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Bakgrund
AFA-finansierade projekt
– Aktionsprogram för optimal ergonomi och färre arbetsskador vid städning
(IVL, LTU, ALI, avslutat 2009)
– Utveckling av webbplats, Allt om städ (Prevent i samarbete med IVL,
webbplatsen publicerad 2009)
– Råd och rekommendationer för bättre arbetsmiljö vid städning (IVL,
avslutat 2016)

Forskningsuppdrag för EU-OSHA, 9 partners/länder, IVL ingår i ”core
group”
– Improving occupational safety and health (OSH) in Micro and Small
Enterprises in Europe

… och lång erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljön i småföretag

Hinder och möjligheter för att förbättra arbetsmiljön
och minska arbetsrelaterad ohälsa för städare
Fokus: belastningsskador

Aktionsprogrammet – fokus på belastningsskador
Cirka hälften har ont i nacke och axlar varje vecka.
Ensidigt repetitivt arbete med moppning.
Få godkända arbetsskador, men många anmälda.
Långa sjukskrivningar pga. av värk i nacke, axlar, rygg

Prevent driver Allt om städ sedan 2009
Prevent lanserade Allt om städ 2009
Allt om städ har drygt 20 000 unika besökare per år, många
återkommande
Används idag mest av städare och arbetsledare på städföretag, som
del av utbildningen av sina städare
Arbete med ny, responsiv version pågår tillsammans med IVL

Kunskaper för en bättre arbetsdag

Det här är Prevent
En ideell förening inom arbetsmiljöområdet sedan 1940-talet.
Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän.

Kunskaper för en bättre arbetsdag

Det här är Prevent
Kunskapsnav i arbetsmiljöfrågor med uppgift att ge arbetsplatserna
stöd i arbetsmiljöarbetet.
– inspirera
– förmedla kunskaper
– utveckla produkter

Kunskaper för en bättre arbetsdag

Uppföljningsprojektet – Råd och
rekommendationer för bättre arbetsmiljö vid
städning
Cirka hälften av alla godkända arbetsskador är fallolyckor
Finns även andra risker t ex hot, våld, sexuella trakasserier
Signaler om problem med städmaskiner
Ny verksamhet: kraftig ökning av städning i hem
Fönsterputsning, ensidigt arbete med kraftig påfrestning på nacke,
axlar, rygg

Allt om städ utvecklas med ny information
om andra risker och om att
Förebygga fallolyckor

Minska risken för hot, våld och sexuella trakasserier
Ställa arbetsmiljökrav på städmaskiner
Skapa bra arbetsmiljö vid hemstädning
– Om upphandling av städtjänster
– Hemstädskollen

Skapa bra arbetsmiljö vid fönsterputsning (inkl. filmer)

Räcker det med en webbplats
för att arbetsmiljön för
städare ska bli bättre?
Vad krävs för att omsätta kunskapen om hur
man skapar en bra arbetsmiljö i handling?

Hinder och möjligheter för
arbetsmiljöarbete i städföretag
Många små företag
Hård prispress => begränsade resurser för arbete med arbetsmiljö

Ofta låg utbildningsnivå bland chefer och arbetsledare och dålig
kunskap om arbetsmiljö
Arbetsmiljön styrs av kundernas krav och önskemål och av deras lokaler
Ingen gemensam bild av vad arbetsmiljö är och hur man skapar en god
arbetsmiljö
En del anställda med svag ställning på arbetsmarknaden, svaga och
upplever sig som sårbara => kan ha svårt att själva driva
arbetsmiljöfrågorna
Slutsats: Det krävs komplexa insatser för att förbättra arbetsmiljön,
inriktade både mot städföretag, städare, kunder och arkitekter/inredare

Sesame
Litteraturstudie
Intervjuer med 160 småföretag (arbetsgivare och
skyddsombud/anställd) i nio länder
45 goda exempel på hur man lyckats nå ut till småföretag
Analys, realistisk utvärdering enligt Pawson och Tilley (1997):
”What works, for whom and under what circumstances?”

Ger förståelse för hur arbetsmiljöarbetet fungerar i olika
typer av småföretag, vilka faktorer som påverkar och hur
man kan anpassa stöd och verktyg till olika målgrupper

Resultat från Sesame-projektet – jämförelse
med www.prevent.se/allt-om-stad/
Småföretag är ofta reaktiva när det gäller arbetsmiljö.
Allt om städ kan användas när man letar efter en lösning på ett
problem som aktualiserats – brett innehåll om arbetsmiljö.
Det stöd som erbjuds måste anpassas till arbetspraktiken i
branschen.
Allt om städ är inte teoretisk och abstrakt utan ger konkreta och
handfasta råd, se t ex filmerna om arbetsteknik och råden om
städmetoder. Starkt fokus på god praxis, vilket är väl anpassat till
städbranschens arbetspraktik.

Resultat från Sesame-projektet – jämförelse
med www.prevent.se/allt-om-stad/ , forts.
Viktigt med småföretagens kontext och den värdekedja de ingår i.
Hinder för bättre arbetsmiljö kan finnas i kontexten.

Allt om städ inkluderar råd till upphandlare av städtjänster (dvs.
värdekedjan) och till arkitekter/inredare/byggherrar som sätter
förutsättningarna för städföretagen.
Insatser som bygger på frivillighet når bäst ut till de mest
intresserade företagen och har svårt att nå företag som bäst
behöver det.
Allt om städ behöver göras mer känd bland städföretagen. De som
känner till Allt om städ är positiva. Insatser behövs för att nå andra
målgrupper som upphandlare, arkitekter, inredare, byggherrar.

Fördelar med Allt om städ
Innehållet i Allt om städ är handfast, konkret och anpassat till
målgruppen. Om städföretagen, deras kunder och arkitekter och
inredare använder denna kunskap så kommer
1. Den snedvridande konkurrensen från svarta/grå städföretag att
minska. Dessa företag prioriterar knappast arbetsmiljön och
konkurrerar seriösa företag.
2. Chefer och arbetsledare att ha tillgång till handfast kunskap om hur
de kan skapa en god arbetsmiljö.
3. Företagshälsovården kan använda Allt om städ för att stötta det
förebyggande arbetsmiljöarbetet i städföretag.
4. Lokaler kan utformas så att de blir både lättare & billigare att städa

Utmaningar
Hur sprida kunskap om Allt om städ och hur få målgrupperna
att använda den kunskap som finns?
Regionala skyddsombud och skyddsombud är en bra kanal.
Hur säkerställa att de vet hur de kan använda Allt om städ?
Hur nå chefer och arbetsgivare? Tidningen Rent, fler
kanaler? Hur se till att man har tillgång till kunskap om
arbetsmiljö ”just-in-time”
Städföretag med 40
anställda:
”De första åren arbetade vi
bara med att bygga upp
företaget. Det är först nu
som vi kan börja arbeta med
arbetsmiljön”.

Hur få de kunder som upphandlar städtjänster att ställa krav
som säkerställer en städtjänst av god kvalitet & med bra
arbetsmiljö?
Hur få arkitekter och inredare att tänka på arbetsmiljö? Går
det att få in i utbildningen?

Slutsats
www.prevent.se/allt-om-stad/ innehåller handfast kunskap om
städares arbetsmiljö, hur man kan undvika vanliga risker och skapa
en god arbetsmiljö.
Den stora utmaningen är att nå ut med detta och motivera och
stötta städföretag i arbetsmiljöarbetet.
Det arbetet underlättas om svarta/grå företag ka blockeras ut. De
dumpar priserna vilket minskar resurserna för arbetsmiljön.
… det är en komplex uppgift att åstadkomma förändring

Tack för att du lyssnade!
ann-beth.antonsson@ivl.se
lisa.schmidt@ivl.se
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