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Sysselsatte i renholdsbransjen etter landbakgrunn 
2008 til 2017. Prosent
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Data - renholdsbransjen sett nedenfra
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 Vi ønsket å gjennomføre en spørreundersøkelse 
blant renholdere

 Tidligere hadde vi gjort spørreundersøkelser blant 
bedriftsledere

 Vi ønsket også å intervjue på polsk, litauisk og 
engelsk for å fange opp en av de viktigste 
endringene i  bransjen de siste 10 årene



Spørreundersøkelsen blant renholdere
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 Langs noen helt sentrale variabler, kjønn og 
etnisitet, er det tilnærmet lik fordeling i utvalget 
som i populasjonen

 Vi har en viss aldersskjevhet (litt for få av de 
yngste), men denne ikke større enn at det er 
statistisk forsvarlig å vekte bort denne 
skjevheten



Renholderne i vår 
undersøkelse
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Utføres renholdet på ett eller flere 
steder i løpet av en vanlig arbeidsdag?
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Ja, utfører vanligvis renhold på flere
steder

Nei, utfører vanligvis renhold på ett
sted

Det varierer mye

Utfører du renhold på flere steder, eller kun på ett sted? (N=520)

Et flertall av arbeidstakerne som utfører renhold på flere 

steder får ikke betalt for reisetid mellom de ulike 

arbeidstedene, 56 prosent. 



Utføres renholdet på ett eller flere 
steder i løpet av en vanlig arbeidsdag?
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Ja, utfører vanligvis renhold på flere
steder

Nei, utfører vanligvis renhold på ett
sted

Det varierer mye

Utfører du renhold på flere steder, eller kun på ett sted? (N=520)

Sannsynligheten for ikke å få betalt for reisetiden øker 

om du ikke er født i Norge. 

Sannsynligheten for å få betalt for reisetiden øker dersom 

du er ansatt i en bedrift med tariffavtale
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https://www.google.no/imgres?imgurl=https://partnercdn.karriere.no/media/c0f0223b-4f31-4932-9618-e57063321c29?width%3D900&imgrefurl=https://karriere.no/jobb/renholder-50-fast-stilling-482538.html&docid=66CLIek4N1e_7M&tbnid=DI3ZarjuP29TZM:&vet=1&w=900&h=505&hl=no&bih=812&biw=1477&ved=2ahUKEwio_7L_sbzbAhWkQZoKHdEjAJ8QxiAoBHoECAEQFQ&iact=c&ictx=1


Hva tjener de? 
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72

Vet ikke

Mindre enn allmenngjort
minstelønn

Allmenngjort minstelønn eller
mer

Medianlønnen 

er kr 181. 

I den register-

baserte 

statistikken var 

medianlønnen 

i 2016 kr. 177.



Får de tilleggene de har krav på?

 47 prosent får alltid tillegg

 17 prosent får som regel tillegg/av og til

 24 prosent får sjelden/aldri tillegg

 12 prosent er usikre på om de får tillegg
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Sammenliknet med to til tre år siden, er arealene 
som skal rengjøres innenfor den samme avsatte 
tiden endret? 
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9

3

6

29

53

Ikke sikker

Vet ikke, har nylig startet i jobben

Mindre arealer enn tidligere

Større arealer enn tidligere

Omtrent like mye som før

Får de ekstra 

betalt? 
Ja! svarer en drøy 

halvpart.

Nei! Svarer 36 prosent 

Øvrige er usikre eller 

jobber aldri ekstra.



Vurderinger av arbeidsmiljøet

12

33

65

85

Det er vanskelig å ta pauser ved
behov

Min nærmeste ledere prioriterer
helse- miljø og sikkerhetsarbeidet

høyt

Forholdet mellom meg og kundene
jeg utfører renholdet for er godt
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Nesten halvparten 

av kundene i 

privat sektor som 

kjøper renhold 

kjente ikke til 

godkjennings-

ordningen i 2016.



De som IKKE kjente til HMS-kortordningen i 
2016
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Kjennskapen er klart 

større i kundebedrifter 

med 50 ansatte eller 

flere.   

55

80

Private bedrifter som kjøper
renholdstjenester (N=292)

Private husholdninger som kjøper
renholdstjenester (N=514)



Har renholderne HMS-kort?

 Tre av fire har HMS-kort:

 De som har verneombud svarer i større grad enn andre at de 
har HMS-kort (80 vs. 66 prosent)

 De født utenfor Norge svarer i mindre grad enn andre at de 
har HMS-kort (70 vs. 81 prosent)

 Av renholdere som har HMS-kort svarer godt over 
halvparten at de aldri har blitt spurt om å vise det

 Renholdere født utenfor Norge kontrolleres oftere!
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Overordnet utfordring

17

Mellom-

kategorien
De 

useriøse

De 

seriøse
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Ti indikatorer

1. Arbeidstid

2. Lønn 

3. Foretaksstruktur

4. Sysselsatte

5. HMS-ordninger

6. (Kollektive institusjoner )

7. Konkurranse fra useriøse

8. Vurdering av tiltakenes effektivitet

9. Kundekontroll

10. Arbeidstilsynets rolle

https://www.google.no/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNz9nHzrzbAhWCQJoKHefcDpEQjRx6BAgBEAU&url=http://clipartstation.com/temperatur-clipart-8/&psig=AOvVaw0FWWRhavD1UdJF8bD7vhnD&ust=1528291195252530
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1. Arbeidstid i 2012 - 2016
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98

Morgenarbeid før kl. 06.00

Fast kvelds/nattarbeid ml. kl. 21 og 06.00

Helgarbeid

Dagtid ml. 06.00 og 21.00

2012 2016



2. Lønn
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UTENFOR EØS

SEPTEMBER 2016 -ALLE 

SEPTEMBER 2012 - ALLE 

ETTER ALLMENNGJØRING 

SEPTEMBER 2011- ALLE 

VED ALLMENNGJØRING 

Under minstelønn Minstelønn eller opp til 10 prosent over minstelønn

10-20 prosent over minstelønn 20-30 prosent over minstelønn



3. Virksomheter 

 Veksten i antall selskaper er jevn over tid. Vi ser ikke noe skift i 
veksttakten som kan knyttes til innføringen av godkjenningsordningen.

 Aksjeselskaper dominerer målt etter sysselsetting og omsetning. 

 Selv om det etablere mange nye foretak, har flertallet av disse ingen 
ansatte og nesten ingen omsetning. 



4. Sysselsatte – endringer fra 2008 til 2017

 Andelen sysselsatte har økt med ca 4 000.

 Andelen selvstendige er stabil (7 prosent): 

 Ingen tendens til at det er blitt flere etter allmenngjøringen i 
2011 og godkjenningsordningen i 2012

 I 2017 hadde sju av ti innvandringsbakgrunn. 

 Arbeidstakere fra EU-land i Øst-Europa har inntatt 
bransjen.

23



7. Konkurranse fra useriøse

24

36

33

64

69

2012

2016

Har kjennskap til at useriøse har lagt inn tilbud, har blitt utkonkurrert av useriøse

Nei/ikke sikker



Avsluttende refleksjoner

 Allmenngjøringsvedtaket har hatt effekt 
på lønn og arbeidstid!

 Ikke alle får lønna og tilleggene har krav på 

 Kundenes kunnskap om innførte tiltak er for dårlig 
(særlig i husholdningene).

Harde tiltak har virket, men…

 Arbeidstilsynet avdekker fortsatt mange brudd.
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Overordnet utfordring
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Mellom-

kategorien
De 

useriøse

De 

seriøse


