlag var intervjuerna givande och intressanta men också krävande att 

utföra, dels på grund av förståelsen och hur frågorna skulle ställas på ett lättförståeligt sätt och 

dels för att det ibland var svårt att undvika att lägga ord i mun på intervjupersonen. Språket 

medförde ibland svårigheter med följdfrågor eftersom mycket av uppmärksamheten inriktades 

på förståelse. Vid oklarheter försökte vi fånga upp svaret och återkoppla till vad de sagt, vilket 

kan ha lett till en viss styrning av svaren. Frågor som har upplevts som styrda har exkluderats 

från resultat och analys.  

Tematisk analys 

En tematisk analys har använts i denna studie och är delvis deduktivt styrd av teori, men 

också induktivt styrd av empiri. Noggrannhet vid tematiseringen är viktigt så att inga teman 

saknar relevant information eller överlappar varandra (Langemar, 2008). Intervjuerna har 

transkriberats ordagrant och skrivits ut varefter marginalmetoden har använts för kodning. 

Marginalmetoden innebär att man läser igenom materialet och sedan markerar de delar som 

tillhör ett visst tema med en färg eller markör i marginalen efter att man har kontrollerat att 

informationen verkligen stämmer överens med koderna (Aspers, 2007). Koderna ska därför 

definieras tydligt från början och de får inte överlappa varandra men ska ändå inkludera allt 

material (ibid). Kodningen har följt denna metod och markeringar har gjorts i olika färger i 

marginalen utifrån bestämda teman och underteman. Teman markerades med en färg och 

underteman med olika markörer, exempelvis prickar eller streck. Efterhand som 

informationen analyserades och vissa överlappningar upptäcktes liksom att viss relevant 

information inte inkluderades i ett tema, gjordes anpassande förändringar och borttagning 

eller tillägg av teman för att bättre passa resultaten. Slutligen har helheten setts över och 

texten har reviderats ett flertal gånger. Detta tydliggör hur studieprocessens gång fungerar 
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genom att uppsatsens delar omväxlande har studerats och reviderats i relation till varandra 

(Creswell, 2007). 

Tillförlitlighet 

I kvalitativ metod används begreppet validitet som ett mått på studiens tillförlitlighet och 

värde för forskningen. Flera kriterier ställs på forskaren i analysprocessen för att tillförlitlighet 

ska kunna uppnås i studien (Langemar, 2008). Forskarens tolkningar ska ha god grund i 

empirin för att minska risken för att mer utläses av empirin än vad som finns i verkligheten 

och all relevant information ska tas med. God validitet kan sägas föreligga om resultatet 

stämmer överens med vad andra studier visar men den ska också komma med något nytt 

kunskapsmässigt (ibid), någonting som resultatet i denna studie gör. Tolkningar i studien har 

gjorts utifrån ett samspel mellan empiriska resultat och teori samt tidigare forskning. Trots 

förekomsten av språkliga och kulturella begränsningar i forskningsprocessen så har försök 

gjorts för att komma runt dem och informativt och intressant material har genererats som vi 

har kunnat besvara frågeställningarna med.  

Forskningsetiska principer 

I studien har Vetenskapsrådets (Internet 5) forskningsetiska principer använts, vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I enlighet 

med informationskravet ska deltagarna informeras om studiens syfte, att medverkan är 

frivillig och att de när som helst kan avbryta intervjun eller välja att inte svara på frågor utan 

att ifrågasättas. Samtyckeskravet innebär att deltagarna måste lämna samtycke till att deltaga i 

studien och konfidentialitetskravet innebär att intervjupersonerna utlovas anonymitet. Enligt 

nyttjandekravet ska intervjupersonerna informeras om att materialet som samlas in enbart 

kommer att användas i denna studie (ibid). Dessa forskningsetiska principer presenterades 

tydligt för intervjupersonerna vid två tillfällen, dels vid den inledande telefonkontakten och 

dels strax innan själva intervjusituationen. Intervjupersonerna fick välja ett fingerat namn i 

studien. Information om de personer som arbetar för samma företag och som har uppskattats 

kan riskera igenkänning dem emellan, har ändrats.  
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Resultat 

De resultat som har framkommit i studien presenteras nedan utifrån de frågeställningar som 

inledningsvis lades fram. Intervjuer har utförts med städarna Olga och Lia, egenföretagarna 

Lina och Alegria samt arbetsledaren Ivan. Dessa namn är fiktiva och har valts av 

intervjupersonerna. Citat har ändrats för att dölja speciella språkbruk och brytningar för att 

skydda deltagarnas identiteter, dock utan att ändra citatens innebörd. Citaten från den 

engelska intervjun har översatts till svenska. När skillnader finns mellan egenföretagarna och 

städarna särskiljs de också i resultaten. Där det inte finns relevanta skillnader och när svaren 

liknar varandra benämns samtliga som städare. Anledningen till detta är att det ibland har 

visat sig ha en betydelse för hur de upplever arbetet.  

Kundrelationen och identitetsskapande 

De flesta av intervjupersonerna pratar om betydelsen av att bygga upp en tillit i relationen till 

kunden eftersom de arbetar i kundernas hem. Vikten av anpassning till kunden framkommer i 

empirin, som svårigheter med att inledningsvis veta kundens önskemål och krav för hur 

städningen ska gå till. Interaktionen med kunden är precis lika viktig som själva städningen, 

säger den intervjuade arbetsledaren. Det handlar om bemötande och hur städaren säljer sig 

mot kunden. Att kunden är nöjd är viktigt för samtliga intervjupersoner, och därför är 

noggrannhet i arbetet viktigt. 

Egenföretagarna säger att de utför extratjänster åt sina kunder när de frågar om det men en av 

dem verkar göra det oavsett. Det finns en genomgående idé om att det ska vara fint när 

kunden kommer hem. En av egenföretagarna betonar vikten av att göra ”det lilla extra” för 

kunden och brukar rätta till soffkuddar, lägga tidningar och böcker i prydliga högar och bädda 

sängar. Hon menar att kvalitet utgör stommen i hennes företag och om företaget tar skäliga 

priser och hon gör ett bra arbete kan det växa och skapa fler jobb för henne: 

”det är lite doftbollar i dammsugaren, du vet, doft i tvättmedlet. Det är lite, men det 

funkar.” (Lina) 

Vissa städare upplever att kundens närvaro inte bekommer dem, medan andra föredrar att 

städa ensamma eftersom de annars måste anpassa sig och inte kan utgå från sina egna rutiner. 

En annan typ av anpassning är att städarna endast har de redskap och rengöringsmedel som 
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kunderna tillhandahåller, vilka ibland är undermåliga eller till och med slut, trots att det är 

kundernas ansvar att hålla koll på tillgångarna, köpa nytt och även tvätta trasorna mellan 

gångerna. Empirin visar att städarna har olika erfarenheter av negativt bemötande från 

kunderna, exempelvis genom att de behandlas respektlöst, ignoreras och kontrolleras. För en 

städare har det hänt att kunder har ifrågasatt om städningen har blivit utförd under tiden de 

varit bortresta. Hon säger:  

”Det är verkligen ett slag i ansiktet […] Jag vill att de när de kommer tillbaka ska vara 

nöjda med min städning. Men så finns de dem som ’Åh, har du varit här?’ Det blir en 

sådan besvikelse eftersom vem tror du tvättar, städar ytor…” (Alegria) 

På grund av detta städar hon helst inte under tiden kunderna är bortresta. En annan städare 

säger att hon har en kund som klagar över att hon inte gör någonting fastän hon städar som 

vanligt och på samma sätt hos alla kunder.  

I intervjun med arbetsledaren framkommer det att han gärna vill se en höjning av yrkets 

status. Enligt honom finns det en syn på städarbete som okvalificerat, vilket inte stämmer. 

Empirin visar att det är svårt för ”invandrare” att få jobb, och Ivan säger:  

”Vad gör en immigrant när han kommer till ett annat land och har inga pengar, eller 

ingenting? Det är diskning, städning, plock. […] Bottenarbeten.” (Ivan) 

En städare uttrycker missnöje över de låga lönerna i städbranschen och menar också att det är 

svårt att klaga som ”invandrare” på grund av risken att förlora jobbet. En annan städare säger: 

“(Den svenska) medborgaren måste anställas, för du kan inte ge ’invandraren’ 

anställning och sen blir det svenska folket arbetslösa (skratt).” (Alegria)  

En av egenföretagarna har bara anställda från sitt hemland, medan en annan skulle föredra att 

anställa kvinnor från sitt hemland. Även arbetsledaren säger att han anställer personer från sitt 

hemland. Rekryteringen av personer med samma etniska bakgrund grundar sig i att de då 

”vet” att arbetet blir bra utfört och att kommunikationen underlättas: 

”I arbetsledningen finns en fördelning, alla låter folk från sitt land komma, om vi pratar 

om utländska arbetsledare. För det är lättare att kommunicera, man kan använda sitt 

eget språk.” (Ivan) 

En av egenföretagarna menar att hon inte kan anställa män eftersom de flesta familjer vill ha 

en kvinnlig städare och säger att kunderna kanske tror att män inte kan göra ett lika bra jobb. 
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Om avancemangsmöjligheter på företaget menar arbetsledaren att förmågan att avancera sitter 

i huvudet och i IQ, och säger samtidigt: 

”Jag tror män, de är mer karriärsugna än kvinnor […] Jag vill inte svara 100 % på det, 

men de som jag redan känner till, de är män.” (Ivan) 

Arbetssituationen 

De anställda städarna och arbetsledaren talar om en utveckling och effektivisering som har 

skett i arbetet och en av dem tror att detta beror på en ökad konkurrens i branschen. 

Egenföretagarna pratar inte lika mycket om stress i arbetet som de anställda gör. Empirin 

visar att städarna har fått mer yta att städa utan lönepåslag. Utebliven lön har förekommit för 

en av städarna. De lägsta lönerna facket godkänner är 19 500 kronor men de reella lönerna 

ligger runt 11 000-13 000 kronor enligt en av intervjupersonerna. 

”Städbranschen, det är en av de lägst betalda.” (Ivan) 

Arbetsledaren menar att det inte är lönsamt med utbildning av städarna längre då ruljansen på 

personal är för stor. Egenföretagarna har svårt att ta ut en egen lön. En av egenföretagarna 

anser dock att hon har en fördel med att ha eget företag, som trots att det ibland kan vara ett 

tufft arbete kan ge henne vissa friheter. Exempelvis kan hon planera tiden själv och arbetet 

går därför bra att kombinera med fritiden. Löneuppgifterna från städarna uppgavs inte, var 

svåra att förstå eller motsägelsefulla.  

Empirin visar att det för de anställda städarna är kundens uppgifter som ligger till grund för 

arbetskontraktet och att de kan misstämma med verkligheten, exempelvis har det hänt att 

kunden har angett ett mindre städområde än vad det egentligen är. I fall som dessa har kunden 

fått rätt, på grund av detta har städaren fått utföra extraarbetet utan extra betalt. 

Egenföretagarna bestämmer schemat i samförstånd med kunderna men det händer att 

kunderna avbokar den planerade städningen. För en egenföretagare har det hänt flera gånger 

att kunder har avbokat planerad städning i sista minuten, vilket gör henne upprörd då hon 

förlorar inkomst. Enligt arbetsledaren och de anställda städarna ska inte extra arbetsuppgifter 

utföras om kunden inte betalar för dem.  

Alla städarna studien upplever att arbetet kan vara tungt och belastande för kroppen och att 

det har gett dem problem med allergi och värk i rygg, armar, axlar, leder och händer på grund 

av att arbetet är monotont och det är mycket som ska torkas, dammsugas och moppas: 
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”De (arbetsgivaren) tänker inte på mina händer, de tänker på sig själva de där, hur 

mycket de tjänar.” (Olga) 

Några intervjupersoner berättar att de inte äter lunch hemma hos kunderna utan på 

tunnelbanan när de åker mellan kunderna:  

”Jag springer. […] finns MacDonalds eller Pressbyrån, så… kaffe, bullar eller 

cheeseburgare. Det är min mat.” (Lia) 

Relationen till lagstiftning 

Varken arbetsledarens företag eller egenföretagarna är fackligt anslutna, på grund av bland 

annat höga kostnader och bristande kunskaper om det svenska systemet. Arbetsledaren menar 

att facket finns för att reglera städarnas arbete, men att de som inte är medlemmar kan göra 

vad de vill med städarna. När det gäller lagar säger han:  

”lagarna är jättebra, det är ingenting som är fel i lagarna. Hur de används på 

arbetsplatsen, det är något annat.” (Ivan) 

På frågan om vilka lagar som finns för att skydda arbetarna nämner städarna gemensamt 

facket, arbetslöshetskassa och försäkringar men inga lagar. Egenföretagarna känner inte till 

arbetsmiljölagen och arbetsledaren säger uttryckligen att arbetsmiljön inte kontrolleras.  

En anställd städare är medlem i både ett fackförbund och en arbetslöshetskassa och gick med 

på eget initiativ trots att hennes chef sa att hon inte behövde vara medlem. Den andra 

anställda städaren är varken fackansluten eller medlem i en arbetslöshetskassa men planerar 

att bli det. Hon uttalar sig om ett stort behov av ett städfack som kan hjälpa städare, särskilt då 

det jobbar mycket invandrare i städbranschen: 

”Ja alla privatfirmor, ingen är intresserad av vad den där ägaren har gjort med 

människorna i den där firman, ingen är intresserad av det, ingen vet inte vad som 

händer i firmor. Vad som har gjorts.” (Olga) 

Hon har också frågat företaget flera gånger om de betalar in pensionspengar till henne, men 

de säger sig inte veta något om det och utifrån detta drar hon slutsatsen att de inte betalar. 

Egenföretagarna menar att man bör ha en försäkring ifall någonting skulle gå sönder hemma 

hos kunden. De har dock inga försäkringar själva, av oklar anledning. Arbetsledarens företag 
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har försäkringar som täcker eventuella kostnader för materiella skador med en självrisk på 

8500 kronor. 

Hälften av de anställda på Ivans företag är anställda på arbetsvisum. Han ser möjligheter med 

detta då det hjälper människor att få stanna i Sverige. Han talar även om baksidorna med 

arbetsvisum, exempelvis att de anställda inte kan protestera mot någonting eftersom de då inte 

får sitt tillstånd. Detta kallar han ”modernt slaveri”. Det faktum att de anställda är bundna till 

en specifik arbetsgivare utnyttjas i högsta grad och om de protesterar mot någonting förlängs 

inte deras arbetstillstånd och de måste åka hem. Fusk med löner förekommer enligt honom när 

det gäller personer som är anställda på arbetsvisum. Det framkommer dessutom att detta inte 

bara gäller hans eget företag.  

Vid frågan om diskriminering och trakasserier i arbetet säger arbetsledaren att det har 

förekommit sexuella trakasserier av den kvinnliga städpersonalen när de har kommit hem till 

kunder. Han tar upp en händelse då en man visade sig naken för en städare. Ivan säger sig 

sakna kunskap om vad man kan göra i liknande situationer eftersom det inte är olagligt att 

vara naken i sitt eget hem.  

Analys 

För att återknyta till uppsatsens syfte är denna att undersöka hur fyra kvinnor av etnisk 

minoritet upplever sitt yrke som städare i privata hem och att få höra en arbetsledares 

beskrivningar av yrket. Frågeställningarna är: Hur formas yrkesidentiteten samt genus och 

etnicitet som del av den? Hur upplevs kundrelationen och arbetssituationen? Hur ser 

relationen till lagstiftning ut? Här kommer studiens frågeställningar att besvaras genom en 

analys av resultat kopplat till tidigare forskning och teorier om identitet. 

Kundrelationen och formandet av en yrkesidentitet 

Omgivningens negativa uppfattningar om städyrket formar städares yrkesidentitet negativt 

(Aurell, 2001). Tre av våra intervjupersoners uttalanden vittnar om en medvetenhet om 

samhällets syn på städning som ett yrke med låg status och lågavlönat. De menar också att det 

är svårare för ”invandrare” att få jobb och att de utnyttjas inom städbranschen som billig 

arbetskraft med dåliga arbetsvillkor. Städarnas yrkesidentiteter verkar vara nära kopplade till 
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etnicitet och upplevelser av att själva tillhöra en etnisk minoritet på grund av deras uttalanden 

om ”invandrares” utsatthet. Föreställningar och villkor som skapas på arbetsmarknaden är 

viktigt för hur etnicitet skapas som en del av identiteten (de los Reyes, 2001). Med ett 

intersektionellt perspektiv kan man se att dessa föreställningar om etnicitet på strukturnivå 

internaliseras av städarna på individnivå (ibid). Eftersom städarna vill utföra ett bra jobb 

påverkas deras yrkesidentitet negativt om relationen till kunden är dålig. Även hur städarna 

hanterar negativt bemötande från kunder som inte är nöjda med arbetet påverkar identiteten 

(Aurell, 2001). Devisen att kunden alltid har rätt och ska bli nöjd framkommer både i våra 

intervjuer och i tidigare forskning (Andersdotter, 1994; Aurell, 2001; Bishop & Hoel, 2008) 

och denna tanke har visat sig bidra till att tjänstearbetare får acceptera nedvärderande 

beteenden (Bishop & Hoel, 2008). Detta verkar även gälla för städare, då alla intervjupersoner 

i vår studie har varit med om negativa kundbeteenden och beskriver att de måste uppträda 

trevligt mot kunderna. De verkar hålla upprörda känslor inom sig vid otrevligt bemötande 

eller klagomål från kunderna, vilket även återfinns i Bishop och Hoels (2008) studie. 

Nedvärderande beteenden förekommer också i Gavanas (2006) studie, men även i Abiala och 

Ahrnes (1995) studie där undertryckande av känslor förekommer som gensvar på besvärliga 

kunder. Gavanas (2006) och Aurells (2001) intervjupersoner lyfter fram upplevelsen av 

osynlighet, något som även förekommer i vår studie, bland annat genom ifrågasättande om det 

har blivit städat när kunderna varit borta. Ytterligare en aspekt som kan påverka städarnas 

yrkesidentitet negativt är om de ges dåliga förutsättningar för att göra ett bra arbete (Aurell, 

2001). Effektiviseringen av städarnas arbete gör att de får svårigheter att hinna utföra sitt 

arbete i tid. I denna process skapar alltså städföretagen dåliga förutsättningar för städarna att 

kunna göra ett bra jobb, eftersom det viktigaste för dem är att göra ett noggrant och bra jobb 

och få uppskattning för det (ibid). Detta gäller även för städarna i vår studie. På liknande sätt 

som företagen skapar ramar för städarnas förutsättningar i arbetet gör även kunderna det 

(Aurell, 2001). Ett exempel på detta är då städarna uppger att de får dåliga arbetsredskap och 

rengöringsmedel att arbeta med från kunderna. I enlighet med Aurells (2001) studie verkar 

detta försvåra för städaren att göra ett bra jobb och om det sker i större utsträckning kan det 

påverka självuppfattningen negativt. 

Enligt Aurell (2001) har städarna ett handlingsutrymme att skapa en positiv yrkesidentitet 

trots dåliga förutsättningar. Detta kan göras genom att skapa en god relation till kunden så att 

den blir nöjd, vilket är centralt för städarna (ibid). Både i Andersdotters (1994) och i vår 

studie utförde egenföretagarna extrauppgifter när de upplevde att deras arbete uppskattades. 
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Trots den uppoffring som detta innebär menar Aurell (2001) att den goda relationen och den 

positiva uppmuntran bidrar till att städarna skapar en positivare bild av sig själva som 

noggranna och ansvarsfulla.  

Genus och etnicitet som delar av yrkesidentiteten 

En genusaspekt som formar egenföretagarnas yrkesidentitet positivt är utförandet av 

extraarbete och ”det lilla extra” för att det ska bli fint och dofta gott. I Aurells (2001) studie 

försöker städarna skapa trivsel och nöjdhet och utför extraarbete. Detta tolkar Aurell som ett 

stereotypiskt kvinnligt beteende, vilket bidrar till ett återskapande av en ojämlik maktrelation 

mellan kvinnor och män (ibid). Föreställningar påverkar vad som anses vara kvinnliga och 

manliga egenskaper, vilka yrken och positioner olika grupper bör ha och dessa skapar även 

strukturella hinder för underordnade grupper (de los Reyes, 2001), vilket visar sig i Ivans 

uttalande. Föreställningar om kvinnors (o)förmåga att klättra uppåt i organisationer beror på 

den rådande genusdiskursen som skapas inom organisationer (ibid). Att kunna förändra och 

påverka sitt arbetsinnehåll är ett sätt att skapa en positiv yrkesidentitet (Aurell, 2001). I vår 

studie väljer en städare att arbeta deltid och istället prioritera studier för att senare kunna byta 

arbete. En egenföretagare lyfter fram fördelen med att ha eget företag då hon kan välja sina 

arbetstider. En städare säger att hon känner sig mer fri när kunden inte är hemma, eftersom 

hon då inte behöver ändra sina arbetsrutiner och anpassa sig efter var kunden befinner sig.  

Genusaspekter i städarnas identiteter visar sig bland annat genom Alegria och Ivans 

uttalanden om rekrytering och avancemangsmöjligheter. Det finns likheter mellan våra 

resultat och Aurells (2001) studie som lyfter fram att genus som en del av städarnas identitet 

visar sig genom omgivningens uppfattningar och värderingar av kvinnliga och manliga 

städares kompetens. Genus som en del av yrkesidentiteten kan bland annat visa sig som 

stereotypa föreställningar på individnivå, som i vårt fall framkommer när Alegria diskuterar 

rekrytering av kvinnor och män men även i Ivans resonemang om avancemang inom 

företaget. Alegria menar att hon inte kan rekrytera manliga städare på grund av att kunder har 

olika uppfattningar om kvinnor och mäns kompetens. Om avancemangsmöjligheter säger Ivan 

att män innehar högre positioner på hans företag på grund av att det är en fråga om IQ och att 

män är mer karriärsugna än kvinnor. När det gäller etnicitet har Alegria endast anställda från 

sitt eget hemland och Lina, den andra egenföretagaren, säger sig vilja anställa kvinnor med 

samma etniska ursprung. Även på Ivans företag finns tendensen att anställa personer från 

samma land som rekryteraren. Han menar att kommunikationen underlättas på grund av 
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språket, någonting som Giddens (2007) lyfter fram som en viktig egenskap som en etnisk 

grupp delar. Resultatet stämmer överens med Nybergs (1998) uttalanden om att likhet och 

sociala nätverk är viktiga faktorer när personer ska anställas till högre positioner inom företag. 

Det verkar dock gälla även för egenföretagarnas anställningar. En förklaring till varför likhet 

är viktigt inom rekrytering kan vara att likheter inom en social grupp bidrar till att en 

gemensam identitet kan skapas (Aurell, 2001).  

Sammanfattningsvis skapas en negativ yrkesidentitet för städarna genom faktorer som 

omgivningens syn på yrket, bemötandet av nedvärderande beteenden och dåliga 

förutsättningar för att göra ett bra jobb (Aurell, 2001). Det finns en negativ syn i samhället på 

städarbete (ibid) och på ”invandrare” som kulturella annorlunda och som associeras med olika 

samhällsproblem (de los Reyes, 2001). Skapandet av en positiv yrkesidentitet möjliggörs 

genom utförande av extraarbete, en god relation till kunden och uppskattning. Det centrala är 

att både städarna och kunderna blir nöjda med arbetet (ibid). Dessa faktorer visar sig även 

vara viktiga för våra städares identitetsskapande i arbetet. 

Arbetssituationen 

När det gäller arbetssituationen visar resultaten i vår studie att städarna upplever en ökad 

stress i arbetet som beror på effektiviseringen av arbetet och som de måste anpassa sig till. 

Detta liknar Andersdotters (1994) resultat där både upplevd effektivisering av arbetet och en 

rädsla för en sådan förändring av arbetssituationen förekommer. Städarna och egenföretagarna 

tvingas arbeta allt effektivare för att bli klara med arbetet inom givna tidsramar, samtidigt som 

det är viktigt att se till att kundkontrakten inte går förlorade. Priserna måste ständigt pressas i 

branschen på grund av den stora andelen svarta städföretag som konkurrerar med lagliga 

företag (Antonsson et al. 2008), någonting som speglar sig i de låga lönerna som några av 

intervjupersonerna berättar om. Om betalning av extraarbete anser de anställda städarna att 

kunden ska betala för alla tjänster som utförs och delar denna uppfattning med arbetsledaren. 

Egenföretagarna å andra sidan anser att extra tjänster inte behöver betalas för, då de är 

nödvändiga för att kunden ska känna sig nöjd och att de får behålla kontrakten. Detta skriver 

även Andersdotter (1994) om i sin studie där vissa av intervjupersonerna anser att de inte 

behöver göra någonting mer än vad som avtalas i kontrakten, medan andra menar att de kan 

utföra extraarbete om kunden uppskattar dem och deras arbete i övrigt. Globalt visar det sig 

vara ett problem att hushållsarbetare ofta saknar formella kontrakt (Blomqvist, 1998). I vår 

studie visar det sig finnas problem med både muntliga och skriftliga kontrakt. De muntliga 
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överenskommelserna som egenföretagarna har är lätta att bryta för kunderna, exempelvis kan 

de ringa i sista minuten och avboka städningen utan repressalier. De anställda städarnas 

skriftliga kontrakt har också brister, något som visar sig bland annat i fall då konflikter 

uppstår kring städområdets storlek då kunden uppgett felaktiga uppgifter. Detta visar att 

skriftliga kontrakt inte är någon garanti för att de ska hållas, något som kan bero på devisen 

om att kunden alltid har rätt. Denna devis ökar enligt Bishop och Hoel (2008) maktobalansen 

i relationen. Alla intervjupersoner upplever problem med hälsan och de lyfter fram problem 

som värk i kroppen samt allergi. Detta stämmer överens med tidigare studier som visar att 

belastningsskador (Hägg et al. 2008) och värk i rygg, axlar och armar är vanligt 

förekommande liksom hudirritationer på grund av rengöringsmedel (Internet 1). Några städare 

uppger att de på grund av stress inte hinner äta ordentligt eller ta raster under sitt arbete, 

medan egenföretagarna inte uttrycker sig så mycket om stress. Detta liknar Parreñas (2001) 

resultat där en grupp hushållsarbetare som städar hos flera kunder under en dag och upplever 

hälsoproblem på grund av det upprepade, tunga arbetet och få raster.  

Intervjupersonernas relation till kunden och arbetssituationen beskrivs på många sätt i 

negativa termer. Empirin visar att det förekommer nedvärderande och osynliggörande 

beteenden från kunder och att det förekommer problem med arbetskontrakten. Olika typer av 

anpassningar till kunden visar sig vara en stor del av städarnas vardag. Städarna anpassar sig 

genom att tillgodose olika kunders specifika önskemål för att kunden alltid har rätt, 

användning av olika arbetsredskap och att bemöta kunden trevligt även vid negativa 

kundbeteenden. Städarna upplever en tidspress i arbetet som i vissa fall har ökat och en 

försämrad hälsa som följd. De löneuppgifter som uppgavs av städarna var oklara medan Ivan 

berättar om låga löner för de anställda. 

Relationen till lagstiftning 

Det är många hushållsarbetare som inte känner till sina rättigheter och de lagar som finns på 

grund av språkliga begränsningar (ILO, 2010), vilket också kan vara anledningen till att våra 

städare inte känner till lagar. Alla har kunskap om fackföreningar, men inte om 

arbetsmiljölagen som endast arbetsledaren känner till. Enligt Ivan kontrolleras inte 

arbetsmiljön för städarna på hans företag trots att arbetsgivare enligt Arbetsmiljölagen 

(1977:1160) är skyldiga till det. Detta trots att lagen omfattar städare som arbetar hemma hos 

privata kunder. Uttalandet stämmer överens med internationell forskning som visar att det är 

svårt att kontrollera både hur lagar efterlevs (Blomqvist, 1998) och hur arbetarnas villkor och 
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rättigheter när det gäller betalt hushållarbete ser ut (ILO, 2010). Enligt ILO riskerar kvinnor 

som arbetar inom den privata städbranschen att utsättas för sexuella övergrepp från kunder 

(ibid). Detta är ingenting som våra intervjupersoner har upplevt, men arbetsledaren berättar att 

det har förekommit sexuella trakasserier av kvinnliga städare på hans företag. Det finns flera 

studier som visar att kvinnor som arbetar med betalt hushållsarbete är oskyddade av lagar och 

regleringar samt har dåliga villkor, särskilt när det gäller migranter (Anderson, 2000; 

Gavanas, 2006; Parreñas, 2001). Migranter som arbetar inom städbranschen på arbetsvisum är 

särskilt oskyddade då de är bundna till en specifik arbetsgivare under en viss tid enligt 

Utlänningslagen (2005:716), något som visar sig i intervjun med Ivan. Han talar om att 

hälften av städarna på hans företag är anställda på arbetsvisum och att deras löner ligger långt 

under fackets rekommendationer. Han säger vidare att de inte kan framföra klagomål då de 

kan bli av med sitt visum och tvingas lämna landet. En städare menar också att det 

förekommer att städare utnyttjas på grund av att det är många ”invandrare” i branschen. Hon 

uttrycker ett behov av ett särskilt fack som kan skydda städare. 

Städarnas relation till lagstiftning är begränsad men samtliga har viss kunskap om 

fackföreningar och deras uppgifter. Ivan känner till lagar som finns för städare men de 

kontrolleras eller efterlevs inte av hans företag. Empirin visar att migranter på arbetsvisum är 

extra oskyddade och personer av etnisk minoritet utnyttjas på arbetsmarknaden. 

Diskussion 

Studiens syfte och frågeställningar kommer nedan att diskuteras i relation till intersektionalitet 

som möjliggör en analys med genus och etnicitet som samverkande maktstrukturer. 

Empirin visar på oklara löneuppgifter samt låga löner, en ökad effektivisering för de anställda 

städarna, anpassning till olika kunders arbetsredskap och krav, en ojämlik maktrelation mellan 

städaren och kunden, avsaknad av facklig anslutning hos flera av städarna och en 

okontrollerad arbetsmiljö samt en begränsad kunskap om lagen. Med ett intersektionellt 

perspektiv kan man studera hur makt skapas på olika nivåer och hur dessa relaterar till 

varandra (Mulinari & de los Reyes, 2005). Makten konstrueras på strukturnivå på 

arbetsmarknaden, på institutionsnivå på företag och på individnivå med handlande aktörer (de 

los Reyes, 2001; Mulinari & de los Reyes, 2005). Föreställningar som finns på 

arbetsmarknaden om genus, vad som anses vara kvinnligt och manligt (Blomqvist, 1998) samt 
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föreställningar om etnicitet kring uppdelningen mellan ”svenskar” och ”invandrare” skapar 

ojämlika maktrelationer och internaliseras på organisations- samt individnivå. ”Invandrare” 

har essentialiserats som en enhetlig grupp genom en diskurs som pekar ut denna grupp som 

kulturellt annorlunda än ”svenskar” och kopplad till olika samhällsproblem (de los Reyes, 

2001). Med en intersektionell analys kan vi i vår studie se hur ojämlika maktstrukturer och 

föreställningar som skapas på struktur- och organisationsnivå får konsekvenser på individnivå 

i form av att städarnas arbetsvillkor och hälsa påverkas negativt, liksom deras yrkesidentiteter. 

Trots att städarnas vardag formas av strukturella och organisatoriska ramar har studien visat 

att det är möjligt för dem att förändra sitt arbetsinnehåll på olika sätt och därmed även bidra 

till en positiv yrkesidentitet.  

Resultaten visar att de kvinnliga städarna genom att utföra extra tjänster för sina kunder 

uppvisar ett stereotypiskt kvinnligt och uppoffrande beteende, precis som i Aurells (2001) 

studie, och att egenföretagarna hellre anställer kvinnor än män på grund av rådande 

föreställningar om genus. Resultaten om rekryteringsprocesser visar på betydelsen av etnicitet 

för städarnas identitet. Likhet är viktigt för skapandet av en gemensam gruppidentitet och en 

viktig del i rekryteringsprocesser (Aurell, 2001; Nyberg, 1998). Etnicitet som en del av 

identiteten visar sig genom en medvetenhet hos vissa av intervjupersonerna om etniska 

minoriteters utsatthet på den svenska arbetsmarknaden och i städbranschen. Eventuellt kan 

rekrytering av personer från städarnas hemländer bero på både vikten av likhet för att skapa 

en gemensam gruppidentitet men även för att man vill hjälpa personer från sitt hemland då 

man vet att etniska minoriteter har det svårare än majoritetsbefolkningen att få och behålla 

jobben. Städarnas beteenden kring extraarbete och rekrytering visar exempel på hur 

samhälleliga föreställningar om genus styr vilka yrken och områden som anses passa män 

respektive kvinnor (Blomqvist, 1998), vilket även gäller för etnicitet (de los Reyes, 2001; 

Kamali et al. 2006). I en intersektionell analys kan man se hur omgivningens uppfattningar 

om städare och om etniska minoritetsgrupper verkar ha internaliserats på organisationsnivå på 

företagen och på individnivå hos städarna (de los Reyes, 2001). Det går även att se hur den 

rådande genusdiskursen som har att göra med föreställningar om att kvinnor inte kan ta sig 

uppåt i karriären, skapas på organisationsnivå på arbetsledarens företag (ibid). Arbetsledaren 

uttalar föreställningar om kvinnor och mäns olika önskan att göra karriärer samt biologiska 

skillnader i IQ, som en förklaring till varför män och inte kvinnor har de högre positionerna 

på företaget. 



 

 29 

En möjlighet med ett intersektionellt perspektiv är att kopplingar kan göras mellan ojämlika 

maktstrukturer och villkor som skapas för hushållsarbetare i Sverige och de som skapas i en 

större, global kontext (de los Reyes, 2001). Både svensk och internationell forskning visar på 

en ökad efterfrågan på betalda hushållstjänster från en växande medelklass (Blomqvist, 1998; 

Ehrenreich & Hochschild, 2002; Milkman et al. 1998) och en ökad andel migranter inom 

städbranschen och hushållsarbeten (Bowman & Cole, 2009; de los Reyes, 2006; Elmhorn, 

2007). Genom dessa globala processer skapas mer privilegier för vissa grupper, framför allt 

medelklasskvinnor, medan de kvinnliga arbetare som utför hushållsarbete ofta utnyttjas och 

saknar rättigheter (Ehrenreich & Hochschild, 2002). Städarnas kundrelationer, arbetssituation 

och kunskaper om lagar liknar de resultat som har framkommit i både svensk (Abiala & 

Ahrne, 1995; Andersdotter, 1994; Antonsson et al. 2008; Aurell, 2001; Gavanas, 2006; Hägg 

et al. 2008; Internet 1) och global forskning om betalt hushållsarbete och andra tjänsteyrken 

(Anderson, 2000; Bishop & Hoel, 2008; ILO, 2010; Parreñas, 2001).  

Städarna i vår studie är kvinnor liksom de flesta hushållsarbetare är och har varit historiskt 

både i Sverige och globalt (Aurell, 2001; de los Reyes, 2001; Ernsjöö Rappe & Strannegård, 

2004; ILO, 2010; Kamali et al. 2006; Sundin & Rapp, 2003). Låga löner, låg status (ibid), 

avsaknad av statistik (Abbasian & Bildt, 2007; Blomqvist, 1998), dåligt skydd och kontroll av 

lagstiftning (Blomqvist, 1998; ILO, 2010) och exkludering när BNP mäts (Nyberg, 1997) kan 

ses som konsekvenser av det rådande genussystemet (Hirdman, 2004) i samhället samt 

dominerande föreställningar om genus och etnicitet (Blomqvist, 1998). Uppdelningen mellan 

kvinnor och män i olika yrken, uppgifter och positioner samt arbetsvillkor styrs av 

genussystemets principer om isärhållning och hierarki (Hirdman, 2004). En liknande 

uppdelning och hierarki kan ses mellan den etniska minoritets- respektive 

majoritetsbefolkningen (de los Reyes, 2001). Städyrket är ett segregerat yrke efter genus och 

etnicitet (de los Reyes, 2001; Kamali et al. 2006). Appliceringen av intersektionalitet på betalt 

hushållsarbete är komplex men hjälper till att synliggöra maktojämlikheter som genus och 

etnicitet som skapas på organisations- och strukturnivå, och hur dessa påverkar städarnas 

yrkesidentitet, kundrelation, arbetssituation och arbetsvillkor samt relation till lagar på 

individnivå.  

Anmärkningsvärda resultat är att de reella lönerna enligt arbetsledaren ligger långt under 

fackets rekommenderade löner, att personer som är anställda på arbetsvisum verkar utnyttjas i 

hög grad och att inga åtgärder har vidtagits mot de sexuella trakasserier som har förekommit 

på företaget, vilket kan tolkas som nonchalans gentemot de anställda. Tidigare studier om 



 

 30 

städares hälsa exkluderar hushållsarbetare (Antonsson et al. 2008; Hägg et al. 2008; Internet 

1) vilket är beklagligt, och eftersom samtliga städare i vår studie lyfter fram problem med 

hälsan så borde framtida forskning inkludera denna grupp arbetare och deras villkor. 

Någonting som kan vara intressant att undersöka är dels hur arbetsmiljön påverkar 

hushållsarbetare men även huruvida de har svårare att ifrågasätta kundernas beteenden och 

krav än personer som arbetar inom andra yrken. I den fortsatta forskningen är det även viktigt 

att ta hänsyn till språkliga och kulturella barriärer, och även att undersöka de eventuella 

skillnader som kan finnas mellan anställda städare och egenföretagare. Det skulle vara 

intressant att se mer svenska studier kring detta där städare själva lyfts fram så att deras röster 

kan höras i en annars tyst debatt. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Information om studiens syfte och forskningsetiska riktlinjer 

Personliga uppgifter 

Organisering av städning: Om företaget, anställda, anställningsformer, kontakter, 

organisering av arbetet, arbetsredskap, uppgifter, schema, geografi, kunder, extraarbete, 

övertid, bemötande, rekrytering 

Tid och flexibilitet: Arbetstid, möjlighet att påverka, raster, extraarbete, avbokningar. 

Lön: Lönesättning, påverkan, ersättning vid extraarbete, OB 

Stöd: Uppmuntran, klagomål, problem/lösningar, diskriminering, kollegor, kontakter, var 

vänder man sig 
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Fritid/familj/sociala kontakter: Fritidsintressen, familjesituation, tankar om jobbet på 

fritiden 

Skillnader/likheter hushållsarbete och annat städ: Skillnader/likheter mellan 

hushållsarbete/annat städ, fysiska/psykiska upplevelser, upplevelser av arbete i privata hem 

Yrket/identitet: Kan vem som helst städa, önskemål om städaren, hur är en bra städare 

Lagar: Kunskap om lagar, kollektivavtal, fackförbund, försäkringar 

Avslutande: Eventuella frågor, önskemål om fingerat namn 

 

Genomgående följdfrågor: Hur ser du på det, hur upplever du det, hur känns det, hur känner 

du dig då, hur tänker du då, vad tycker du om det, vad gjorde du då, varför tror du det är så, 

skulle vilja att det var på något annat sätt, hur hanterar du det, kan du ge exempel, etc. 


