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Förord 

Denna rapport är skriven som ett examensarbete för Magisterutbildningen i 
Ergonomi – MTO vid Linköpings universitet.  
 
Examensarbetet är på 30 hp och undersökningen har också varit en del i 
återrapporteringen till regeringen av programmet Kvinnors arbetsmiljö, 
projektrapport 2015/010013-33, som levererades till regeringen den 8 mars 
2017. Som anställd på Arbetsmiljöverket är jag glad och stolt över att få ha 
varit en del av arbetet med Kvinnors arbetsmiljö under tiden 2011-2017. 
 
Jag vill tacka min handledare Martina Berglund för inspirerande, drivande 
och kunnig handledning under skrivandet av detta arbete. Det har varit en 
viktig förutsättning för att det skulle bli av! 
 
Göteborg 2018-06-14 
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Abstract 

The Swedish Work Environment Authority (SWEA) was commissioned by the 
Swedish government to work with Women´s Work Environment 2011-2016. 
Some of the most  important lessons learned: 

 A gender perspective is required in order to reveal the structures that 
drive health/ill health. 

 Men and women are in different sectors of the labour market with 
different conditions and work environment risks.  

 Even when men and women are in the same profession, they often do 
different things with different physical and mental stressors. 

 Physical and emotional stress in female-coded sectors are the negative 
consequences of working conditions and affect both men and women; 
It's not a matter of gender but about exposure.  

 
Every year around the 8th of march, between 2012 and 2016, inspectors 
informed about the importance of a gender concious work environment 
management inspiring employers to take measures in order to reduce work 
related problems.  
 
The aim of this study was to assess whether employers took any measures 
after the work environment inspector informed them about the importance of 
a gender conscious systematic work environment management, and, if so, 
what preconditions were required. 
 
The study was initiated with a survey, sent to all employers who had had a 
visit by the March 8 activity. The employers who followed up the work 
environment inspectors' information with an activity of some kind were 
interviewed in an interview study. 
 

The result showed 
 that employers thought that the question was relevant, 
 that employers appreciated the information and 
 that they were inspired by the work environment inspector. 
 that the most important factor for an activity to take place was that it 

was planned in advance and 
 that the knowledge the employer received was useful in that activity. 

 

The most important preconditions for employers to take measures on this 
particular issue seems to have been having an activity planned already before 
the inspection took place. The work environment inspector contributed with 
new ideas and inspiration. The main conclusion of the study is whether it 
could be a success factor that the inspector makes it clear, when writing 
demands, that both women and men are employees and they should be 
equally covered by the systematic work environment management. 
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Sammanfattning 

 
Arbetsmiljöverket fick ett särskilt uppdrag av regeringen, att arbeta med 
kvinnors arbetsmiljö 2011-2016. Några av de viktigaste insikterna som kom 
fram i det arbetet var att: 

 Det krävs ett genusperspektiv för att synliggöra vad som ger 
arbetsrelaterad ohälsa. 

 Kvinnor och män har olika villkor och arbetsmiljörisker eftersom 
svensk arbetsmarknad är uppdelad. 

 Män och kvinnor gör ofta olika saker, även inom samma yrke, vilket 
innebär olika belastningar. 

 Både män och kvinnor i kvinnokodade sektorer råkar ut för arbets-
relaterad ohälsa. Det är inte en fråga om kön utan om exponering. 

  
Varje år kring 8 mars mellan 2012 och 2016 genomförde Arbetsmiljöverket 
den så kallade 8 mars-aktiviteten med syfte att informera om hur arbetsmiljön 
kan bli bättre för både kvinnor och män med ett genusperspektiv i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet.   
 
Syftet med detta arbete var att undersöka om arbetsgivare genomfört någon 
aktivitet efter att arbetsmiljöinspektören informerat om vikten av ett genus-
perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i så fall vilka förut-
sättningar som behövdes för att en aktivitet skulle äga rum.  
 
Studien inleddes med en enkätstudie som skickades till alla arbetsgivare som 
haft besök i 8 mars-aktiviteten 2016. De arbetsgivare som följt upp 
arbetsmiljöinspektörernas information med en aktivitet av något slag följdes 
upp i en intervjustudie.  
 
Resultatet visade  

 att arbetsgivarna ansåg att frågan var relevant,  
 att arbetsgivarna uppskattade informationen och  
 att de blev inspirerade av arbetsmiljöinspektören. 
 att den viktigaste faktorn för att en aktivitet skulle äga rum var att den 

var inplanerad redan innan och 
 att kunskaperna arbetsgivaren fick gick att använda i den aktiviteten. 

 
Den viktigaste förutsättningen för arbetsgivarna för att genomföra en aktivitet 
med bäring på genusperspektivet i det systematiska arbetsmiljöarbetet tycks 
ha varit att tiden för detta varit inplanerad redan innan inspektionen. Arbets-
miljöinspektören bidrog med nya idéer och inspiration till flera sätt att sprida 
eller ta sig an frågan. Den viktigaste slutsatsen av studien är frågan om det 
skulle kunna vara en framgångsfaktor att i kraven som inspektörerna ställer 
synliggöra att anställda är både kvinnor och män och att de i lika hög grad ska 
omfattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
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1 Inledning 

Det här kapitlet inleds med bakgrund och problembeskrivning. Efter detta 
följer syfte och frågeställningar. Kapitlet avslutas med rapportens 
disposition.  

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Att ha en god arbetsmiljö är viktigt (av, 2017 a) för att både män och kvinnor 
ska kunna arbeta utan risk för ohälsa. Statistik från Försäkringskassan (2015) 
visar att kvinnor har ett sjukpenningtal som är 50 procent högre än männens. 
En god arbetsmiljö kan uppnås i alla branscher, det handlar om att arbeta för 
att ta bort eller minska förekommande arbetsmiljörisker så mycket som 
möjligt. För att göra det måste arbetsgivaren först ta reda på vilka risker som 
finns (AFS 2001:1), och bedöma om de är allvarliga eller inte, och sedan 
hantera dem.  
 
I rapporten Arbetsorsakade besvär (2016) kan man se att de vanligaste 
arbetsrelaterade besvären hos både män och kvinnor är psykosociala besvär, 
tätt följt av belastningsrelaterade besvär. I rapporten Arbetsskador (2016) 
finns statistik på anmälda arbetssjukdomar. Där är det tydligt att belastnings-
relaterade besvär dominerar hos män och att besvär av psykosocial karaktär 
dominerar hos kvinnor.  
 
Arbetsmiljöverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för att ta fram 
regler om hur en bra arbetsmiljö ska vara utformad utifrån Arbetsmiljölagens 
intention. Arbetsmiljöverkets inspektörer besöker arbetsställen och 
kontrollerar att arbetsgivarna följer lagar och föreskrifter. Utöver Arbetsmiljö-
lagen (2015), kan föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 
2001:1) sägas vara viktigast. Den handlar om hur arbetsgivare ska organisera 
arbetsmiljöarbetet på ett systematiskt sätt.  
 
Det tycks finnas samstämmiga uppgifter om att inspektörer anser att deras 
inspektioner bör väcka intresse och motivation hos dem som inspekteras så 
att de fortsätter sitt arbete att förbättra arbetsmiljön även efter inspektionen. 
Det gav Johansson (2006) uttryck för efter att ha intervjuat inspektörer från 
Kemikalieinspektionen och Arbetsmiljöverket. Inspektören har också olika 
verktyg för att påverka. Det kan vara i form av sin skicklighet att övertyga om 
att en åtgärd av något slag behöver utföras för att följa lagen bättre, men i 
slutänden har en inspektör också juridiska möjligheter att påverka. Det 
innebär att arbetsgivaren kan bli tvingad att följa lagen genom att 
myndigheten fattar beslut om föreläggande eller förbud. Dessa kan vara 
kopplade till att betala pengar om de inte följs, så kallat vite. Att påverka 
genom övertalning eller att förbjuda något är olika sätt att utöva makt på. Det 
talas i litteraturen (Berglund och Guinery 2008) om maktbaser. Flera för-
fattare har tagit fram olika förslag på vilka olika maktbaser som finns. 
Författaren har utifrån inspektionsperspektivet fastnat för nedanstående fem 
maktbaser. Den som har makt har kontroll av resurser, makt utifrån sin 
position – formell makt, makt på grund av sin expertroll, personlig makt – 
karisma och slutligen makt på grund av sina juridiska befogenheter. 
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Regeringen uppmärksammade 2011 de höga och ojämställda sjukpenning-
talen (Regeringsbeslut, 2011) och eftersom man tyckte att detta var problem-
atiskt ur ett jämställdhetsperspektiv ansåg man att insatser som kunde 
minska kvinnors sjukfrånvaro var angelägna. Arbetsmiljöverket fick ett 
särskilt uppdrag av den borgerliga regeringen att ”utveckla och genomföra 
särskilda insatser med syfte att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet 
på grund av arbetsmiljörelaterade problem” citat från Regeringsbeslut 
(2011).  
 
Regeringsuppdraget, som kom att drivas som ett program med flera del-
projekt (Pressmeddelande, 2012), ledde till att man arbetade parallellt med 
kunskapsinhämtning, metodutveckling och flera olika former av inspektions-
insatser under flera år. Ett av de delprojekt inom programmet som engagerade 
alla arbetsmiljöinspektörer var inspektionsinsatsen (rapporter 2012:11, 
2013:8, 2014:9) som så småningom kom att kallas 8 mars-aktiviteten. Den 
utfördes årligen under fem år, 2012-2016 vid veckorna kring 8 mars som är 
den internationella kvinnodagen. Syftet med det projektet var att informera 
om hur arbetsmiljön kan bli bättre för både kvinnor och män med ett genus-
perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
 
Enligt Nationella sekretariatet för genusforskning (2018) är genusperspektiv 
ett föränderligt begrepp beroende på att språket, och begrepp med det, för-
ändras när forskningen levererar nya perspektiv. Det kan i alla händelser 
handla om att förhålla sig kritisk. Fråga sig själv och omvärlden vilka före-
ställningar om hur män och kvinnor ”är” som förmedlas omedvetet eller med-
vetet. Ett genusperspektiv kan i det här arbetet sägas vara att se och förstå att 
det kan finnas olika förutsättningar för män och kvinnor och ta hänsyn till det 
i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett sätt att se kan vara att ta reda på hur 
sjukfrånvaron ser ut, uppdelad på kön. Och utifrån om där finns någon 
skillnad reflektera över vad den beror på. Om det är skillnad i förutsättningar 
– till exempel antal underställda per chef (rapport 2014:3) - för att bedriva ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Eller hur det påverkar den fysiska belastning-
en för kvinnor och män (Mathiassen och Lewis, 2013, Abrahamsson, 2009, 
Messing, 1998) exempelvis om en arbetsstation är fast och inte går att ändra 
efter storlek på den som arbetar där för tillfället.  
 
Arbetsmiljöverket lät företaget Stelacon (2016) utvärdera 8 mars-aktiviteten 
för år 2015. Fram till dess hade informationen som arbetsmiljöinspektörerna 
gav lagts 20 minuter i slutet av en inspektion. I Stelacons rapport var en av 
rekommendationerna att Arbetsmiljöverket borde överväga att integrera 
frågan i den vanliga tillsynen. I direktivet för 8 mars-aktiviteten 2016 
bestämdes det därför att (rapport 2015/057587) informationen skulle vävas in 
i ordinarie samtal om systematiskt arbetsmiljöarbete. Det var ett sätt att få in 
informationen i det ordinarie arbetet, vilket var en del av uppdraget 
(Regeringsbeslut, 2011) från första början. Författaren var projektledare för 8 
mars-aktiviteten 2016. 
 
När regeringsuppdraget ”Kvinnors arbetsmiljö” (rapport 2015:6) från 2011 
avrapporterades till Arbetsmarknadsdepartementet hade det redan bestämts 
att Arbetsmiljöverket skulle arbeta vidare med frågorna i ett förlängt 
regeringsuppdrag. Den slutliga projektrapporten (rapport 2015/010013-33) 
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presenterades för regeringen på internationella kvinnodagen, den 8 mars 
2017. I ”Vitboken” (rapport 2017:6) som också lämnades över till regeringen 
konstaterades att det finns vissa faktorer som är viktiga för förklaringen av 
varför kvinnor oftare drabbas av arbetssjukdomar än män Några av de 
viktigaste insikterna som kom fram var att: 

 Det krävs ett genusperspektiv för att synliggöra vad som ger 
arbetsrelaterad ohälsa. 

 Kvinnor och män har olika villkor och arbetsmiljörisker eftersom 
svensk arbetsmarknad är uppdelad. 

 Män och kvinnor gör ofta olika saker, även inom samma yrke, vilket 
innebär olika belastningar. 

 Både män och kvinnor i kvinnokodade sektorer råkar ut för 
arbetsrelaterad ohälsa. Det är inte en fråga om kön utan om 
exponering. 

 
Projektgruppen för det förlängda regeringsuppdraget 2016, i vilken författaren 
deltog, bestämde sig för att, med hjälp av forskare från Linköpings universitet 
(Sjöberg Forssberg och Svensson 2016) utvärdera inspektionsprojekten som 
genomförts i programmet under 2012-2014. Syftet med utvärderingen var 
bland annat att se vad som fanns kvar av satsningar som arbetsgivare gjort i 
samband med Arbetsmiljöverkets kravställande. När det beslutet togs 
funderade vi i projektgruppen även över vad som hänt efter att arbetsgivarna 
tagit del av inspektörernas information i 8 mars-aktiviteten. Gruppen 
beslutade att också svaret på den frågan skulle redovisas som en del av åter-
rapporteringen (rapport 2015/010013-33) till regeringen.   
 

1.2 Syfte och frågeställningar  
1.2.1 Syfte 
Syftet med detta arbete var att undersöka om arbetsgivare genomfört någon 
aktivitet efter att arbetsmiljöinspektören informerat om vikten av ett genus-
perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i så fall vilka förut-
sättningar som behövdes för att en aktivitet skulle äga rum.  
 

1.2.2 Frågeställningar 
Syftet har brutits ned i följande frågeställningar: 

 Hur har arbetsgivarna påverkats av att arbetsmiljöinspektören lyft 
frågan om att integrera ett genusperspektiv i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet?  

 Varför och på vilket sätt har informationen om genusperspektiv 
bidragit till aktiviteter på de studerade arbetsplatserna?  

 Hur kan Arbetsmiljöverket på ett framgångsrikt sätt påverka 
arbetsgivarna att integrera ett genusperspektiv i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet?  

 

1.4 Disposition 

Denna rapport inleds med en teoretisk bakgrund i kapitel två. Det kapitlet 
innehåller redogörelse för (o)jämställdhet i arbetslivet och skillnader i sjuk-
frånvaro mellan män och kvinnor. Vidare ska läsaren sättas in i det om-
fattande regeringsuppdrag Arbetsmiljöverket hade mellan 2011 och 2014 samt 
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2015 och 2016. Arbetsmiljölagen och systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
introduceras. Avsnittet därefter handlar om påverkan, information och makt. 
Det beskrivs också hur en arbetsmiljöinspektör arbetar och att en tidigare ut-
värdering av 8 mars-aktiviteten gjorts. I metodkapitlet beskrivs hur studien 
genomförts, omfattande enkätstudie och intervjustudie. I resultatkapitlet 
presenteras resultat och analys av undersökningarna enligt studiens syfte och 
frågeställningar. Femte kapitlet omfattar diskussion om resultat och metod 
samt slutsatser och förslag till vidare fördjupning i ämnet. I kapitel sex 
presenteras några aktiviteter som ägt rum, och beslut som tagits på 
Arbetsmiljöverket efter 2016, då den sista 8 mars-aktiviteten ägde rum. 
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2 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel presenteras (o)jämställdheten i arbetslivet och statistik om 
sjukfrånvaro för kvinnor och män. Även det särskilda regeringsuppdrag 
Arbetsmiljöverket haft, Arbetsmiljölagen och systematiskt arbetsmiljöarbete 
beskrivs. Vidare presenteras hur påverkan och makt kan utövas samt 
arbetsmiljöinspektörens roll i tillsynen av arbetsplatser. Kapitlet avslutas 
med en kort presentation av en tidigare utvärdering av 8 mars-aktiviteten. 
 

2.1 (O)Jämställdhet i arbetslivet  

Sveriges arbetsmarknad är segregerad. Kvinnor arbetar främst inom service, 
omsorgs- och försäljningsarbete samt kontors- och kundservicearbete, 
(Statistiska Centralbyrån [SCB], 2016) medan män återfinns i hantverks- 
byggnads- och tillverkningsarbete samt process- transport- och maskin-
operatörsarbete. Mansdominerade yrken innebär ofta tunga lyft av ”döda” ting 
och arbete med handhållna maskiner. Yrken där flest kvinnor arbetar innebär 
ofta tunga personförflyttningar (inom vård och omsorg) och repetitivt arbete, 
exempelvis arbete i kassa. Fyra yrken hade en jämn könsfördelning 2016. Det 
definieras som att 40–60 procent av vartdera könet (SCB, 2016) är 
representerat i yrket. Dessa yrken var butikssäljare i fackhandel, kockar och 
kallskänkor, säljande butikschefer och avdelningschefer i butik samt 
gymnasielärare. När kvinnor och män har samma yrke arbetar de ofta med 
olika arbetsuppgifter (Mathiassen och Lewis, 2013, Abrahamsson, 2009, 
Messing, 1998) – kvinnor i högre grad med repetitiva arbetsuppgifter eller i 
yrken relaterade till större känslomässig belastning i människovårdande 
yrken. När kvinnor och män arbetar med samma saker på samma arbetsplats 
belastas de ändå olika, eftersom verktyg, skyddsutrustning och arbetsstationer 
ofta inte är anpassade för kvinnor. Därför behöver ett genusperspektiv finnas 
med i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
 
Forskning (Forsberg-Kankkunen och Härenstam, 2015) visar hur ojämställd 
arbetsmiljö kan ses som en konsekvens av att verksamheten är genusmärkt, 
det vill säga har ett kön – är antingen manligt eller kvinnligt kodad. Det är 
stor skillnad på hur typiskt manligt kodade och typiskt kvinnligt kodade verk-
samheter organiseras. Mål, organisering av lednings- och styrsystem, kultur 
eller tilldelning av resurser i manligt kodade och kvinnligt kodade verk-
samheter skiljer sig åt – även när verksamheterna bedrivs av samma huvud-
man. ”När sådana villkor runt olika verksamheter inte synliggörs och 
jämförs riskerar man att göra ojämlika villkor mellan verksamheter 
osynliga och istället för att förändra villkoren som skapar arbetsmiljön 
åberopas förklaringar utifrån kön” (Forsberg-Kankkunen och Härenstam 
2015, sid. 126). Forskarna menar att man kan hitta förklaringarna till problem 
i arbetsmiljön i hur den organiseras. Forsberg-Kankkunen och Härenstam 
(2015) beskriver hur olika verksamheter ”byter kön” över tid. Till exempel var 
läraryrket från början något som man förknippade med att vara man - manligt 
kodat, och numera är merparten av lärarna kvinnor, och yrket har ”bytt kön” 
– blivit kvinnligt kodat.  
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2.2 Statistik om sjukfrånvaro 

När risker i arbetsmiljön ska identifieras, kan en del av inventeringen vara att 
analysera statistik för sjukfrånvaro. När statistiken över sjukfrånvaron i 
Sverige delas på kön och studeras, syns det att kvinnor svarar för en större 
andel av sjukfrånvaron än män. Enligt ett pressmeddelande från Försäkrings-
kassan (2015) har kvinnor ett sjukpenningtal som är 50 procent högre än 
männens (sjukpenningtalet är ett sammanfattande tal för hela sjukförsäkring-
ens volym). I rapporten Arbetsorsakade besvär (2016) finns statistik över de 
vanligaste arbetsrelaterade besvären som en andel av alla sysselsatta. Hos 
både män och kvinnor är psykosociala besvär vanligast (8 % respektive 15 %), 
tätt följt av belastningsrelaterade besvär (7 % respektive 9 %). Se Figur 1. Man 
kan också läsa i rapporten att besvär med fysiska orsaker minskat för både 
kvinnor och män sedan 2014, medan besvär på grund av psykiska eller 
organisatoriska orsaker ökat för både kvinnor och män sedan 2012. I 
rapporten Arbetsskador (2016) finns statistik på anmälda arbetssjukdomar. 
Där har 7444 kvinnor respektive 4259 män angivit huvudsakliga besvär i sin 
anmälan. Belastningsrelaterade besvär dominerar hos män (43 %), se figur 2, 
och besvär av psykosocial karaktär dominerar hos kvinnor (43 %). Se figur 3. 
 

 
 
Figur 1. Andel sysselsatta kvinnor och män med arbetsorsakade besvär av fysisk 

belastning respektive stress eller andra psykiska orsaker. Procent. Undersökningsår 

1998-2016. 
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Figur 2. Anmälda arbetssjukdomar för män, efter huvudsakliga besvär 2016. 

Procentuell fördelning. Arbetstagare och egenföretagare. 
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Figur 3. Anmälda arbetssjukdomar för kvinnor efter huvudsakliga besvär 2016. 

Arbetstagare och egenföretagare. 

 

2.3 Regeringsuppdraget om Kvinnors Arbetsmiljö 
Som tidigare beskrivits fick Arbetsmiljöverket 2011 ett uppdrag av den 
borgerliga regeringen att ”utveckla och genomföra särskilda insatser med 
syfte att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbets-
miljörelaterade problem” (Regeringsbeslut, 2011).  Uppdraget, som kom att 
kallas ”Kvinnors arbetsmiljö”, bedrevs i olika projekt inom ett program. 
Huvudfokus från regeringens sida var ”att förebygga belastningsskador 
orsakade av felaktig fysisk belastning” och man förväntade sig att det skulle 
ha positiva effekter för såväl kvinnors som mäns arbetsmiljö. Eftersom både 
kunskapsinhämtning, metodutveckling, och tillsynsinsatser skulle genomföras 
var många personer inom Arbetsmiljöverket engagerade.  
 
Inför tillsynsinsatserna fick arbetsmiljöinspektörerna extra utbildning i jäm-
ställdhetsfrågor och olika sätt att uppmärksamma vikten av att ha ett genus-
perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Tillsynsinsatserna delades in 
i två, sinsemellan, lite olika projekt: ”Ergonomi i kvinnors arbetsmiljö” (EKA) 
som i mångt och mycket fokuserade på metoder för att identifiera risk för 
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belastningsskada (rapporter 2013:7, 2014:5, 2015:2) och ”Hållbar arbetsmiljö 
med kvinnor i fokus” (HAK) som anlade ett genusperspektiv på arbetsmiljön.  
 
I tillsynen som kallades EKA gjordes inspektioner i tillverkningsindustrin, och 
inom vård och omsorg. I dessa tillsynsaktiviteter låg fokus på belastnings-
ergonomi och förutsättningarna för arbetsgivarna att kunna bedöma om det 
fanns risk för belastningsskador i verksamheterna som inspekterades. I såväl 
tillverkningsindustrin (rapport 2013:7) som inom omsorgen och vården 
(rapport 2014:5) fick inspektörerna tillfälle att under inspektionerna visa på 
metoder som kunde underlätta för arbetsgivare att bedöma om det fanns risk 
för belastningsskada.  
 
Inom ramen för HAK genomfördes två olika tillsynsaktiviteter. Den ena var en 
jämförelse mellan mans- och kvinnodominerad verksamhet (rapport 2014:3) 
inom 59 kommuner. Där inspekterades förutsättningarna för att arbeta 
systematiskt med arbetsmiljöarbetet, och om de skilde sig åt. Det gjorde de. 
Hos absoluta flertalet av de inspekterade kommunerna hade den manligt 
kodade tekniska förvaltningen bättre förutsättningar att arbeta med 
systematiskt arbetsmiljöarbete, än den kvinnligt kodade hemtjänsten. 
Tillsynen av kommunerna genomfördes av en utvald grupp inspektörer i 
Arbetsmiljöverket. I den andra tillsynsaktiviteten inom HAK skulle samtliga 
inspektörer informera arbetsgivare om hur det ser ut i svenskt arbetsliv för 
kvinnor och män (rapporter 2013:8, 2014:9) och informera om att ett genus-
perspektiv kan göra att arbetsgivare får en mer heltäckande bild av risker och 
brister i arbetsmiljön. Informationen lämnades i samband med ordinarie 
inspektion under två veckor kring 8 mars (internationella kvinnodagen) och 
kom därför så småningom att kallas 8 mars-aktiviteten. 
 
Programmet ”Kvinnors arbetsmiljö” som varade mellan 2011 och 2014 följdes 
av följeforskare (Olofsdotter och Sjöstedt-Landén, 2016) från Mitt-
universitetet. Följeforskning är det som idag ofta kallas löpande utvärdering. 
Den baseras på god och fortlöpande kontakt mellan forskare och projektledning. 
Syftet är att utvärderingen skall ”bidra till både lärande och en god styrning 
medan projektet pågår” (EFS-rådet, 2017) eftersom man kan omforma projektet 
beroende på vad som händer under projekttidens gång. 
 
”Vitboken” (rapport 2017:6) sammanfattade de viktigaste slutsatserna av 
programmet Kvinnors arbetsmiljö 2011-2014 samt 2015 och 2016. Här nedan 
presenteras insikterna från Vitboken om faktorer inom arbetsmiljöområdet 
som driver hälsa eller ohälsa: 

 Det krävs ett genusperspektiv för att synliggöra de strukturer som 
driver ohälsa. 

 Kvinnor och män befinner sig inom olika sektorer på arbets-
marknaden med olika villkor och arbetsmiljörisker. 

 Även där män och kvinnor arbetar inom samma organisation eller 
yrke gör de ofta olika saker, vilket innebär olika såväl fysiska som 
mentala belastningar. 

   Arbetsmiljön är ojämställd; inom kvinnokodade sektorer är 
förutsättningarna för arbetet och arbetsmiljön sämre. Riskerna för 
ohälsa är större liksom risken att lämna anställningen till följd av 
ohälsa eller missnöje med förutsättningarna i arbetet. 
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 Fysisk och emotionell belastning inom de kvinnokodade sektorerna är 
negativa följder av arbetsvillkor och arbetsmiljö som drabbar både 
män och kvinnor som befinner sig där; det är inte en fråga om kön 
utan om exponering. 

 De högsta sjuktalen är relaterade till organisatoriska och sociala 
faktorer i arbetsmiljön. De behöver hanteras på organisatorisk nivå 
och inte på individnivå. Hela organisationen, på alla nivåer, måste se 
till att kraven i arbetet balanseras med rätt sorts resurser. 

 För att förändra ojämställd arbetsmiljö inom kommuner krävs det 
åtgärder på central nivå. Arbetsmiljöverkets tillsyn når inte den nivån 
i tillräcklig utsträckning idag. Det finns behov av att diskutera hur 
tillsynen kan utvecklas. 

 Det behövs ett ökat engagemang och större samverkan mellan olika 
aktörer med ansvar för arbetsmiljöarbete: arbetsgivare, arbets-
tagare, företagshälsovård och myndigheter. 

Citat ur Vitboken (rapport 2017:6, sid. 7)  
 

2.4 Arbetsmiljölagen och systematiskt arbetsmiljöarbete 
Arbetsmiljölagen (AML, 2015) är en ramlag som syftar till att förebygga ohälsa 
och olycksfall i arbetet, och till att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Den 
kompletteras med mer detaljerade regler som kallas AFS. AFS betyder 
Arbetarskyddsstyrelsens (de som kom till före 2001) eller Arbetsmiljöverkets 
(som getts ut från och med 2001) föreskrifter. Arbetsmiljölagen och 
föreskrifterna gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete åt en 
arbetsgivare.  
 
Det finns ett 70-tal förskrifter, som behandlar och ger detaljerade 
bestämmelser om olika delar av arbetsmiljön. Det finns föreskrifter som 
behandlar sakområden så som till exempel belastningsergonomi och kemi – 
som kan gälla för många och vitt skilda branscher. Det finns också föreskrifter 
som är mycket specifika som exempelvis den om berg- och gruvarbete eller 
den om mast- och stolparbete. 2014 kunde man konstatera att av totalt 89 
förskrifter riktade sig 51 till mansdominerade branscher och 8 till 
kvinnodominerade.   
 
I EU:s ramdirektiv (89/391 EEG) anges att arbetsgivaren har en allmän 
skyldighet att garantera arbetstagarnas säkerhet och hälsa i alla delar av 
arbetet. Eftersom Sverige är medlemsstat i EU måste vi överföra direktivet till 
svensk lagstiftning. Direktivet understryker den nyckelroll som risk-
bedömningar har. Föreskriften (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljö-
arbete, uppfyller delar av direktivet genom kraven på bland annat arbetsmiljö-
policy, uppgiftsfördelning, sakkunnig hjälp utifrån och skriftliga risk-
bedömningar. Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens 
arbete med att undersöka, bedöma risker, genomföra åtgärder och följa upp 
verksamheten (se figur 4) så att anställda inte blir sjuka, skadas, eller på annat 
sätt far illa i arbetet. Syftet med att göra riskbedömning (AFS 2001:1) är att 
avgöra om förebyggande åtgärder behövs, för att förhindra ohälsa eller 
olycksfall.  
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Figur 4. ”SAM-hjulet”. Att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp de 

arbetsmiljörisker som finns på arbetsplatsen. 

 

2.5 Arbetsmiljöinspektörens roll för att uppfylla Arbetsmiljöverkets uppdrag 

Arbetsmiljöverket (AV) har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att 
arbetsmiljön uppfyller arbetsmiljölagens krav om att arbetsmiljön ska vara 
sund och säker. AV uppfyller detta uppdrag genom att (av, 2017 d) utfärda 
juridiskt bindande föreskrifter, inspektera arbetsställen och sprida 
information.  
 
På Arbetsmiljöverkets webbplats (av, 2017 b) går det att läsa om hur en 
inspektion går till. Inspektören för en dialog med arbetsgivaren, som är ytterst 
ansvarig för arbetsmiljön, men också med skyddsombud, arbetsledare och 
arbetstagare. Ofta består inspektionen både av ett samtal och en rundvandring 
i verksamheten. 
 
Arbetsmiljöinspektörer har ofta en bakgrund inom ett specifikt yrke när de 
anställs och får genomgå en intern utbildning för att kunna inspektera alla 
delar av arbetsmarknaden och förekommande arbetsmiljörisker. En 
arbetsmiljöinspektör kan ha en bakgrund som arkitekt, kemist, tekniker, 
lärare, sjuksköterska, militär eller något helt annat. Gemensamt är att man 
har bakgrund från olika delar av arbetslivet, vilket gör att det ofta finns någon 
kollega med specifika bransch- eller ämneskunskaper.  
 
Arbetsmiljöinspektörer besöker alla förekommande branscher och storlekar 
på arbetsställen där det finns anställda. Både privata och offentliga. Främst 
ska arbetsställen där riskerna för ohälsa är som störst få besök av Arbetsmiljö-
verket. Och då beror det på vad tillsynen inriktar sig på – det kan till exempel 
handla om såväl risk för fallolyckor som risk för belastningsbesvär, allergi eller 
psykosociala besvär. Inspektörerna inspekterar, men en del av inspektionen 
(av 2017 b) är också information, för att hjälpa arbetsgivarna att få igång eller 
förbättra sitt arbetsmiljöarbete.  
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Inspektionen ska synliggöra eventuella brister i verksamheten. Om 
inspektören upptäcker brister i arbetsmiljön som kan innebära risker för 
arbetstagarna, ställer hen krav (av, 2017 b) på att arbetsgivaren ska åtgärda 
dessa. Inspektören beskriver i ett så kallat inspektionsmeddelande de brister 
som behöver åtgärdas, utan att i detalj ange hur arbetsgivaren ska bära sig åt.  

 

2.6 Påverkan, information och makt 
Huvudsyftet med tillsyn är (Johansson, 2006) att skapa följsamhet med 
lagarna och det finns olika teorier om hur detta uppnås. Det talas om kontroll 
och styrning. Kontroll och kravställande med de olika möjligheterna till att 
förelägga arbetsgivarna att utföra det de förväntas göra eller begära sanktions-
avgift för något de underlåtit att göra är en sak (av, 2017 c), en annan fråga är 
hur påverkan kan ske utan hot om böter, straff och sanktionsavgifter. 
Johansson (2006) refererar till Fineman, 1998, och uttrycker det som att 
förmågan att övertyga och motivera den som inspekteras att vidta åtgärder är 
det mest centrala i tillsynen.  
 
Det tycks vara vanligt att informera om hur en arbetsgivare kan gå tillväga för 
att följa lagen trots att det inte ingår i tillsynsbegreppet (SOU 004:100). På 
Arbetsmiljöverkets webbplats (av, 2017 b) står det att det under inspektionen 
kommer att finnas möjlighet att ställa frågor så att det fortsatta arbetet med 
att förbättra arbetsmiljön underlättas. Det står också att texten i inspektions-
meddelandet normalt också innehåller information som kan hjälpa 
arbetsgivaren att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen. Inspektionen 
för vård och omsorg (ivo) (2017), skriver att: “Tillsynens resultat som också 
kan inbegripa goda exempel återförs till den granskade verksamheten och 
dess personal för att åstadkomma ett lärande så att brister och miss-
förhållanden inte upprepas. På det sättet blir tillsynen ett bidrag till 
utvecklingen av kvalitet och säkerhet i vården och omsorgen”. Ytterligare ett 
exempel på att information verkar vara vanligt vid inspektioner kommer från 
Skolinspektionen (2017). De klargör att de inom ramen för sin tillsyn ska 
lämna råd och vägledning och att deras inspektörer hjälper till med att svara 
på frågor och lämna upplysningar för att förtydliga och konkretisera styr-
dokumenten både när det gäller övergripande intentioner och enskilda krav.  
 
Man kan referera tillbaka till Aristoteles för att tala om påverkan, men 
forskningen idag (Johansson, 2006) handlar snarare om övertalning och hur 
det kan ske i mellanmänskliga relationer. Attitydförändringar verkar vara det 
viktiga för att få människor att ändra beteendemönster, och när det kopplas 
till en inspektionssituation är det viktigt att inspektören uppfattas som kunnig 
och trovärdig. Johansson (2006) talar om olika strategier. Hårda eller mjuka 
inspektionsstilar, där hon refererar till Rancer, 2004, som anser att den mjuka 
inspektionsstilen är mer vinnande. Att kommunikationsstilen som är vänlig 
och bekräftande ofta ger bättre följsamhet hos den som inspekteras.  
 
Inspektörerna ansåg också (Johansson, 2006) att kommunikation på 
inspektion handlar om att lyssna (både efter det som sägs och det som inte 
sägs) och att få människor att lyssna. Inspektören ska också påverka och har 
olika verktyg för det. Bortsett från de verktyg som handlar om de juridiska 
möjligheterna, att på ett sätt tvinga fram förändring genom makt, handlar det 
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om påverkan. Berglund och Guinery (2008) skriver om påverkan och makt 
och hänvisar tillbaka till Dahl 1957 där dennes definition av makt fritt översatt 
handlar om att ”A har så mycket makt över B att A kan få B att göra något B 
annars inte skulle göra”. Här talas också om maktbaser, där flera författare 
har tagit fram olika förslag på vilka dessa är, och där Berglund och Guinery 
har valt en samling begrepp baserade på flera tidigare författare i sin analys. 
De fyra första av dessa presenteras kort nedan. Författaren har även valt att 
presentera en maktbas till ur Mintzbergs (1983) samling. 
 

2.5.1 Kontroll av resurser 
För att detta ska vara en maktbas att ha nytta av, behöver det vara kontroll av 
resurser som är åtråvärda. Exempelvis belöningar eller status. De kan både 
vara abstrakta och konkreta. En inspektör kan exempelvis berömma arbets-
givaren när denne har ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 

2.5.2 Makt utifrån sin position - formell makt  
Det handlar om rollen i positionen individen har. Den kan ge tillträde till 
nätverk och information som andra inte har. Positionen kan också ge åtkomst 
och kontakt med andra som har makt. Inspektörens formella makt utgår från 
rollen som statlig tjänsteperson. 
 

2.5.3 Makt på grund av sin expertroll 
Detta kan vara den mest socialt accepterade maktbasen. Det handlar om makt 
i kraft av sin kunskap och expertis. I kraft av att visa sin skicklighet eller 
kunskap inom ett område, kan det ibland gå att påverka en arbetsgivare att 
göra det som behövs utan att behöva använda maktbasen juridiska 
befogenheter. 
 

2.5.4 Personlig makt – karisma 
Personlig makt utgår från personlighet och popularitet. Dessa personer är ofta 
vältaliga, har förmåga att lyssna och förstå. Det är även en förmåga som är bra 
att ha för en inspektör. 
 

2.5.5 Makt utifrån juridiska befogenheter 
Utöver maktbaserna ovan nämner också Mintzberg (1983) juridiska befogen-
heter som även passar in i inspektörssammanhanget. Som tidigare beskrivits 
handlar juridiska befogenheter för en inspektör om att förbjuda en viss verk-
samhet, eller att förelägga arbetsgivaren att vidta en viss åtgärd. Ett förbud är 
ett beslut av en myndighet som innebär att den som beslutet gäller inte får lov 
att göra en viss handling. Både ett föreläggande och ett förbud kan förenas 
med vite. Det betyder (av, 2017 c) att den som inte följer dem kan tvingas 
betala en summa pengar. 
 

2.7 Tidigare utvärdering av 8 mars-aktiviteten 

Som tidigare nämnts beställde Arbetsmiljöverket en rapport från företaget 
Stelacon (2016) för att ta reda på hur både arbetsmiljöinspektörer och arbets-
givare upplevde informationsinsatsen som genomfördes 2015. Stelacon 
genomförde en enkätundersökning. Frågor ställdes till arbetsgivare och 
arbetsmiljöinspektörer i slutet av januari 2016. I undersökningen uppgav 
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arbetsmiljöinspektörerna att de tyckte att informationen 2015 gav ganska liten 
inspiration till arbetsgivarna att genomföra konkreta åtgärder.  
 
Flertalet av de 129 arbetsgivarna som fullföljde enkäten, tyckte att de hade hög 
kunskapsnivå om vad ett genusperspektiv i arbetsmiljöarbetet innebär och 
ansåg att det kan bidra till förbättrade arbetsförhållanden. Hälften av arbets-
givarna angav att man arbetar aktivt för att motverka att arbetsuppgifter blir 
könsuppdelade på arbetsplatsen och att personer på deras arbetsplats är 
positivt inställda till frågor som berör genus i arbetet. Efter inspektörens 
besök var det ca 16 %, eller 20 svarande, som hade genomfört någon konkret 
åtgärd på arbetsplatsen ur ett genusperspektiv.
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3 Metod och genomförande 
Det här kapitlet innehåller en beskrivning av studiens upplägg och hur 
studien genomfördes. Både en enkätstudie och en intervjustudie genom-
fördes. 
 

3.1 Studiens upplägg 

Den här studien fokuserade på vad som skedde efter att en inspektör från 
Arbetsmiljöverket på inspektion informerat om vikten av att ha ett genus-
perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den gick ut på att undersöka 
vad arbetsgivarna gjorde efter informationen, oavsett om de hade fått krav på 
andra delar av sitt arbetsmiljöarbete eller inte. Studien var en del av en ut-
värdering i programmet ”Kvinnors arbetsmiljö”. Programmet var ett 
regeringsuppdrag i flera delprojekt som Arbetsmiljöverket haft sedan hösten 
2011 och som rapporterades tillbaka till regeringen (rapport 2015/010013-33) 
i mars 2017.  
 
För att få tag i, och fråga så många som möjligt av, de arbetsgivare som haft 
inspektionsbesök i 8 mars-aktiviteten 2016, genomfördes först en bredd-
studie. Därefter följde en djuplodande studie, som syftade till att genom 
intervjuer ta reda på vad som hänt efter inspektionsaktiviteten. Se figur 5. 
Utgångspunkten var att få tag i arbetsgivare som följt upp informationen om 
ett genusperspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet med en aktivitet, och 
ta reda på varför de gjort det – om det gick att få fram några faktorer som man 
skulle kunna kalla framgångsfaktorer för aktivitet.  
 
Ansatsen blev kvalitativ och individualistisk vilket Jacobsen (2017) beskriver 
som att datakällan är enskilda människor och att informationen är klädd i ord. 
Insamlingen av data måste ske från arbetsgivare som faktiskt hade följt upp 
informationen med en aktivitet. Som Jacobsen (2017) beskriver så kan det 
vara så att en blandning mellan öppen och sluten datainsamling är en fram-
komlig väg. För att hitta de respondenter som kunde intervjuas (arbetsgivare 
som följt upp informationen om ett genusperspektiv i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet med en aktivitet) skickades en enkät ut för att få tag på 
dessa. Resultatet av enkäten bearbetades också.  
 

 

Figur 5. Upplägg av studien.  

 

3.2 Urval  

3.2.1 Urval och respondenter till enkätstudie 
Urvalet för enkätstudien bestod av samtliga arbetsgivare som haft besök av 
Arbetsmiljöverket i den tillsynsaktivitet som kallades 8 mars-aktiviteten och 
som ägde rum i mars 2016. Arbetsmiljöverket besökte 661 arbetsgivare. Detta 

Urval Enkätstudie Intervjustudie Analys
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var den teoretiska populationen som Jacobsen (2017) kallar det. Alla dessa 
arbetsgivare var dock inte möjliga att få tag i för enkätstudien, på grund av att 
det inte varit obligatoriskt att fylla i mailadress till arbetsgivarrepresentanter 
vid inspektionerna. Se figur 6. Det visade sig vara lite av ett detektivarbete att 
få tag i mailadresserna. Vissa av dem gick att finna i Arbetsmiljöverkets 
digitala inspektionsstödssystem och andra fanns på Alla bolag (2017), eller 
Google (2017).  
 
Efter ett långt sökande fanns 517 mailadresser till arbetsgivare, som hade haft 
besök av Arbetsmiljöverket i 8 mars-aktiviteten 2016, att använda. Det bortfall 
på 144 respondenter som skedde redan innan utskicket berodde alltså på att 
det inte fanns någon mailadress att tillgå. Antal personer som svarade på 
enkäten var 113. 
 

 

Figur 6. Urval och svarsfrekvens enkätstudie.   

 

3.2.2 Urval till intervjustudie 
I intervjustudien kontaktades de arbetsgivare som angett att de hade följt upp 
informationen om ett genusperspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
med en aktivitet av något slag på sin arbetsplats. Det återstod till slut tretton 
arbetsgivare som hade genomfört någon typ av aktivitet och som kunde tänka 
sig att bli intervjuade per telefon. De som inte ville bli kontaktade per telefon 
var bortsorterade. Se figur 7. De som intervjuades per telefon var 6 kvinnor 
och 7 män i ledande befattning och med arbetsgivaransvar. De kom från olika 
branscher, olika delar av landet, var olika stora som arbetsgivare och 
representerade för både privata och offentliga arbetsgivare.  
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Figur 7. Urval och svarsfrekvens intervjustudie. 

 

3.3. Datainsamling 

3.3.1 Enkätstudie 
En enkät skickades ut till alla de arbetsgivare som hade haft besök i 8 mars-
aktiviteten, och som det gick att få tag i mailadresser till. 517 mail med länk till 
en enkät (se bilaga 2) skickades ut den 29 augusti 2016. 68 svar kom in på två 
dagar. En vecka senare skickades en påminnelse ut. Påminnelsen gick till 
samtliga respondenter. 45 svar till kom in efter påminnelsen. Det sista svaret 
kom in den 21 september 2016. För att ge så många som möjligt en chans att 
svara, stängdes inte enkäten ned på en gång, men i mailet med länken till en-
käten (se bilaga 1) ombads respondenterna att svara senast den 16 september 
2016.  
 
Enkäten formades med enkätverktyget Survey Monkey (2016) och utformades 
med villkor. Den som svarade på ett visst sätt kom vidare till en viss nästa 
fråga. Se bilaga 2. De första frågorna ställdes för att försäkra sig om att den 
som svarade varit med vid inspektionstillfället. Teman som avhandlades i 
enkäten efter dessa frågor berörde huruvida:  

 arbetsgivarna fått information om kvinnors och mäns olika villkor i 
arbetet 

 det i så fall var något de tyckte stämde på deras arbetsplats 
 arbetsgivarna hade gjort något särskilt med avseende på informationen 

de fått och slutligen 
 frågan om mäns och kvinnors olika villkor i arbetet drivs av någon 

särskild person eller grupp på arbetsplatsen  
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Alla respondenter fick i slutet av enkäten en uppmaning/fråga att om de inte 
ville bli kontaktade för telefonintervju skulle de uppge sin mailadress. På så 
vis ströks de från listan av möjliga respondenter till telefonintervjuerna. I 
frågorna två till och med sex fanns det möjlighet att kryssa i ett eller flera 
färdiga svar, men också möjlighet att formulera egna svar i tillägg till färdiga 
svar, eller som enda alternativ.   
 
För att få en bedömning av hur frågorna i enkäten skulle komma att tolkas av 
respondenterna prövades frågorna på tre av varandra oberoende personer 
varav två inte varit insatta i frågeställningen tidigare. En person var nyanställd 
chef i Arbetsmiljöverket och hade inte hört talas om Arbetsmiljöverkets 
särskilda satsning på kvinnors arbetsmiljö än, en var egenföretagare som inte 
jobbat med dessa frågor men som i sitt yrke skriver många texter på svenska, 
och en var anställd på Arbetsmiljöverket och arbetar med bland annat ut-
värderingsfrågor. Den sistnämnda var väl insatt i programmet ”Kvinnors 
arbetsmiljö”. 
 
I mailet som skickades ut fanns en presentation av syftet med utvärderingen, 
se bilaga 1, och en vädjan om att den som fick enkäten skulle ta sig tid att 
svara på enkätfrågorna. I presentationen av vad resultatet av enkäten skulle 
användas till uppgavs att den dels skulle utgöra en del av en rapport till 
regeringen som svar på ett regeringsuppdrag (2011) om kvinnors arbetsmiljö 
och dels en magisteruppsats på Linköpings universitet. Efter en vecka gick det 
ut en påminnelse om att svara på enkäten.  
 

3.3.2 Intervjustudie 
Endast arbetsgivare som uppgett att de hade följt upp informationen om ett 
genusperspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet med en aktivitet av 
något slag på sin arbetsplats kontaktades för intervju. Upplägget av intervjun 
presenteras i bilaga 3. Intervjuerna genomfördes per telefon och intervjuaren 
antecknade under tiden. Intervjuerna tog ca 25 minuter att genomföra per 
styck. För att med intervjuerna i färskt minne kunna skriva rent 
anteckningarna och fylla på med det som kom fram i samtalet men som inte 
skrivits ned under tiden gjordes detta direkt efter varje intervju. Intervjuerna 
som genomfördes var semistrukturerade, och de syftade till att höra mer om 
vad arbetsgivarna gjort efter Arbetsmiljöverkets besök och vad de tyckte 
kunde ses som framgångsfaktorer för att det blev gjort. Också andra frågor 
togs upp. Det fanns en lista att utgå från där några tänkta möjliga förklaringar 
hade tagits upp som stöd för minnet, se bilaga 4, men i stor utsträckning 
styrdes samtalet av vad arbetsgivarna berättade. Frågorna som ställdes 
berörde följande områden: 

 om något (till exempel sätt att arbeta) ändrats efter 
Arbetsmiljöverkets besök 

 om inspektören från Arbetsmiljöverket hade haft en påverkan på 
vad som hände sedan 

 vad som krävdes för att en aktivitet skulle komma till stånd 
 varför en aktivitet genomfördes 
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3.4 Analys av data 
Det var olika antal respondenter som svarade på de olika enkätfrågorna så för 
att få en rättvisande bild av svaren gjordes de inte om till procent utan 
presenterades med antal svarande på varje fråga (se kapitel 4 - Resultat och 
analys). 
  
När alla intervjuer var genomförda letades teman och trender i 
anteckningarna som gjorts i samband med intervjuerna. Tanken var att få 
fram om det som sagts gick att kategorisera, vilket Jacobsen (2017) beskriver 
som att placera data som liknar varandra i några mindre enheter, kategorier, 
för att se om det verkade giltigt hos fler än en arbetsgivare.  
 

3.5 Tillförlitlighet och giltighet i studien 
Strävan efter validitet (giltighet och relevans) är en viktig del i att få ett 
resultat som kan anses tillförlitligt. Jacobsen (2017) betonar att när det gäller 
den externa giltigheten är det viktigt att titta på antalet enheter och hur 
urvalet av enheter gjorts.  
 
I enkätstudien gjordes urvalet så brett det var möjligt, med förbehållet att det 
skulle gå att skicka enkäten med mail. Alla respondenter som var möjliga fick 
förfrågan om att delta i enkätstudien. Eftersom 8 mars-aktiviteten genom-
fördes i hela landet så hade respondenterna en stor spridning. Stora, mellan-
stora, små, kvinnodominerade, mansdominerade, jämnt könsfördelade, 
privata och offentliga arbetsgivare hade fått besök, och dessa fick också för-
frågan om att delta i enkätstudien. 
 
I intervjustudien har de enheter som gått att få tag i, med förbehållet att de 
skulle ha genomfört en aktivitet efter arbetsmiljöinspektörens besök, 
intervjuats. Dessa enheter hade en stor spridning. Från Kalix i norr till 
Halmstad i söder. De flesta var från Stockholmstrakten men spridda i olika 
delar av området. Det fanns även representanter från Värmland, Jämtland, 
Sundsvall och Uppland. Gällande storlek på verksamhet var det allt ifrån små 
företag, med som minst åtta anställda, till stora landsting eller storföretag. 
Och det var även en stor spridning i vilken verksamhet som bedrevs hos 
arbetsgivarna, även om det var en övervikt åt vård och omsorg (både privat 
och offentlig) så fanns det även både stora och små byggföretag, en matvaru-
butik och ett textilföretag.  
 
Jacobsen (2017) talar om begreppet mättnad. I de intervjuer som gjordes kan 
till viss del påstås att mättnad fanns, i fråga om svar på frågan om varför man 
gjorde något. Det vanligaste svaret (att det redan varit en aktivitet planerad) 
återkom vid flera tillfällen. Gällande den interna giltigheten så talar Jacobsen 
(2017) om frågan om vi funnit de rätta källorna, och om de i så fall ger riktig 
information. En annan fråga är också om forskaren ger en sann representation 
av data, och även om ifall resultaten speglar verkligheten. I strävan efter 
reliabilitet (tillförlitlighet och trovärdighet) i studien har samma tillväga-
gångssätt använts för alla intervjuer. Förberedelser inför intervjuerna (se 
bilaga 4) har gjorts för att de ska bli så lika som möjligt, och för att inte tappa 
bort någon fråga. Samma intervjuare har genomfört alla intervjuer, och 
sammanställningen har gjorts så snart samtalet avslutades efter varje intervju. 
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4 Resultat och analys  
I detta kapitel redovisas resultat och analys av studien. Kapitlet inleds med 
resultatet av den enkätstudie som skickades ut till arbetsgivare efter ett de 
hade haft besök av Arbetsmiljöverket. Därefter presenteras resultatet av 
intervjustudien som genomfördes. Antal personer som svarade på den första 
frågan i enkäten var 113. I de efterföljande frågorna i enkäten sjönk 
svarsfrekvensen, till att vara 94, 52 respektive 39 personer som svarade på 
de enskilda frågorna. 

 

4.1 Resultat av enkätstudie 

4.1.1 Deltagande vid besök av Arbetsmiljöverket  
För att vara säker på att det var rätt personer som besvarade enkäten ställdes 
en fråga om individen som svarade hade varit med vid inspektionstillfället. Av 
de 113 som svarade på frågan svarade en klar majoritet ”ja”. Se figur 8.  
 

 

Figur 8. Närvaro vid besöket av Arbetsmiljöverket. n=113 personer. 

 
Det ställdes en följdfråga för att om möjligt få svar från rätt person, i det fall 
den som enkäten mailats till inte varit med på inspektionen. Den frågan 
besvarades av 17 personer och en majoritet av dem kände någon annan som 
varit med. Se figur 9. 
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Figur 9. Om man kände någon annan som varit med vid Arbetsmiljöverkets besök. 

n=17 personer. 

 
För att om möjligt kunna samla in ännu fler mailadresser till personer som 
varit med vid inspektionen uppmanades den som fått enkäten, men inte varit 
med själv att lämna adress till en som varit med. Se figur 10. Fem nya 
mailadresser kom in på det viset. 
 

 

Figur 10. Alternativa mailadresser. n=9 personer. 

Inräknat bland de 113 personer som besvarat enkätens första fråga finns även 
de fem vars mailadresser kom in på det viset. 

 

4.1.2 Information vid besöket av Arbetsmiljöverket 
På frågan om arbetsgivaren hade fått information om kvinnors och mäns olika 
villkor i arbetet svarade 94 personer. Av dem var det över två tredjedelar höll 
med om att de fått information. Nästan en femtedel hoppade över frågan, en 
femtedel uppgav att de inte hade fått information och en lite dryg tiondel 
visste inte.  Se figur 11.  
 

 

Figur 11. Information om kvinnors och mäns olika villkor i arbetet. n= 94 personer. 
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De allra flesta, 65 respondenter, höll med om att de hade fått information. 18, 
angav att de inte fått den och 11 visste inte. 
 

4.1.3 Relevans på besökt arbetsplats 
En fråga syftade till att ta reda på om respondenterna tyckte att det 
inspektören sa stämde för deras arbetsplats – om det kändes relevant. Den 
besvarades av 52 personer och hoppades över av 61. Nära två sjättedelar av de 
som svarade, tyckte att något av det de fått information om stämde helt eller 
delvis på deras arbetsplats. En tredjedel av dem som svarat tyckte inte det. Se 
figur 12. Den här frågan gick också att kommentera. Åtta personer valde att 
göra det och hälften av dem svarade att det inte arbetar några kvinnor på 
deras arbetsplats. En av respondenterna uttryckte det såhär: 
 
”Det diskuterades endast lite i frågan då vi inga kvinnor har. Har själv god 
erfarenhet att det är bäst att blanda män och kvinnor, kommer att arbeta för 
detta vid eventuella framtida rekryteringar”. 
 
 De övriga respondenterna som kommenterade gjorde det i olika positiva 
ordalag om att de hade god jämställdhet och jämn fördelning av kvinnor och 
män, på arbetsplatsen. 
 
”Vi talade mest om de positiva aspekterna av att ha en blandad arbetsgrupp 
när det gäller män och kvinnor. Arbetsmiljöverket märkte att vi redan hade 
en bra blandning så vi talade inte så mycket mer om det”. 
 

 

Figur 12. Informationens relevans. n=52 personer. 

 
Frågan om det var något i informationen om kvinnors och mäns olika villkor 
som kunde stämma in på just deras arbetsplats besvarades av 52 personer och 
33 av dem tyckte att informationen stämde helt eller delvis för deras 
arbetsplats. I de fria svar som gavs tycktes det finnas två olika inriktningar. 
Hälften hade inte kvinnor anställda och hälften svarade på olika sätt att de 
redan hade en jämställd arbetsplats.  
 

4.1.4 Aktiviteter efter Arbetsmiljöverkets besök 
Frågan som handlade om ifall arbetsgivaren genomfört några aktiviteter med 
avseende på just informationen de fått vid inspektionen hade flera 
svarsalternativ. Det var också möjligt att ange ”annat”, och lämna en 
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kommentar. Det gjorde tio personer. 52 svarade på frågan och 61 hoppade 
över den. Se figur 13.  
 
Svarsalternativ:  

 Vi har sett över vår jämställdhetsplan 
 Vi har upprättat en jämställdhetsplan 
 Vi har pratat om frågan på ett möte 
 Vi har tittat på en eller flera av filmerna som finns på av.se om ämnet 
 Vi har hämtat mer information på av.se 
 Vi har sett över fördelningen av arbete mellan män och kvinnor hos oss 
 Annat:  
 Nej, vi har inte gjort något av ovanstående  

 
Citat av kommentarer: 
”Vi har en bra jämställdhet i verksamheten sen har vi pratat om att det finns 
olikheter om vi jämför med andra verksamheter (t.ex. löner om man jämför 
vård kontra industri)”. 
 
”Är fullt medveten om detta problem, men det var bra att det togs upp så att 
det syns och känns att vi arbetar aktivt för lika villkor.” 
 
”Det jobbar inga kvinnor på min arbetsplats.” 
 
”Vi har god jämställdhet.” 
 
Kommentarerna handlade också om att man arbetade för att få arbetskläder, 
(i kvinnodominerad verksamhet), att man tittat särskilt på löneutveckling och 
jämfört kön, och att arbetet med mångfald var ett pågående arbete. 
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Figur 13. Aktiviteter som ägde rum efter Arbetsmiljöverkets besök. n=52 personer. 

Det var möjligt att kryssa i flera svarsalternativ och kommentera samtidigt. 

 
Frågan om aktiviteter efter besöket besvarades av 52 personer och det var 
möjligt att ange flera svar och även kommentera frågan. Bortsett från svaret 
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”Nej, vi har inte gjort något av ovanstående” som valdes av 23 respondenter 
var det flest arbetsgivare som angav att de hade pratat om frågan på ett möte. 
Det hade man gjort på 16 arbetsplatser. De tio som angett ”Annat” berättade 
om vad de gjort i kommentarsfältet. Som tidigare nämnts plockades 
respondenter till intervjustudien ut beroende på vad man svarat på den här 
frågan.  
 
Citat ur kommentarerna:  
”Vi har inga kvinnor på arbetet.”  
 
”Mångfald i vår verksamhet är ett pågående arbete inom HR.” 
  
”Kommer att diskuteras på kommande planeringsdagar.”  
 
”Vi har lika fördelning av kvinnor och män.” 
  
”Vi analyserar löneutfallet och jämför kvinnors och mäns löneutveckling.”  
 
”Diskuterat hur arbetsplatsen påverkas av kvinnliga anställda.” 
  

4.1.5 Vem arbetar med frågan om kvinnors och mäns olika villkor i arbetet? 
I den sista frågan som ställdes i enkäten söktes svar på frågan var i 
organisationen man hade hand om att driva frågan om genus i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Den svarade 39 personer på. Se figur 14. 
 
Det var möjligt att kryssa i flera svarsalternativ. De förskrivna svaren löd:  

 I en särskild grupp på arbetsplatsen 
 Som en fråga för ledningen 
 Som en facklig fråga 
 Av skyddsombud/arbetsmiljöombud 
 Annat  
 Inget av ovanstående 

 
Det var möjligt att kommentera frågan. Det valde sex personer att göra. 
Hälften av dem berättade om en annan sorts konstellation på arbetsplatsen 
som drev frågan; att det gjordes gemensamt arbetsgivare - arbetstagare, att 
det gjordes i en kvalitetsledningsgrupp eller att det var en liten verksamhet så 
verksamhetsledningen ansvarade. 
 
”Verksamhetschef ansvarar. Liten verksamhet” 
  
Andra berättade att frågan inte drivs alls, eller att organisationen inte har 
olika villkor. 
 
”Frågan drivs inte.”  
 
”I vår organisation har vi inte olika villkor.” 
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Figur 14. Var i organisationen frågan drivs. n=39 personer. Det var möjligt att kryssa 

i flera svarsalternativ. 

 

39 personer kryssade i svar på var i organisationen frågan om kvinnors och 
mäns olika villkor drivs. Det var möjligt att kryssa i flera svar, men det var 
flest av dem som svarat som sa att arbetet drivs som en fråga för ledningen.  
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4.2 Resultat av intervjustudien 
Ordmolnet nedan visar de ord som förekom oftast i intervjuerna när insticks-
ord som ”och” och ”men” och liknande ord rensats bort. Se figur 15. Resultatet 
under de första fyra underrubrikerna nedan, är kategorier av teman som gick 
att hitta i de olika intervjuerna. De två därpå följande underrubrikerna är svar 
på frågorna om hur inspektören påverkade arbetsgivaren och hur arbetsgivare 
tycker att Arbetsmiljöverket ska informera.  

 
Figur 15. ”Ordmoln” skapat av de ord som användes mest i intervjuerna, när ord 

såsom ”och”, ”men” och andra insticksord är borttagna. 

 

4.2.1 Inspiration till innehåll i redan planerade aktiviteter  
Flera arbetsgivare angav att anledningen till att de följt upp informationen 
från Arbetsmiljöverket med en aktivitet var att det redan innan besöket hade 
varit en aktivitet inplanerad, och att det de fått veta av arbetsmiljöinspektören 
passat bra att ta med in i aktiviteten. Eller att de fått draghjälp av inspektören 
med inspiration och nya idéer att använda sig av på arbetsplatsträffar och i 
diskussioner som redan varit inplanerade. Exempel på aktiviteter som redan 
varit inplanerade men som fått större fokus på genusperspektivet i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet efter Arbetsmiljöverkets besök:  

 Några har visat filmen ”Belastning genus och hälsa” (Youtube, 2017) 
och haft diskussioner i arbetsgruppen på en arbetsplatsträff.  

 Diskussioner om säkerhetsfrågor kopplade till ”machokultur” och 
”negativ jargong” har genomförts på en dag om etikfrågor.  

 Samtal om hur vi pratar om och till varandra och samtal om hur det är 
att vara i en könsblandad grupp. Båda samtalen genomfördes på redan 
inplanerade arbetsplatsträffar, med innehåll inspirerat av arbetsmiljö-
inspektören. 
 

4.2.2 Rotation mellan arbetsuppgifter 
Många arbetsgivare talade om vikten av att låta de anställda rotera på flera 
arbetsuppgifter. Arbetsgivarna ansåg att det skulle vara bra om arbetstagarna 
kunde utföra flera arbetsuppgifter, istället för att vara helt specialiserad på 
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bara en arbetsuppgift. På så sätt trodde man också att arbetet skulle bli 
roligare, och mer omväxlande. Arbetsgivarna ansåg också att det skulle bidra 
till att verksamheten skulle vara mindre sårbar, om de anställda kunde ersätta 
varandra vid sjukdom eller annan frånvaro. Exempel på aktiviteter som 
genomförts: 

 Arbetsgivaren har sett över arbetsuppgifter för kvinnor respektive män 
och uppdaterat jämställdhetsplanen.  

 Arbetsgivaren har funderat på hur man kan vikta arbetsuppgifterna så 
att arbetstagaren utför vissa arbetsuppgifter under kortare tid än andra 
i ett system där arbetsrotation redan finns.  

 

4.2.3 Könsblandade arbetsgrupper 
I flera av intervjuerna har arbetsgivarna sagt att de gärna vill ha fler anställda 
av det underrepresenterade könet. Man ansåg att det skulle vara positivt med 
mer könsblandade arbetsgrupper. Några arbetsgivare har haft det ämnet uppe 
för samtal på arbetsplatsträff. Några talade om chefens engagemang som 
viktigt för att öka andelen anställda av det underrepresenterade könet. 

 
Flera arbetsgivare sa att de tyckte att det var svårt att få tag i arbetstagare av 
det underrepresenterade könet vid rekrytering. Man tyckte att det många 
gånger stupade på att inga sådana personer sökte anställningen. De sa också 
att det kunde vara svårt att behålla anställda som var ensamma i sin köns-
kategori. 
 

4.2.4 Kunskapsspridning till kollegor 
Några respondenter har agerat genom att skicka länken till filmerna om 
jämställt arbetsliv (av, 2018 a) på webbplatsen av.se till sina chefskollegor, och 
informerat dem.  
 

4.2.5 Inspektörens påverkan.  
Frågan som ställdes i intervjuerna var om inspektörens information/ 
inspiration/påverkan gjort någon skillnad. De flesta av de intervjuade 
arbetsgivarna berättade att de upplevde inspektionen i allmänhet och just 
genusdiskussionen i synnerhet som positiv, och att inspektören var informativ 
och inspirerande. De uttryckte det däremot inte som att de blivit påverkade. 
Några angav att inspektören tog upp frågor som man som arbetsgivare inte 
riktigt tänkt på förut när det gäller genusperspektivet i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Frågan togs upp ”som en bonus” sa någon, och en annan 
uttryckte att de ”fick sig en tankeställare om något man inte tänker så ofta 
på”. 
 

4.2.6 Hur ska Arbetsmiljöverket informera? 
Arbetsgivarna fick också frågan om vad de skulle råda Arbetsmiljöverket till, 
när det är så att frågan om ett genusperspektiv i det systematiska arbets-
miljöarbetet ska tas upp på varje inspektion.  
 
Arbetsgivarna sade i de flesta av sina svar, att de tyckte att det varit bra på det 
sättet som inspektören gjort hos dem, och att det varit viktigt för dem att 
inspektören inte kommit med pekpinnar. De sa att de hade upplevt sig 
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inspirerade och motiverade. Samtidigt tryckte de på att det skulle vara bra att 
ha fått ännu mer konkreta tips på hur andra i samma bransch gjort när de 
jobbat med frågan. Att koppla den här frågan till säkerhetskulturen på arbets-
platsen och att ha med sig användbart material, var andra saker de ville att 
arbetsmiljöinspektören skulle göra. Flera uppskattade den fyra minuter långa 
filmen ”Belastning, genus och hälsa” (Youtube, 2017) som de tyckte väckte 
intresse och var informativ. Flera talade också om att de ville att arbetsmiljö-
inspektören skulle: 

 trycka på fördelarna med ett genusperspektiv i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

 informera och påminna 
 föra en dialog, och gärna 
 väcka känslor i samtalet. 
 

En respondent uttryckte det så här: ”Arbetsmiljöverket kan skippa statistiken 
på samhällsnivå, det handlar om trivsel, prata om det”. 
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5 Diskussion och slutsatser 

I det här kapitlet diskuteras resultatet. Dels utifrån syfte och fråge-
ställningar och dels utifrån den teoretiska bakgrunden och författarens 
funderingar. Vidare diskuteras metoderna som användes, både enkätstudie 
och intervjustudie. Slutligen presenteras slutsatser och rekommendationer.   

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Inspektörens påverkan på arbetsgivarna 
När det gäller frågan om hur arbetsgivarna påverkades av att arbetsmiljö-
inspektören lyfte och informerade om hur ett genusperspektiv kunde 
användas i det systematiska arbetsmiljöarbetet så ställdes flera frågor i 
enkätstudien för att få reda på detta. Märkte arbetsgivarna ens att de fick 
informationen? Ansåg de att frågan var relevant för deras arbetsplats? Vidtog 
de några åtgärder, trots att de inte fick krav på denna del av inspektionen? 
Även frågor kopplade till detta ställdes i intervjuerna.  
 
Resultatet visade att 65 arbetsgivare angett att de fått informationen och att 11 
arbetsgivare inte visste om de fått informationen. Man kan fundera på det. Är 
det så att inspektören så skickligt vävt in informationen i samtalet eller är det 
så att den som fick informationen inte lyssnade så noga? Eller finns det någon 
annan förklaring? Kan det vara så att det som ”finns kvar i minnet” hos 
merparten av arbetsgivarna efter avslutade inspektioner, är det som de fick 
skriftliga krav på att åtgärda? Frågan om arbetsgivarna fick information om 
kvinnors och mäns olika villkor i arbetet, var tänkt att ge svar på om de 
uppfattat informationen – inte huruvida inspektören informerat eller inte. 
Kanske kan det vara så att arbetsgivaren svarat att de inte fått informationen 
på grund av att hen inte såg den här frågan som huvudfokus i inspektionen. 
Det var den inte heller. 8 mars-aktiviteten genomfördes i alla aktuella tillsyns-
aktiviteter i ordinarie tillsyn, som kunde ha helt olika huvudfokus. 
 
Hur Arbetsmiljöverkets inspektörer påverkade, har också att göra med om 
arbetsgivarna tyckte att det de talade om hade relevans på den arbetsplats 
som inspekterades. I enkätstudiens fråga om de tyckte att det inspektören 
berättade kunde stämma på deras arbetsplats svarade 34, av de 52 personer 
som svarade på frågan, att det stämde helt eller delvis. Frågan gick också att 
kommentera. Hälften av de tio kommentarerna handlade i olika ordalag om 
att inga kvinnor fanns på arbetsplatsen. Här hade det varit intressant att fråga 
vidare om arbetsgivarna var intresserade av att rekrytera individer av motsatt 
kön. Och om man i så fall till exempel funderade på hur jargongen på arbets-
platsen var, och hur den i så fall påverkade stämningen. Även frågor om hur 
det såg ut med tillgång till teknisk utrustning hade varit intressant att veta 
mer om. I fall arbetsgivaren såg till att relevant utrustning fanns, så att både 
starkare och svagare individer skulle kunna utföra arbetet utan risk för 
belastningsskada. Den andra hälften av kommentarerna till den här frågan 
handlade om att det redan var jämställt på arbetsplatsen. Det skulle ha varit 
intressant att ställa ytterligare frågor även här – till exempel hur fördelningen 
av arbetsuppgifter såg ut. Enligt forskningen (Mathiassen och Lewis, 2015, 
Abrahamsson, 2009, Messing, 1998) är det vanligt att kvinnor och män inte 
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har samma arbetsuppgifter, även om det är en jämn könsfördelning på 
arbetsplatsen.  
 
Svaren i intervjustudien skulle kunna tyda på att arbetsgivaren påverkades av 
inspektören, men påverkan var inte ett ord arbetsgivarna använde själva i 
intervjuerna. Arbetsgivarna verkade hellre uttrycka det som att de fått kun-
skaper och inspiration till redan planerade åtgärder. Sjöberg Forssberg och 
Svensson (2016) undersökte vilken långsiktig påverkan inspektionerna som 
genomfördes i HAK och EKA hade haft. Där tycktes det krävas att det fanns ett 
större förändringsarbete igång, för att förändringarna i arbetsmiljöarbetet 
kopplat till genus skulle hålla över tid. De arbetsgivarna tycks ha talat om 
påverkan, men det som stämmer överens mellan dessa båda undersökningar 
är att det fanns någon form av aktivitet planerad redan innan inspektionerna 
ägde rum.  
 
I intervjustudien talade också flera arbetsgivare om vikten av rotation och att 
arbetstagarna är ”breda”, det vill säga skulle kunna utföra flera arbets-
uppgifter och rotera mellan dem. Likaså var det flera arbetsgivare som var 
positiva till könsblandade arbetsgrupper, även om de inte hade det idag. 
Frågan är om detta är något inspektören påverkat dem att tycka, genom 
informationen, eller om det var något de tyckte var viktigt redan innan 
Arbetsmiljöverkets besök. 
 
I intervjustudien finns också resultat som visar att arbetsgivarna uppskattade 
informationen, och att de blev inspirerade av arbetsmiljöinspektören. Det kan 
kopplas till maktbaserna (Berglund och Guinery, 2008) i den teoretiska bak-
grunden. Att inspektören var informativ och inte kom med pekpinnar utan 
inspirerade och motiverade. Det är ett sätt att använda maktbasen ”personlig 
makt-karisma”, som ju utgår från att ha förmåga att lyssna och förstå samt att 
vara vältalig och ha en personlighet som attraherar. Maktbasen ”makt på 
grund av sin expertroll” passar också in. Denna handlar, som tidigare 
beskrivits, om att vara skicklig eller mycket kunnig inom ett område och 
därför ha makt att påverka. Även maktbasen ”kontroll av resurser”, i 
meningen att det handlar om åtråvärda belöningar eller status skulle kunna 
passa, utifrån tanken att beröm kan vara åtråvärt. I de fall arbetsgivaren har 
ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete kan arbetsmiljöinspektörens 
beröm för detta vara åtråvärt. Maktbasen ”juridiska befogenheter” – att 
förbjuda eller förelägga en arbetsgivare att göra en viss sak användes inte i 8 
mars-aktiviteten. Det ställdes heller inte krav i ett inspektionsmeddelande 
som inspektörer normalt sett gör när de ser brister i arbetsmiljöarbetet. 
 

5.1.2 Varför och på vilket sätt har informationen om genusperspektiv bidragit till 
aktiviteter på de studerade arbetsplatserna?  
Den här frågan ställdes i intervjustudien. Vad krävdes för att arbetsgivaren 
skulle genomföra en aktivitet efter Arbetsmiljöverkets besök? I intervjun 
användes en lista på frågor som stöd till intervjustudien. Se bilaga 4.  
 
Inför intervjuerna trodde författaren att svaren från arbetsgivarna skulle 
handla om, att någon håller i och ansvarar för en aktivitet, att det finns tid för 
en aktivitet, och att frågan om ett genusperspektiv i det systematiska 
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arbetsmiljöarbetet är relevant. På frågan om varför en aktivitet genomfördes 
trodde författaren att arbetsgivarna skulle svara att det var på grund av att de 
haft en inspektion av sin verksamhet. Det tycks dock vara så att förut-
sättningarna för (följd)aktiviteter funnits redan innan Arbetsmiljöverkets 
besök. Det var inte alltid fullt fokus på ämnet i de aktiviteter som var in-
planerade, men frågan om genus i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
passade ändå in i det övergripande ämnet. Att tiden redan innan var in-
planerad för möten, arbetsplatsträffar eller samtalsträffar verkar ha varit en 
viktig framgångsfaktor.  
 
Arbetsgivaren verkar ha fått nya idéer och infallsvinklar på hur ett genus-
perspektiv kan anläggas i arbetet. Filmen ”Belastning, genus och hälsa” 
(Youtube, 2017), som bara är drygt fyra minuter lång, verkar ha varit ett enkelt 
sätt att introducera ämnet för diskussion. Där har inspirationen kommit från 
inspektören, som visade filmen under sitt besök. Filmen tycks ha varit enkel 
att ta till sig, och använda som ett diskussionsunderlag. Den dag om etikfrågor 
och machokultur som skulle hållas på ett av företagen var redan planerad. 
Men arbetsgivaren uttryckte tydligt i intervjustudien att han hade fått 
inspiration av inspektören. Han uppgav också att han kunde mer om ämnet 
nu, tack vare inspektionen och informationen.  
 
Själva regeringsbeslutet (2011) som var grunden till att 8 mars-aktiviteten 
kom till, var något för inspektörerna att ha som en ingång i samtalet. I Vit-
boken (rapport 2017:6) finns många insikter och faktorer som arbetsmiljö-
inspektörerna presenterade. Vitboken kom till efter 8 mars-aktiviteten 2016, 
men insikterna har växt fram allt eftersom, och fanns hos inspektörerna redan 
i mars 2016. Även här är alltså maktbasen ”makt på grund av sin expertroll”, 
att vara kunnig och skicklig, användbar. Detta skulle kunna vara en fram-
gångsfaktor. 
 
Frågan om vilken påverkan själva informationen, utan kravställande, har bör 
också ställas. De arbetsgivare som haft aktiviteter inplanerade har fått nya och 
kanske annorlunda infallsvinklar de kunnat använda sig av. Men det tycks inte 
vara så, att besöket påverkat arbetsgivare att ta tag i frågan och ordna en 
aktivitet, om den inte redan varit inplanerad. Vad säger det om påverkans-
möjligheten i teorin (Berglund och Guinery, 2008) om maktbaser? Kan det 
vara så att i myndighetsutövande inspektioner är den maktbas som handlar 
om juridiska befogenheter, trots allt den som kan föra frågan framåt? Som 
tidigare beskrivits så handlar juridiska befogenheter om att kunna förbjuda 
eller förelägga arbetsgivaren en viss handling. Arbetsmiljöinspektörerna 
ställer, som tidigare beskrivits, också krav på brister som behöver åtgärdas i 
arbetsmiljön. Att formulera krav på exempelvis systematiskt arbetsmiljöarbete 
och synliggöra arbetstagarna genom att kalla dem ”kvinnor och män” istället 
för ”arbetstagare” skulle kunna bli en framgångsfaktor.  
 

5.1.3 Hur kan Arbetsmiljöverket på ett framgångsrikt sätt påverka arbetsgivarna att 
integrera ett genusperspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet?  
Hur skulle en framgångsrik och inspirerande information kunna se ut, och är 
information en bra väg att få ut budskapet, om att ett genusperspektiv i det 
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systematiska arbetsmiljöarbetet ytterligare kan förbättra arbetsmiljön för 
kvinnor och män? 
Hur tyckte de intervjuade arbetsgivarna att inspektörerna borde delge 
informationen? Denna fråga verkade vara lätt att svara på för arbetsgivarna. 
De tycks ha haft en positiv upplevelse av inspektionsbesöket, och de flesta sa 
att det de upplevt av inspektörens sätt informera också var så som de tyckte 
att det skulle vara när informationen skulle delas på andra inspektioner. 
Inspektörernas sätt att informera och inspirera skulle kunna kallas en 
framgångsfaktor. 
 
Arbetsmiljöinspektörer verkar i allmänhet upplevas vara bra på att informera, 
inspirera och föra dialog, och så verkar det även ha varit i det här fallet. Även 
för frågan om inspektörens påverkan på arbetsgivarna verkar maktbaserna 
(Berglund och Guinery, 2008) ”personlig makt-karisma”, att vara vältalig och 
trevlig, samt ”makt på grund av sin expertroll”, att vara kunnig och skicklig, ha 
varit användbara.  

 
Arbetsmiljöinspektörerna tyckte att informationen i 8 mars-aktiviteten 2015 
gav ganska liten inspiration till arbetsgivarna att genomföra konkreta åtgärder 
(Stelacon, 2016). Det stämmer inte med resultatet i studien om 8 mars-
aktiviteten 2016. Arbetsgivarna, som hade genomfört en aktivitet, var positiva 
till sättet som arbetsmiljöinspektörerna informerade och uppgav att de kände 
sig motiverade och inspirerade.  
 
8 mars-aktiviteten 2016 var den femte och sista gången som arbetsmiljö-
inspektörerna inom ramen för ett särskilt projekt genomförde informationen 
om ett genusperspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Efter 2016 var 
tanken att den informationen ska integreras i alla inspektioner. 
Inspektörerna, som varit med under fem år, har blivit bättre och bättre på 
uppgiften och har också tillskansat sig mer och mer kunskap själva. De in-
sikter som presenteras i Vitboken (rapport 2017:6) är sådana kunskaper. Det 
skulle kunna vara en framgångsfaktor att hålla de kunskaperna vid liv, hos 
arbetsmiljöinspektörerna och att systematiskt sprida dem till arbetsmiljö-
inspektörer som nyanställs. 

 

5.2 Metoddiskussion 

5.2.1 Metoddiskussion – datainsamling 
För att få tag i arbetsgivare att intervjua var tanken först att hitta dem via de 
inspektörer som deltagit i aktiviteten. Då hade inspektörerna kunnat berätta 
om vilka arbetsgivare som vidtagit åtgärder, och genomfört en aktivitet efter 
inspektionen. Det fanns en fråga om detta i ett material som användes som 
intern uppföljning av aktiviteten. Det blev dock inte en väg framåt, då frågan 
inte besvarades i den utsträckning som krävdes för att få ett tillräckligt stort 
antal arbetsgivare till undersökningen. När det inte gick att samla intervju-
personer som det var tänkt, fick datainsamlingen bli både öppen och sluten, 
något som Jacobsen (2017) anger som en framkomlig väg. Författaren gick till 
Arbetsmiljöverkets stödsystem för inspektion och försökte söka upp arbets-
givarnas mailadresser den vägen. Det visade sig dock inte vara så enkelt, då 
det inte är obligatoriskt att skriva in arbetsgivarnas mailadresser i systemet. 
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De mailadresser som inte gick att hitta i stödsystemet fick sökas på annan 
plats, exempelvis via Alla bolag (2017) eller Google (2017). Att insamlandet av 
mailadresser gick till på detta sätt, gjorde det nödvändigt att låta de första 
frågorna i enkätstudien ställas för att ta reda på att det var rätt person som 
svarade, att denne verkligen deltagit i inspektionen. För att försöka få in fler 
mailadresser ombads också respondenterna att uppge mailadress till någon 
annan som varit med, om de inte varit med själva. Alla svar var viktiga att få 
in, och de fem extra mailadresser som kom in på det viset togs tacksamt emot. 
Att skicka ut en enkät via mail valdes av praktiska och ekonomiska skäl, 
framför att skicka ut en enkät i pappersformat med ett frankerat svarskuvert.  
  
Alla respondenter fick i slutet av enkätstudien en uppmaning/fråga att om de 
inte ville bli kontaktade för telefonintervju skulle de uppge sin mailadress. När 
de uppgav sin mailadress så ströks de från listan av möjliga respondenter i 
intervjustudien. Tanken med det var att de flesta inte skulle vilja uppge sin 
mailadress i enkäten, och att de därmed skulle vara tillgängliga för intervju. 
 
Respondenterna i intervjustudien kontaktades för att de angett i enkät-
undersökningen att de hade följt upp informationen de fått på inspektionen, 
om ett genusperspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet, med en aktivitet 
av något slag. De var både kvinnor och män, en övervägande del av dem var 
från vård och omsorg (privat och offentligt). Ett antal var också från 
byggbranschen (stora och små företag). De var spridda i hela landet, från norr 
till söder, även om en majoritet kom från Stor-Stockholm. Antal anställda de 
hade varierade också hos de intervjuade arbetsgivarna. Som minst hade de 
åtta anställda, men arbetsgivare i stora landsting eller stora byggföretag med 
ett antal hundra anställda intervjuades också.  
  

5.2.2 Ytterligare frågor som kunde ha ställts 
Vid genomgången av resultatet av enkätstudie och intervjustudie, kom det upp 
ytterligare frågor som hade varit intressant att få veta svaret på. Exempelvis 
hade det varit intressant att veta mer om hur det gått till när inspektörerna 
informerade. Även om det, internt i Arbetsmiljöverket, fanns en instruktion 
för hur informationen skulle gå till, så hade det varit spännande att höra mer 
om det från arbetsgivarna.  
 
Det hade också varit intressant att ta del av fler av respondenternas tankar 
runt kommentarerna av typen ”vi är redan jämställda på vår arbetsplats” 
eller ”det jobbar inga kvinnor på den här arbetsplatsen”. I det första fallet 
hade det varit intressant att veta om kvinnor och män utförde samma arbets-
uppgifter och om det i så fall var ett medvetet eller omedvetet val. I det andra 
fallet hade det varit intressant att få veta mer om hur viljan att anställa 
kvinnor (i det här fallet) yttrade sig, och om man tänkt på hur förut-
sättningarna för kvinnor att arbeta på arbetsplatsen såg ut. Om det till 
exempel fanns möjligheter till omklädningsrum för både kvinnor och män, 
eller om det fanns en medvetenhet om att handhållna maskiner och skydds-
utrustning kunde behöva finnas i andra storlekar, om också kvinnor skulle 
kunna arbeta där. 
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5.2.3 Presentation av resultatet 
Eftersom det var olika antal personer som svarade på de olika frågorna pre-
senteras diagrammen i antal personer, och inte i procent. Författaren anser att 
det är lättare att läsa diagrammen på det viset. Risken med att använda 
procentsatser istället för antal personer, är att läsaren glömmer att det var 
olika antal respondenter som svarande på de olika frågorna, och det finns 
därmed en risk att diagrammen blir feltolkade. Resultatet gäller för de 
personer som har svarat på enkätstudien och för dem som har blivit 
intervjuade i intervjustudien.  
 

5.2.4 Studiens tillförlitlighet och giltighet samt etiska aspekter 
Angående studiens reliabilitet, tillförlitlighet, så har tillvägagångsättet varit så 
mycket som möjligt detsamma varje gång, vilket Jacobsen (2017) påpekar är 
viktigt. Enkätfrågorna har varit samma för alla, upplägget av intervjuerna har 
varit desamma och samma intervjuare har genomfört samtliga intervjuer. 
Intervjusvaren har renskrivits direkt efter varje intervju för att inget ska 
glömmas bort.  
 
Gällande om frågorna i studierna gett svar som är användbara för att besvara 
undersökningsfrågorna så kalibrerades frågorna, som nämnts tidigare, på så 
sätt att de prövades på tre olika personer i förväg. Dessa personer hade, som 
beskrivits, lite olika bakgrund där en av dem hade god kännedom om 
programmet ”Kvinnors arbetsmiljö” och två inte hade det. Givetvis kunde 
frågorna ha prövats och förfinats ytterligare, och efter att svaren på enkät-
studien kommit in gick det att se, att det kunde ha ställts ytterligare och mer 
djuplodande frågor. Tanken med att det var så pass få frågor i enkäten var att 
det skulle gå snabbt att besvara den och att ingen respondent skulle låta bli att 
svara på grund av att enkäten var för lång.  
 
Den interna giltigheten (Jacobsen, 2017), att respondenterna skulle svara 
sanningsenligt/ge riktig information var naturligtvis viktigt. Det går att ifråga-
sätta om ämnet som de frågades om var så ”nära” eller ”laddat”, att det inte 
skulle vara troligt att respondenterna skulle svara sanningsenligt, när frågorna 
ställs av en myndighetsperson om myndighetens sätt att arbeta. Det skulle 
också gå att ifrågasätta om inte respondenterna svarar i för positiva ordalag 
för att visa sig ”duktiga”, när en myndighetsperson frågar om hur de har 
agerat efter myndighetens besök. Ett sätt att försöka minska de båda riskerna 
hade kunnat vara att låta en annan individ, helt utan koppling till 
myndigheten, ställa frågorna. 
 
Urvalet av respondenter var inte möjligt att göra på något annat sätt. Alla som 
haft besök av Arbetsmiljöverkets inspektörer och som det gick att få tag i mail-
adresser till, fick förfrågan om att delta i enkätstudien. De som sedan intervju-
ades hade svarat i enkäten att de genomfört en aktivitet efter Arbetsmiljö-
verkets besök. Resultatet låter sig inte generaliseras, utan kan betraktas som 
flera fallstudier (Jacobsen 2017). Respondenterna i intervjustudien var av vitt 
skilda slag. De var män och kvinnor, olika stora som arbetsgivare och spridda i 
landet. Det var dock inte så många respondenter att det går att säga att 
resultatet gäller för några andra än just för dem som svarade. Det hade varit 
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intressant att intervjua så pass många personer att det hade gått att 
generalisera resultatet, men det får göras i en framtida studie.  
 

Att respondenterna garanteras full anonymitet, att det är frivilligt att delta och 
att personen kan avbryta sitt deltagande när man önskar, är viktiga etiska 
aspekter i studier (Jacobsen, 2017). Det berättades i mailet till arbetsgivarna 
inför enkätstudien att deltagandet var frivilligt, men att det var viktigt att få in 
så många svar som möjligt. Inför intervjustudien missades skrivningen om 
frivillighet i mailet som avsåg att bekräfta tid för intervjun, varför det blev 
extra viktigt att informera om detta i början av varje intervju, vilket också 
gjordes.  

5.3 Slutsatser och rekommendationer 

Syftet med detta arbete var att undersöka om arbetsgivare genomfört någon 
aktivitet efter att arbetsmiljöinspektören informerat om vikten av att ha ett 
genusperspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet, och i så fall vilka förut-
sättningar som behövdes för att en aktivitet skulle äga rum. 
 
Studien visade att de allra flesta av dem som svarat hade fått information. 
Över hälften av de som svarade tyckte att frågan var relevant. De uppgav att de 
fått motivation och inspiration till innehåll för redan planerade aktiviteter.  
 
Den viktigaste förutsättningen för arbetsgivarna för att genomföra en 
aktivitet, med bäring på genusperspektivet i det systematiska arbetsmiljö-
arbetet, tycks ha varit att tiden för detta, redan innan inspektionen varit 
inplanerad. Vare sig det handlade om möten, arbetsplatsträffar eller samtals-
träffar. Det som respondenterna ansåg att arbetsmiljöinspektören bidrog med 
var nya idéer och inspiration till flera sätt att sprida eller ta sig an frågan.  
 
Det verkar vara så att arbetsgivare tycker att arbetsmiljöinspektörerna 
informerar och peppar dem om hur ett genusperspektiv i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet skulle kunna fungera på ett sätt som de tycker är in-
spirerande och som de tycker att inspektörerna ska fortsätta med. 
Informationen kallades för ”en bonus” eller ”en tankeställare om något man 
inte så ofta tänker på”. Arbetsgivarna uppskattade att bli påminda och att få 
föra en dialog om ämnet.    
 
Det är relativt få arbetsgivare som uppgett att de genomfört aktiviteter efter 
arbetsmiljöinspektörens information. Hur ska vi få fler arbetsgivare att 
genomföra aktiviteter för att anlägga ett genusperspektiv i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet? Skulle det kunna vara en framgångsfaktor att i krav-
ställandet synliggöra att anställda är både kvinnor och män och att de i lika 
hög grad ska omfattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet? Det skulle vara 
intressant om framtida forskning skulle kunna utvärdera vilka aktiviteter som 
arbetsgivarna skulle genomföra om de, utöver information och inspiration, 
dessutom fick tydligare krav på att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ha 
ett genusperspektiv.
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6 Slutord 

Sedan 8 mars-aktiviteten genomfördes för sista gången 2016, har Arbetsmiljö-
verket fortsatt att på olika sätt främja genusperspektivet i tillsynen. Bland 
annat har beslutats att frågorna ska vara integrerade såväl i underlagen till 
inspektionsaktiviteterna som i samtalen kring besökta organisationers 
systematiska arbetsmiljöarbete.  
 
Arbetsmiljöverket deltar också i ett arbete med integreringen av ett genus-
perspektiv i tillsynen. Projektet, som heter Genus, Arbetsmiljö och Lärande 
(GAL), är ett AFA-finansierat projekt som drivs av forskare på Kungliga 
Tekniska Högskolan. Syftet med GAL-projektet är att ge stöd till utveckling av 
tillsynen så att den blir än mer genusmedveten (projektplan 2018/015409). 
Arbetsmiljöverkets GAL-projekt ska  

 stödja utvecklingsarbetet för genusmedveten tillsyn, 

 driva på medvetenheten om betydelsen av genus för arbetsmiljön på 
arbetsplatserna genom tillsyn och kommunikation, 

 analysera hur lärdomar kan omsättas till praktisk handling, pröva 
det i verksamheten och följa upp. 

Projektet ska också ta fram ytterligare stöd för integrering av genus i tillsynen.  
 
Vidare har två nya halvtidstjänster skapats i Arbetsmiljöverket. En med 
ansvar för sakområdet jämställdhet. Den personen ska finnas som stöd för 
sina kollegor och ha extra kunskaper om genus och jämställdhet som ska 
användas vid till exempel författande av regler och planering av inspektions-
aktiviteter. Den andra halvtidstjänsten innefattar ansvar för Arbetsmiljö-
verkets jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering innebär 
(jämställdhetsmyndigheten, 2018) att jämställdhetsfrågorna ska finnas med i 
det ordinarie arbetet, istället för som ett spår vid sidan om. Hela verksam-
heten ska systematiskt synliggöra och analysera vilka konsekvenser olika 
förslag och beslut får för kvinnor respektive män. Detta ska sedan ligga till 
grund för planering, genomförande, uppföljning och utveckling av verksam-
heten på alla nivåer. 
 
På Arbetsmiljöverkets webbsida om jämställd arbetsmiljö (av, 2018 b) fylls det 
på med mera inspiration och kunskap i ämnet vartefter.   
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      Bilaga 1  

 
Text till följebrev för enkätstudien 
 
Hej!       
 
I mars i år genomförde Arbetsmiljöverket en informationsinsats om vikten av ett 
genusperspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket vill nu 
utvärdera denna.  Jag genomför detta som en del av ett magisterarbete vid Linköpings 
Universitet. Till vardags är jag anställd som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket. 
Syftet med den här utvärderingen är att undersöka hur arbetsmiljöverkets information 
har påverkat arbetsgivarna.  
Ni får det här brevet eftersom er verksamhet är en av dem som fick besök i mars 2016. 
Det är givetvis frivilligt att delta i den här undersökningen, men er medverkan är mycket 
betydelsefull. Era uppgifter bidrar till undersökningens tillförlitlighet och kan inte 
ersättas av någon annans. Vi är därför mycket tacksamma om någon av er som var med 
vid Arbetsmiljöverkets besök vill ta sig tid att svara på undersökningen.  
Resultatet kommer att utgöra en del av en rapport till regeringen som svar på ett 
regeringsuppdrag om kvinnors arbetsmiljö och som en magisteruppsats på Linköpings 
universitet.  
 
Ditt svar vill vi senast den 16 september 2016. 
 
Tack på förhand! 
 
Kersti Lorén 
kerlo729@student.liu.se 
 
 
 
 

  

mailto:kerlo729@student.liu.se
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      Bilaga 2 

 
Enkätstudie 
 
Fråga 1 
Arbetsmiljöverket besökte er i mars 2016. Var du med vid det tillfället? 
 
JA   NEJ 
Vidare till fråga 2 Finns det någon annan på arbetsplatsen som var 

med vi det tillfället? 
 
JA NEJ 
Vänligen uppge den personens  Slut på enkät. 
mailadress. 
 
Fråga 2 
Under besöket i mars 2016 skulle inspektörerna även ge information om kvinnors och 

mäns  
olika villkor i arbetet. Gjordes det hos er? 
 
JA NEJ 
Vidare till fråga 3 Vi kommer att kontakta några av er som besvarat 

denna enkät. Om du inte vill bli kontaktad, var 
vänlig uppge din mailadress här. 

 
Fråga 3 
Var det något av det som inspektören tog upp i den informationen som du tycker kan 

stämma  
på din arbetsplats? 
 
JA NEJ 
Vidare till fråga 4 Vi kommer att kontakta några av er som besvarat 

denna enkät. Om du inte vill bli kontaktad, var 
vänlig uppge din mailadress här. 

 
Fråga 4 
Utöver de eventuella krav som ni fick skriftligt av inspektören efter besöket – har ni gjort 
något mer med avseende på informationen om kvinnors och mäns olika villkor i arbetet? 
 
Flera svarsalternativ är möjliga 
 
Vi har sett över vår jämställdhetsplan 
Vi har upprättat en jämställdhetsplan 
Vi har pratat om frågan på ett möte 
Vi har tittat på en eller flera av filmerna som finns på av.se om ämnet 
Vi har hämtat mer information på av.se 
Vi har sett över fördelningen av arbete mellan män och kvinnor hos oss 
Annat:  
Nej, vi har inte gjort något av ovanstående – ”vidare till grå rutan” 
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Om något svar   
Vidare till fråga 5 Vi kommer att kontakta några av er som besvarat 

denna enkät. Om du inte vill bli kontaktad, var 
vänlig uppge din mailadress här. 

 
Fråga 5 
Varför genomförde ni en aktivitet relaterad till kvinnors och mäns olika villkor i arbetet 

det? 
 
Vi hade redan innan planerat att göra det   
Vi blev påminda om att vi skulle göra det  
Något i materialet inspirerade oss – ange gärna vad 
Det inspektören sa inspirerade oss - ange gärna vad 
Annat:  
Inget av ovanstående  Vi kommer att kontakta några av er som 

besvarat denna enkät. Om du inte vill bli kontaktad, 
var vänlig uppge din mailadress här. 

 
 
Fråga 6  
Var i organisationen har frågan/arbetet med frågan relaterad till kvinnors och mäns 

olika villkor i arbetet drivits? 
 
Flera svar möjliga 

- I en särskild grupp på arbetsplatsen 
- Som en fråga för ledningen 
- Som en facklig fråga 
- Av skyddsombud / arbetsmiljöombud 
- Annat:  
- Inget av ovanstående 

 
Vi kommer att kontakta några av er som besvarat denna enkät. Om du inte vill bli 
kontaktad, var vänlig uppge din mailadress här. 
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      Bilaga 3 

 
Text till mail för intervjustudie 

 

Hej! 

Varmt tack för att du svarade på enkäten om Arbetsmiljöverkets inspektion. Jag har 

börjat bearbeta svaren och skulle vilja ställa några frågor till dig per telefon.  

Samtalet tar ca 20 minuter och jag kommer att anteckna under tiden. Företagets namn 

eller vilken bransch ni verkar i kommer inte att redovisas någonstans. 

Finns det möjlighet för mig att ringa upp dig vecko-dagen den xx/yy klockan zz?  

Om inte den tiden passar dig så kanske du har möjlighet den xx/yy? Återkom i så fall 

gärna med förslag på tid den dagen!  

Jag såg på nätet att ditt telefonnummer är nnnn. (Alternativt:) Jag skulle behöva ditt 

telefonnummer för att kunna ringa upp dig. 

Bekräfta gärna tiden och telefonnumret! 

Vänliga hälsningar Kersti Lorén 
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      Bilaga 4 

 
Förberedelser inför intervjustudien 

 
Avsätt en h/ intervju för mig själv! Samtalet kan ta ca 20-30 minuter.  
Maila arbetsgivaren och föreslå en tid – erbjud att den går att ändra så det passar 
arbetsgivaren. 
 
I början av telefonsamtalet berätta för arbetsgivaren: 

 Att det är frivilligt att delta i intervjun. 

 Att företagets namn eller vilken bransch de är inom inte kommer att redovisas. 

 Att jag inte spelar in samtalet. 
 Därför kan det hända att det tar lite tid för mig att skriva ned vad jag hör. 
  

 Att  jag främst är intresserad av framgångsfaktorer – varför och hur aktiviteter 
genomförts. 

Få förståelse för vad som kan fungera på en arbetsplats. Vad skulle kunna 
vara en nyckel till att få in genusperspektivet i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet? 

 
 Att jag vill veta på vilket sätt arbetsgivaren vill att arbetsmiljöinspektören ska 

inspirera/påverka/informera? Vad anser arbetsgivaren fungerar/fungerar inte?  
 

Stödfrågor att ta avstamp i under intervjuerna 
Nytta? 

 På vilket sätt hade ni nytta av vad inspektören berättade om genusperspektiv i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet? 
 

 Har något ändrats hos er? Till exempel inköp av skyddskläder eller verktyg i flera 
storlekar? 
 

 Har inspektörens information/inspiration/påverkan gjort någon skillnad hos er? 
 

 Vad kommer ni att göra framöver? 
 
Vad krävs för att en aktivitet ska bli av? 

 Att någon håller i den? 
 

 Att det finns tid för det? 
 

 Att det frågan är relevant och passar in? 
 
Gjorde det någon skillnad att inspektören var hos er? 

 Var det något inspektören sa eller gjorde? 
 

 Hade ni redan planerat att göra det ni gjorde? 
 

 


