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Sveriges ledande representant för städbranschen
Almega Städföretagen är Sveriges ledande bransch- och arbetsgivarorganisation  
för städbranschen, med 900 medlemsföretag som tillsammans omsätter uppemot  
17 miljarder kronor och sysselsätter nästan 28 000 medlemmar årligen.

JOBBMOTOR

INTEGRATIONSMOTOR

KVINNODOMINERAD BRANSCH

Ett av topp 10 vanligaste 
yrkena i Sverige med över 
   

yrkesarbetande årligen 
76 600

Den privata sektorn 
representerar närmare 

av hela 
branschens 
personalstyrka

Nästan två tredjedelar 
av branschens anställda kommer 
från ett annat land än Sverige 

Städare är ett av 
de 20 vanligaste 
kvinnoyrkena 

En tredjedel 
av alla nyanlända kvinnor i  
utsatta områden arbetar inom 
städning eller hemservice

70%

70%

Mer än 

Ett av topp 10 yrken som bryter långtidsarbetslösheten

60%

av alla nyrekryteringar kommer direkt från arbetslöshet
40%

av hela branschens 
personalstyrka är kvinnor

Omkring

Över

av alla egenföretagare  
i branschen är kvinnor



En seriös bransch med goda arbetsvillkor
Idag tecknar över 70 procent av branschens företag kollektivavtal med Almega Servi-
ceföretagen. Närmare 75 procent av de anställda inom yrket städare arbetar hos ett 
företag som tecknar kollektivavtal och en betydande andel av Almega Städföretagens 
medlemmar är auktoriserade serviceföretag.

DET BEROR PÅ

DET BETYDER ATT DE HAR 

för stor 
prisfokusering 

• kollektivavtal genom Almega Serviceföretagen
• miljöledningssystem eller miljöcertifikat
• företagsförsäkringar och ansvarsförsäkring
• synliga namnbrickor på medarbetare, ServiceID/ID06
• deltagit i Serviceföretagens auktorisationsutbildning

för dålig 
uppföljning av 
ställda krav

för komplicerade 
upphandlings- 
förfaranden 

73% av medlemsföretagen väljer 
att inte delta i upphandlingar 

68,3% av medlemsföretagens 
anställda arbetar heltid
(minst 35 timmar per vecka) 

KÄLLOR

Arbetsförmedlingens yrkesprognoser och analyser
SCB:s yrkesstatistik 2020
Branschrapport Städ och service 2022, Almega Serviceföretagen 
Så får fler boende i särskilt utsatta områden jobb, Almega 2019



Fakta om Almega Serviceföretagen

Almega Serviceföretagen organiserar städ-och serviceföretag 
med huvudsaklig affärsidé att utföra städ-, sanering och 
hemservice gentemot privat och offentlig verksamhet.  
Våra drygt 1 300 medlemmar sysselsätter omkring 60 000 
anställda och omsätter omkring 40 miljarder årligen. 

Vi ingår i Almega som samlar 11  000 företag i ett 60-tal 
branscher med över 500  000 anställda. Almega är den  
största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.


