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Abstrakt 

  
En hälsosam arbetsplats sammanfattas enligt världshälsoorganisationen som en arbetsplats där 

anställda och chefer samarbetar för en förbättringsprocess, vars mål är att skydda och främja 

hälsa, säkerhet och välbefinnande för alla anställda. Europeiska Unionen har under 25 års tid 

verkat för säkerhet och hälsa samt anpassat arbetsmiljöregler till det moderna arbetslivet. I det 

svenska samhället är arbetsmiljölagen basen i arbetsmiljöarbetet. På uppdrag från Regeringen 

ska Arbetsmiljöverket verka för att arbetsplatser i Sverige följer lagstiftningen om arbetsmiljö. 

Detta sker med hjälp av arbetsmiljöinspektörer som inspekterar arbetsplatser för att undersöka 

eventuella brister. Forskning visar att mikroföretag har en riskfylld arbetsmiljö som delvis 

beror på avsaknaden av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utifrån tidigare forskning 

gällande mikroföretag, så väcktes intresset att studera upplevelsen av rollen som 

arbetsmiljöinspektör vid tillsyn av mikroföretag. 

Syftet med studien var att undersöka arbetsmiljöinspektörens upplevelse av att vara inspektör 

och genomföra inspektioner i mikroföretag. För att undersöka upplevelsen av att vara 

inspektör och genomföra inspektioner i mikroföretag användes två teorier, Webers idealtyp 

byråkrati samt Lipskys gräsrotsbyråkrati. Studien är en kvalitativ ansats som bygger på 

semistrukturerade intervjuer av arbetsmiljöinspektörer. Analysen av datamaterial samt 

resultatet redovisas utifrån kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom sju kategorier som 

handlar om arbetsmiljöinspektörens upplevelse av struktur i arbetet, myndighetsutövning, stöd 

från organisationen, dilemma, meningsfullhet, frihet att ta egna beslut och kunskapsbärare. 

Efter att diskuterat resultatet genom att använda bland annat tidigare forskning framkom det i 

slutsatsen att arbetsmiljöinspektörerna är de tjänstemän på Arbetsmiljöverket som arbetar 

närmast mikroföretag och kan därmed beskrivas som gräsrotsbyråkrater. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Organisationsteori, Small-scale enterprises, Mikroföretag, Byråkrati, Systematiskt 
arbetsmiljöarbete, Arbetsmiljöinspektör, inspectors, Arbetsmiljöverket  
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Vi önskar att tacka handledare, studiekamrater och familjemedlemmar för feedback och 

stöttning under studieprocessen. Tankarna går även till Kyrkcentrum i Håbo pastorat som 

bidragit med trevligt bemötande, en tyst lokal och mängder med gott kaffe. Speciellt tack till 

Arbetsmiljöverkets chefer för inspektionsavdelningen och de inspektörer som vi har 

intervjuat, vilka bidragit med oumbärlig kunskap. 
 
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 
”Ta itu med det svåra medan det fortfarande är lätt. 

Påbörja stora arbetsuppgifter medan de fortfarande är små.” 
 

Tao Te Ching 
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1 Introduktion 
En hälsosam arbetsplats sammanfattas enligt världshälsoorganisationen (WHO) som en 

arbetsplats där anställda och chefer samarbetar för en förbättringsprocess, vars mål är att 

skydda och främja hälsa, säkerhet och välbefinnande för alla anställda (WHO, 2010). Det 

förutsätter en helhetssyn som genomsyrar all verksamhet, såsom ett holistiskt synsätt som 

grundar sig på att hälsan är flerdimensionell och som innefattar det psykiska, fysiska, 

känslomässiga och spirituella samt omgivningen i stort (Ekberg, Eklund & Hensing, 2015 

Tangen & Conrad, 2009). 
 
Arbetsplatsen som en arena i den moderna tiden där det innehåller ett gränslöst arbete som 

handlar om att tid, rum, arbetsuppgifter och fritid löses upp och går in i varandra (jfr. 

Toivanen & Vinberg, 2012; Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke, & Torbjörn, 

2012). Det gränslösa arbetet innebär ett hållbarhetsperspektiv, så att varken den enskilde 

medarbetaren eller arbetsgivare insjuknar i arbetsrelaterade sjukdomar (jfr. Toivanen & 

Vinberg, 2012). Arbetsmiljöarbetet på moderna arbetsplatser handlar om primärprevention 

och det innebär att förhindra ohälsotillstånd hos medarbetare samt inneha ett riskanalysarbete 

(Aronsson et al. 2012). Aronsson et al. (2012) menar att den här primärpreventionen krävs på 

grund av att arbetslivet är gränslöst. Det innefattar även sekundär prevention som betyder att 

förebygga så att risker i arbetet inte uppstår (Aronsson et al. 2012).  För det tredje innefattar 

en tertiär prevention, vilket innebär att förhindra så att sjukdom och skada som orsakats av 

arbetet inte uppkommer igen (Aronsson et al. 2012). Det gränslösa arbetet ställer också krav 

på att nya arbetsmodeller för hälsofrämjande arbetsplatser tas fram (jfr. Toivanen & Vinberg, 

2012). 
 
För att möta morgondagens arbetsmiljö startade regeringen en arbetsmiljöstrategi (2016 – 

2020) för det moderna arbetslivet där arbetsmiljöpolitiken skall utgå från utmaningar och 

möjligheter i arbetslivet (Sveriges riksdag, 2016). Sveriges riksdag beskriver vidare att genom 

dialog med arbetsgivaren, Arbetsmiljöverket, myndigheter, intresseorganisationer samt 

relevanta studier inom Regeringskansliet och Europeiska Unionen (EU) skall en 

sammanställning tas fram för att se om det finns något mönster i arbetslivet gällande ålder, 

genus och etnicitet (Sveriges riksdag, 2016). 
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Forskning kring mikroföretag och arbetsmiljö är begränsad och i Sverige är det hela 99 % av 

alla företag som tillhör small and medium size enterprises så kallade SME- företag (jfr. 

Vinberg, Hansen, Hedlund & Landstad, 2017; Statiska centralbyrån, 2017; svenskt 

Näringsliv, 2017). En definition av mikroföretag i Sverige är ett företag med mindre än tio 

anställda (jfr. Svenskt näringsliv, 2010; Vinberg, 2004). Då en av de viktigaste 

arbetsmiljöaktörerna för mikroföretag är arbetsmiljöinspektörer - föll valet på att komplettera 

aktuell forskning med en studie som handlar om arbetsmiljöinspektörers upplevelsen av att 

vara inspektör och genomföra inspektioner i mikroföretag (jfr. Antonsson, Birgersdotter & 

Bornberger-Dankvardt, 2002; Svenskt Näringsliv, 2017). 

 

Den teoretiska utgångspunkten i studien utgår från ett makroperspektiv där Webers idealtyp 

används för att studera och förstå Arbetsmiljöverket ur ett organisationsperspektiv (jfr. 

Månsson, 2015). För att undersöka arbetsmiljöinspektörens upplevelse av att vara inspektör 

och genomföra inspektion i mikroföretag utgår studien i ett mikroperspektiv från Lipskys teori 

gräsrotsbyråkrater (jfr. Lipsky, 2010). Studien ryms inom ramen för C-uppsats i ämnet 

hälsofrämjande arbetsliv som är en del av programmet Hälsa och rehabilitering i arbetslivet på 

Mittuniversitetet. 

 

2 Bakgrund 

Studiens upplägg börjar med att beskriva EU:s arbetsmiljöarbete och den Svenska 

arbetsmiljölagstiftningen. Den svenska lagstiftningen är till viss del baserad på de direktiv 

gällande arbetsmiljö som EU ger ut till medlemsländerna (Sandmark, 2011). Därefter beskrivs 

Arbetsmiljöverket och den teoretiska utgångspunkten idealtyp byråkrati, vilken senare 

används för att förstå Arbetsmiljöverket. Därefter beskrivs inspektörens roll och kopplingen 

till gräsrotsbyråkrati. Då studien handlar om mikroföretag och nästan 25 % av alla företag i 

Sverige är mikroföretag, så är tidigare forskning om arbetsmiljöarbete i mikroföretag en 

förutsättning att beskriva för studien (jfr. Statiska centralbyrån, 2017). 
 

2:1 EU:s arbetsmiljöarbete 

EU har under 25 års tid verkat för säkerhet och hälsa och Europeiska kommissionen är en av 

sju institutioner som arbetar för att ta tillvara på EU:s mål och medlemsstaternas intressen för 

att anpassa arbetsmiljöregler till det moderna arbetslivet (Europeiska kommissionen, 2017).  

Det finns studier som visar att SME företag behöver praktiskt stöd för att bli bättre på att följa 

arbetsmiljöreglerna, såsom att ta tillvara medarbetarnas engagemang att bedöma risker och 
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implementera system för att minimera dessa risker. Det framgår även att SME har begränsade 

resurser såsom ekonomi, teknik och antal medarbetare. Europeiska kommissionen beskriver 

att inom EU:s alla företag, så är 93 % mikroföretag och endast 69 % uppger att de genomför 

riskbedömningar av arbetsmiljön, jämfört med 96 % av de större företagen. Detta beror på 

kunskapsbrist gällande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) (jfr. European agency for safety 

and healthy At Work, 2018;  Europeiska kommissionen, 2017). För att råda bot 

kunskapsbristen så har Europeiska kommissionen (2017) utarbetat en praktisk vägledning 

gällande SAM för att stärka arbetsmiljöarbetet hos SME företagen. Denna vägledning handlar 

bland annat om riskbedömning och säkerhet för företagen (Europeiska kommissionen, 2017). 

 

Under åren 2014 till år 2017 startades även ett EU-projekt med namnet Safe Small and Micro 

Enterprises, (SESAME). Syftet med projektet var att identifiera praktisk hjälp för SME 

företag (European safety and health at work, 2016). Det finns även en målbild hos Europeiska 

kommissionen (2017) som innebär att det under 2018 skall finnas 150 tillgängliga 

webbverktyg för att matcha många olika branscher och uppskattningsvis kommer 100 000 

riskbedömningar att genomföras med dessa verktyg (Europeiska kommission, 2017). 

 

Det föreligger tre viktiga arbetsmiljöåtgärder fram till och med år 2020. En av de tre 

arbetsmiljöåtgärderna som beskrivs nedan riktar sig specifikt mot SME företag (Europeiska 

kommissionen, 2017). De tre åtgärderna, enligt Europeiska kommissionen (2017), handlar 

om: 

1.  Att med hjälp av bland annat kampanjer och lagförslag öka förståelsen kring cancerogena 

risker på arbetsplatsen. 

2.  Att stärka arbetsmiljöarbetet i SME företag. 

3. Att samverkan mellan arbetsgivare och medlemsländer för att validera och komplettera 

regelverk. 

 

2:2 Svensk lagstiftning och ansvarsområden gällande SAM 
Den svenska arbetsmiljölagstiftningen såsom revidering och komplettering av svensk 

författningssamling så kallade AFS:ar baseras till viss del på EU direktiv gällande arbetsmiljö 

(Sandmark, 2011). I det svenska samhället är arbetsmiljölagen (AML) basen i 

arbetsmiljöarbetet (AML, 1977:1166). Där beskrivs grundläggande regler, ansvar och 

befogenheter samt hur arbetsmiljöverksamheten ska organiseras (Toivanen & Vinberg, 2012). 
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AML är en ramlag som fylls upp av arbetsmiljöverkets föreskrifter så kallade AFS:ar (Günzel 

& Zanderin, 2012). 
  

I AFS:arna finns krav och skyldigheter, såsom tvingade paragrafer och allmänna 

rekommendationer för vägledning gällande arbetsmiljö (AFS 2001:1). Arbetsmiljölagen och 

AFS:arna innebär ett minimikrav för arbetsgivaren gällande arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1).   

I 6 kapitlet 1§ AML framkommer det att arbetsgivaren har huvudansvaret för en god 

arbetsmiljö samt en skyldighet att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Det innebär 

en samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud (Toivanen & Vinberg, 

2012; AML, 1977:1160). På arbetsplatser med fler än fem anställda skall det finnas ett lokalt 

skyddsombud, men det är mindre än 25 % av SME företagen som följer denna paragraf 

(Arbetsmiljöverket, 2013; Mitrovic, 2007). Skyddsombuden är arbetstagarnas valda ombud i 

arbetsmiljöfrågor men de har inget eget ansvar för arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2017). 
 
SAM innebär också att vid misstanke om fara ska risker i arbetsmiljön förhindras för att 

undvika skador och arbetsrelaterade hälsoproblem vilket gäller alla fysiska, bio-medicinska, 

psykologiska- och sociala förhållanden (Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke & 

Torbiörn, 2012). Vidare beskrivs att vid fler än 10 anställda ska SAM dokumenteras skriftligt, 

vilket innebär att mikroföretag inte behöver dokumentera SAM (AFS, 2001:1). När chefer 

eller specialister inte räcker till som en sammanhållen resurs i arbetsmiljöarbetet, finns det en 

skyldighet att anlita företagshälsovård eller likvärdig resurs (AFS 2001:1). Även den 

psykosociala arbetsmiljön innefattas av AML, vilket innebär att ohälsosamma 

arbetsbelastningar, konflikter och kränkande särbehandlingar ska förebyggas (AFS 2015:4). 
 

En av de lagstiftningar som är central vid arbetet med arbetsmiljöinspektion är 

Arbetstidslagen, där de viktigaste delarna gäller för reglering av årsarbetstid och dygnsvila. 

Genom kollektivavtal kan Arbetstidslagen omförhandlas (Arbetsmiljöverket, 2018). Utöver 

detta så finns även en diskrimineringslagstiftning, vilken utgår ifrån de sju 

diskrimineringsgrunderna som är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och 

ålder (DL, 2008:567). 

 
2:3 Arbetsmiljöverket 
Arbetsmiljöverket är en statlig förvaltningsmyndighet och befinner sig under 

arbetsmarknadsdepartementet och bildades 2001 genom en sammanslagning av dåvarande 
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arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen (Arbetsmiljöverket, 2018). Regering och 

riksdag anger uppdrag till Arbetsmiljöverket för att se till att arbetsplatser i Sverige följer 

lagstiftning om arbetsmiljö och arbetstid (Arbetsmiljöverket, 2018). Arbetsmiljöverkets vision 

innehåller en god arbetsmiljö för alla (Arbetsmiljöverket, 2018). För att lyckas med detta har 

Arbetsmiljöverket enligt AML två uppgifter. Det ena är att, enligt kap 4, utfärda föreskrifter 

inom området och det andra är att, enligt kap 7, övervaka efterlevnaden av lagstiftningen 

(AML 1977:1160). Dessutom finns ett visst ansvar för tobakslagen och miljöbalken tillhör till 

Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket, 2018). 

 

Utöver det som beskrivs ovan anordnar Arbetsmiljöverket även insatser såsom kampanjer och 

projektarbeten som riktar sig mot särskilda arbetsmiljöproblem eller för att främja 

arbetsmiljöarbetet i olika branscher (Arbetsmiljöverket, 2018). Ansvaret sträcker sig även till 

att redovisa arbetsmiljö- och arbetsskadestatistik (Toivanen & Vinberg, 2012). Inom EU 

utövar Arbetsmiljöverket även ett utvecklingsarbete. Det innebär exempelvis att ta fram och 

revidera direktiv, diskutera policyfrågor och erbjuda ett kunskapsutbyte mellan 

medlemsländerna (Arbetsmiljöverket, 2018). 

 

2:4 Teoretisk utgångspunkt ett: Byråkratisk idealtyp enligt Weber 

Den tyske sociologen Max Weber skapade en teoretisk konstruktion för att förklara begreppet 

byråkrati som han kallade idealtyp (Senigaglia, 2011). Denna idealtyp använde och 

utvecklade Weber i sina studier av samhället och dess fenomen (Ritzer, 1996). En av de 

främsta orsakerna för Webers studie var för att förstå skillnaderna i samhällsutvecklingen 

mellan 1800- och 1900 talets början (Åmark, 2006). 
 

Enligt Weber är struktur och regler som skapats för att styra en större organisation lika med 

en byråkrati (Boglind, Elieson & Månson, 2009). För att visa hur en ideal byråkrati ska 

fungera lade Weber fram en teori för att stödja den större organisationen såsom samhället, 

kommunen eller företaget. Den byråkratiska organisationen skulle fungera utan inre 

spänningar och konflikter. Weber menar att den byråkratiska organisationsformen har en 

mängd idealtypiska kännetecken. Dessa kännetecken delas av Weber upp i tre olika grupper 

av idealtyper (Månsson, 2015; Boglind, Elieson & Månson, 2009). 
 

Den första gruppen innefattar vilka allmänna och ömsesidiga föreställningar som finns i en 

byråkrati (Boglind, Elieson & Månson, 2009). I den karaktären bestäms reglerna genom 
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överenskommelser eller förpliktelser. Dessa regler efterlevs åtminstone av organisationens 

medlemmar. Det som innefattas är även rättssystemet som ett avhängt system av abstrakta 

regler. Rättsskipningen består i användning av dessa regler på enskilda fall. Den överordnade 

chefen är den typiska auktoriteten som fattar beslut, men måste själv också följa den 

opersonliga ordningen. Medlemmarna i organisationen är de som rättar sig efter denna 

auktoritet. De lyder den opersonliga ordningen och inte auktoriteten som individ (Månsson, 

2015; Boglind, Elieson & Månson, 2009). 
  

I den andra gruppen är byråkratin som ett rationellt auktoritetsystem, vilket går ut på 

fortlöpande tjänsteutövning med anordnade regler, olika kompetensområden och en hierarkisk 

rangordning. Reglerna eller normerna är tekniska och förvaltningsstaben är avskild från 

innehav av de medel som behövs för administration eller produktion. Besittare av en tjänst 

saknar besittningsrätt till tjänsten och administrationens åtgärder fastställs i skrivna akter, då 

systemet kan anta olika former (Månsson, 2015; Boglind, Elieson & Månson, 2009). 

 

Den tredje gruppen är den byråkratiska administrationen som enligt Weber är den renaste 

typen av legal auktoritets utövning. Hur denna, den mest rationella organisationen, är 

uppbyggd beskriver Weber på ett sätt som förklaras i följande text. För Weber betyder 

rationellt egentligen idealtypiskt rationellt. I en idealtypiskt rationell organisation följer 

förvaltningsstaben och tjänstemännen många kriterier. De är plikttrogna i tjänstens regelverk 

och personligt fria från de resultat som sker efter att beslutet är utfärdat. Staben och 

tjänstemännen är organiserade i en bestämd rangordning av tjänstepositioner, där varje 

position har klart definierade kompetensområden och makten är fördelad utifrån 

kompetensen. Den som innehar en viss position har den kraft av ett kontrakt på grund av sina 

yrkeskvalifikationer, vilket konstaterats genom prov eller bestyrks genom diplom. 

Innehavaren av tjänsten väljs inte utan anställs för sin position och ersätts med fast lön. I 

första hand är lönen graderad efter rangen i hierarkin, därefter det ansvar som följer med 

positionen och som sist det sociala anseende som följer med positionen. Innehavaren av 

tjänsten betraktar den som det enda huvudsakliga yrke och ser fram emot en karriär. Det finns 

ett system för befordran på grund av tjänstetid eller prestationer eller bådadera och detta är 

beroende av den överordnades omdöme. Tjänstemannen arbetar helt fritt från ägandet av 

kostnader i verksamheten. Det finns ett kontrollsystem där tjänstemännen är föremål för 

granskning vid utövandet av sin tjänst. Denna organisationsform är enligt Weber tekniskt sett 

överlägsen andra former med dess legala auktoritet på grund av dess precision, stabilitet, 
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disciplin och tillförlitlighet. Organisationsformen möjliggör att resultatet i stor utsträckning 

kan förutses både av överordnade och av andra aktörer. Denna organisationsform används 

exempelvis inom staten såsom arbetsmiljöverket. Byråkratins utveckling är speciellt viktig 

eftersom den är grunden till den moderna västerländska stat som Sverige är idag (Månsson, 

2015; Boglind, Elieson & Månson, 2009). 

 

2:4:1 Arbetsmiljöverket utifrån idealtypen byråkrati 
Bara för att Webers teori om byråkrati är en av de största klassikerna och en abstraktion som 

inte finns i praktiken, så betyder det inte att den byråkratiska idealtypen inte är användbar i 

dagens samhälle (Åmark, 2006). Man kan se den som en möjlighet att studera vilka uttryck 

idealtypen tar sig i enskilda organisationer såsom Arbetsmiljöverket och inte i ett idealt 

tillstånd (jfr. Styhre 2009; Calhoun, 2012). 
 

Byråkratiska organisationer kännetecknas av en hierarkisk struktur, som kan ses som en 

pyramid, desto högre upp de anställda befinner sig, desto högre makt och inflytande har de 

(Alvesson, 2001). Den nämnda pyramiden kan jämföras med Arbetsmiljöverkets 

organisationsplan, som beskriver att verket har sju avdelningar varav en är 

inspektionsavdelningen, vilken är direkt underställd generaldirektören (jfr. Arbetsmiljöverket, 

2018).  En av många viktiga faktorer som leder till uppkomsten av byråkrati är samhällets 

kapitalisering, men själva byråkratins överlevnad behöver inte vara beroende av ett 

kapitalistiskt samhälle (jfr. Månsson, 2015; Boglind, Elieson & Månson, 2009).  Detta på 

grund av att byråkratin bygger på många andra vitala faktorer som bildar det moderna 

samhället, såsom komplexa arbetsfördelningar, centraliserad förvaltning och ekonomi 

(Abrahamsson, 2000). De föregående faktorerna är de viktigaste anledningarna till varför 

byråkratin inte kan avskaffas samt att detta fenomen betraktas som ett måste för det moderna 

samhället (jfr. Abrahamsson, 2000). 
 

Centralt i byråkratier är även regelstyrning, såväl inom organisationen som mellan 

organisationen och samhällsmedborgaren genom likabehandling (Boglind, Elieson & 

Månson, 2009). Sammantaget innebär detta att de anställda har ett begränsat 

tolkningsutrymme av organisationens regelverk (Aronsson et al, 2012). I en 

kunskapssammanställning från Arbetsmiljöverket (2018:2) gällande dagens arbetsliv i Sverige 

framgår det att en av de viktigaste utvecklingslinjer som utmärker organiseringen av dagens 

arbetsliv innehar byråkratisering. Det som kännetecknar byråkratisering är ökad formalisering 
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och standardisering, kontroll, dokumentation och fokus på mätbara mål. I samma rapport 

beskrivs byråkratiseringen som en ny våg av byråkrati, då den bygger på systematiska 

planerings-, styr- och kontrollverktyg. Byråkratiseringen kan ses som en utvecklingslinje som 

anger ett ökat ansvar för den enskilde medarbetaren och arbetsgivaren. Vidare beskrivs även 

att det innebär ett stort krav på att vara förutseende, kunna definiera, planera och strukturera 

sitt eget arbete samt att prioritera mellan olika arbetsuppgifter för att upprätthålla 

utvecklingslinjen (Arbetsmiljöverket 2018:2).   
 

2:5 Arbetsmiljöverkets beskrivning om funktionen som arbetsmiljöinspektör 

Arbetet som inspektör handlar om att inspektera och undersöka eventuella brister i 

arbetsmiljön samt efter behov hjälpa arbetsplatsen med förebyggande riskarbete 

(Arbetsmiljöverket, 2018). Arbetsmiljöverket beskriver att 75 % av verksamheten omfattar 

inspektions relaterade ärenden. Under 2017 genomfördes 16 000 inspektioner och 22 000 

förrättningar (Stadskontoret, 2014; Arbetsmiljöverket, 2018). Arbetsmiljöverket anger att 

innan inspektionen görs en bedömning av vilka arbetsplatser som har de största 

arbetsmiljöriskerna. Denna bedömning sker bland annat utifrån statistik gällande olyckor, 

arbetsskador samt genom samverkan med arbetsgivare och skyddsombud (Arbetsmiljöverket, 

2018).  
 

Vidare beskrivs att inspektionen oftast sker under planerade förhållanden. Det innebär att 

inspektörer meddelar arbetsplatsen via brev eller e-post med information om bland annat när 

de tänker besöka, vad inspektionen ska handla om samt hur arbetsgivaren kan förbereda sig 

(Arbetsmiljöverket, 2018). Enligt Arbetsmiljöverkets svarstjänst utförs även ibland oanmälda 

inspektioner. Dessa sker då det inkommer tips om osunda arbetsplatser eller när inspektörerna 

på deras väg till en föranmäld inspektion ser något som de bör inspektera (Personlig 

kommunikation, 17 maj 2018). 
 

Förutom kontroll av viktiga punkter inom arbetsmiljölagen, så förs det efter inspektionen en 

dialog mellan deltagande parter gällande vilka brister och risker som finns samt vilket 

regelverk som gäller (jfr. Aronsson et al, 2012; Arbetsmiljöverket, 2018). 
 

Det finns tre tillsynsärenden förutom inspektionsärenden och dessa är: 

1. skyddsombudsstopp, arbetet kan avbrytas av skyddsombud om liv och hälsa är i fara 

för arbetstagaren i väntan på svar från AV (Stadskontoret, 2014). 
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2. skyddsombuds anmälan, om arbetsmiljön inte är okej och arbetsgivaren inte 

responderar, så kan Arbetsmiljöverket pröva ärendet (Stadskontoret, 2014). 

3. allvarliga olyckor, tillbud och anmälningar från arbetsgivaren utreds genom 

djupstudier som innefattar en beskrivning av händelseförloppet samt ett åtgärdsförslag 

och vid behov kan även åtalsanmälan upprättas (Arbetsmiljöverket, 2018; 

Statskontoret, 2014). 

 
2:5:1 Teoretisk utgångspunkt 2: Gräsrotsbyråkrater 

Den andra teoretiska utgångspunkten i denna studie är Michael Lipskys teori om 

gräsrotsbyråkrater. Till skillnad från Weber som förklarar begreppet byråkrati utifrån ett 

organisationsperspektiv utgår Lipsky från tjänstemännen som byråkrater i organisationen (jfr. 

Månsson, 2015; Boglind, Elieson & Månson, 2009; Lipsky, 2010). Med begreppet byråkrati 

menar Lipsky (2010) att det skapas en installation av regelverk och maktstrukturer för att 

styra en större organisation. Vidare beskrivs det att gräsrotsbyråkrater kan uppstå då ett stort 

antal arbetstagare i proportion till deras arbetsmängd är verksamma i offentliga 

organisationer. Själva syftet med teorin om gräsrotsbyråkrater är att förstå hur de anställda 

tjänstemännen i sina arbeten inom den offentliga sektorn uppfattar sina roller (jfr. Lipsky, 

2010). Alla normer som har anknytning till en position kan förstås av tjänstemännens 

upplevelse om rollen, där rollen skapas genom en hel del förmodan från alla aktörer runt om 

kring (jfr. Aubert, 1981). Utifrån det teoretiska perspektivet är det de byråkratiska 

tjänstemännen som arbetar närmast kunden som är så kallade street-level bureaucrats, 

gräsrotsbyråkrater såsom exempelvis inspektörer, poliser och sjukvårdspersonal (jfr. Lipsky, 

2010). 

 

2:5:2 Arbetsmiljöinspektörerna som gräsrotsbyråkrater 

Att arbeta direkt med kunden samt att inneha en handlingsfrihet i genomförandet av 

arbetsuppgifterna är något som präglas av gräsrotsbyråkratens arbete (Lipsky, 2010). Lipsky 

(2010) menar att de offentligt anställda gräsrotsbyråkraterna, vilket i den här studien kan 

jämföras med arbetsmiljöinspektörerna, tillhör till de lägre skikten i en organisationshierarki. 

Men i förhållandet mellan arbetsmiljöinspektör och kunden kan mikroföretag tolkas som kund 

och arbetsmiljöinspektören anses som överordnad kunden. Arbetsmiljöinspektörerna kan då 

tolkas som representant från organisationen och är den som framför organisationskrav till 

kunden det vill säga till mikroföretaget. Utövning i rollen som arbetsmiljöinspektör innebär 

att tjänstemännen skall jobba utifrån de befintliga organisatoriska ramar, lagar och regler i 
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deras organisation (jfr. Lipsky, 2010). Men i praktiken utövandet av dessa lagar och regler 

fungerar som ett hjälpmedel. Arbetsmiljöinspektörerna tillämpar dessa hjälpmedel efter eget 

behag och ibland på subjektiva grunder (jfr. Lipsky, 2010). Valet av dessa hjälpmedel kan 

endast vara selektivt då dessa hjälpmedel ibland har en motstridig karaktär och ständigt 

förändras (Lipsky, 2010). 
 

Lipsky (2010) beskriver att vid beslutfattande i arbetet såsom hur insatserna ska se ut och hur 

kvaliteten ska vara har arbetsmiljöinspektörerna ofta ett stort handlingsutrymme i sitt arbete. 

Samtidigt förväntas det att de ska följa lagar, regler och organisationspolicy med mera. Lipsky 

(2010) menar att det ibland kan leda till ett dilemma då det förväntas att 

arbetsmiljöinspektörerna ska behandla alla företag lika. De ska även vara behjälpliga utifrån 

företagens individuella behov. För att uppfylla dessa krav finns inga individuella regler utan 

endast generella regler. Arbetsmiljöinspektören har även i uppdrag att vara en representant för 

Arbetsmiljöverket (jfr. Lipsky, 2010). Enligt Lipsky (2010) har arbetsmiljöinspektörerna ofta 

delegation gällande att fatta egna beslut utifrån organisatoriska ramar och direktiv. För 

arbetsmiljöinspektörer är delegering nödvändig då de ofta arbetar i omständigheter som är 

svåra och dynamiska och som leder till en svårighet att rådgöra med experter, kamrater eller 

chefer (jfr. Lipsky, 2010). Som förklaring beskriver Lipsky (2010) att diskussion och 

rådgivning med andra funktioner i organisationen är tidskrävande. De enhetliga beslutsvägar 

som finns kan minimera orättvisor bland kundgruppen då kunderna ska behandlas lika 

(Lipsky, 2010). 

 

2:6 Tidigare forskningsstudier gällande arbetsmiljöarbete i mikroföretag 

En studie påvisar att SME företag ofta organiseras på ett informellt sätt och saknar 

byråkratiska strukturer (Axelsson, 2002). En annan studie beskriver att lärandet i de mindre 

verksamheterna är integrerat i det dagliga arbetet och de formella kunskaperna gällande 

arbetsmiljöarbete har en mindre funktion (Ylinenpää, 1997). Forskningen påvisar att 

mikroföretag saknar formaliserade och strukturerade system för SAM, vilket beror på att de 

använder sig av en mer inlärningsbaserad strategi, exempelvis när det gäller arbetsmiljö- och 

hälsofrämjande arbete (Vinberg, 2004). 

 

Företagshälsovården kan stödja chefer i SME företag med arbetsmiljöprocess samt mål- och 

utvärderingsarbete. Samma forskargrupp menar att det också är viktigt att chefer får stöd från 

företagshälsovården för att förbättra sina egna arbetsförhållanden, hitta verktyg som 
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underlättar balansen mellan arbete och privatliv. Dessutom behöver de reflektera och 

diskutera om deras ledarstilar (Landstad, Hedlund & Vinberg, 2017). Chefer i SME företag 

upplever att deras strukturella omgivning och deras roll som chef är begränsad för att anordna 

hälsofrämjande arbete. De menar även att utvecklingsinsatser inom det hälsofrämjande 

området påverkat arbetsmiljön positivt, såsom ökad medvetenhet och ansvar för personlig 

hälsa hos medarbetaren. Författarna beskriver vidare att genom att ge stöd i form av kunskap 

kunde företagsledningen vara förberedda på svåra samtal om hälsa och använda ett mer 

formaliserat tillvägagångssätt på arbetsplatsen (Vinberg, Hansen, Hedlund & Landstad, 2017). 

Forskning visar även att ledande befattningar inom småföretagen har en villighet att inrätta 

och upprätthålla ett bra arbetsmiljöarbete. Samma studie beskriver att chefer i SME företag 

upplever ensamhet och hinder gällande arbetsmiljö och rehabiliteringslagstiftning 

(Martinsson, Lohela-Karlsson, Kwak, Bergström & Hellman, 2016). 

 

Det som i studier framkommer som positivt är att arbetare i mikroföretag har bättre fysisk 

arbetsmiljö, hälsa, lägre sjukfrånvaro, större inflytande på arbetsplatsen (Lithander & Vinberg, 

2007). En annan forskning stärker studien ovan och visar på god arbetsgemenskap, avsaknad 

av hög sjukfrånvaro, variation i arbetsuppgifter, korta beslutsvägar samt att personligt 

engagemang i arbetet gynnas i SME företag (Vinberg, 2004). De två studierna ovan förstärks 

ytterligare då studier påvisar att SAM och sjukfrånvaro har samband med företagsstorlek, 

fastän SAM genomförs i mindre omfattning så är sjukfrånvaron lägre i SME företag (Vinberg 

& Landstad, 2016, Försäkringskassan, 2018). Dock visar andra studier att SME företag har en 

riskfylld arbetsmiljö vilket främst beror på avsaknad av förståelse för vikten av att organisera 

arbetsmiljöarbetet systematiskt (jfr. Bornberger-Dankvardt, Ohlson, & Westerholm, 2003). 

Denna studie stärks av en annan forskning som beskriver att en tredjedel av medarbetare i 

SME företag anger att de inte har något SAM (Vinberg & Landstad, 2016). Forskning påvisar 

även negativa faktorer gällande brister i SAM såsom låg kännedom och kunskap om SAM. 

Samma studie pekar även på att det finns ytterligare faktorer såsom avsaknad av tid och 

ekonomi (Arbetsmiljöverket, 2013). 

 

En annan studie tittade närmare på om det finns en skillnad på företagsstorlek gällande 

förbättringsförslag från arbetsmiljöinspektörer vid inspektion. Författarna beskriver att endast 

28 procent av företag med 1-19 anställda fick förbättringsförslag jämfört med 56 procent av 

de större företagen, vilket innebär att SME företag ökar risken för arbetsrelaterade olyckor 

(Antonsson, Birgersdotter & Bornberger-Dankvardt, 2002). 
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2:6:1 Tidigare forskning gällande inspektörer  
I en rapport som bygger på djupintervjuer av 16 miljöinspektörer framkommer det tre delar i 

rollen som inspektör (Edlund, 2015): 

v Kommunikation: Uppdraget innebär bland annat att hjälpa arbetsgivaren att förstå de 

brister som finns och väcka intresse för att denne arbetar på att förbättra dessa 

(Edlund, 2015).  

v Juridik: Grundläggande kunskaper om allmän lagstiftning är utgångspunkten. Även 

lagstiftning gällande specifika områden måste följas, där vägledning för inspektören 

kan vara till hjälp. Om åtgärdsförslag efter inspektionen inte åtgärdats efter 

uppföljning, ingår det även att utfärda beslut om sanktioner (Edlund, 2015). 

v Sakområdet: För att få en förförståelse försöker inspektören läsa på om den bransch 

denne ska besöka. Stöd kan även sökas från kollegor som har erfarenhet av branschen 

(Edlund, 2015). 

I en annan rapport från Naturvårdsverket framkommer det att miljöinspektören gör 

förberedelser innan inspektionen såsom att gå igenom vad tidigare rapporter påvisar, vad som 

beskrivs i infomaterial och vad lagstiftningen innebär för just den specifika branschen. I 

samma rapport beskrivs det att inspektören under besöket berättar varför inspektionen 

genomförs och när inspektionen är klar sammanställs ett beslut. Vidare beskrivs vikten av 

bemötande och service. De ska även försöka iklä sig rollen som kunden, alltså arbetsgivaren 

och dennes problematik utan att för den skull strunta i lagen (Sverige. Naturvårdsverket, 

2013). 

Från en rapport med tre omfattande litteraturgenomgångar från Arbetsmiljöverket 

framkommer det bland annat att arbetsmiljöinspektörerna utför inspektioner för att kontrollera 

att arbetsgivaren följer AML. Till sin hjälp kan arbetsmiljöinspektörerna ta del av 

arbetsgivarens dokumentation kring arbetsmiljöfrågor. Om arbetsgivaren inte uppfyller de 

krav som arbetsmiljöinspektörerna ställer kan vite utfärdas. Oftast åtgärdas dock kraven utan 

att böter behöver ställas. Vid arbetsmiljöbrott där kroppsskada eller dödsfall inträffat lämnas 

ärendet vidare till åklagare (Arbetsmiljöverket, 2016:10). 

I samma rapport som ovan beskrivs det hur en inspektion på en arbetsplats går till och att den 

tar cirka tre timmar. Först förbereds arbetsgivaren på att arbetsmiljöinspektören ska komma 

och vilka berörda parter som bör närvara. Vidare så beskrivs det att arbetsmiljöinspektören 
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sedan gör en presentation av vad en inspektion innebär. Därefter får anställda berätta om 

företaget och deras arbetsmiljöarbete. En muntlig sammanfattning av eventuella brister och 

krav återges på plats och sedan skickas ett skriftligt inspektionsmeddelande till skyddsombud 

och arbetsgivare (Arbetsmiljöverket, 2016:10). 
 

En artikel beskriver faktorer som påverkar dilemman för arbetsmiljöinspektören. En av dessa 

faktorer innebär att arbetsmiljöinspektören ska handla utifrån regelverk och samtidigt vara 

service minded. Det framkommer även att rollen som arbetsmiljöinspektör måste förändras 

för att möta den moderna arbetsmarknaden. Det innebär bland annat en utveckling av 

yrkeskompetens, ökad flexibilitet i mötet med nya arbetsplatser samt att 

arbetsmiljöinspektören måste anpassa inspektionen till de lokala förhållanden som råder (jfr. 

Bruhn, 2016). 

En dansk studie beskriver utmaningar för arbetsmiljöinspektörer. En av utmaningarna för 

arbetsmiljöinspektören innebär att bedöma huruvida företaget brutit mot den gällande 

lagstiftningen. En annan utmaning handlar om hur arbetsmiljöinspekören i 

inspektionsmeddelande på ett korrekt sätt skall utvärdera hälsorisker som finns på 

arbetsplatsen. Studien påvisar även ett dilemma som bland annat innefattar utvärderingen av 

hälsorisker kontra komplexiteten att införliva SAM i företaget. I denna studie beskrivs även 

kompetensutveckling som en viktig faktor för åtgärd (Rasmussen Bøgehus, Hansen & 

Nielsen, 2010).  

 

I en Australiensk studie där man bland annat intervjuat 89 arbetsmiljöinspektörer 

framkommer det bland annat brister vid bedömning av psykosociala risker på företag. Studien 

påvisar att det beror på begränsningar gällande kompetensutveckling, resurser, kravställningar 

i regelverket samt en rädsla för att göra arbetstagaren till offer. För att åtgärda detta föreslår 

studien bland annat att arbetsmiljöinspektörer har ett behov av vidareutbildning (Johnstone, 

Quinlan & McNamara, 2010). 

 

En annan studie från Australien beskrivs ytterligare en utmaning för arbetsmiljöinspektören. 

Utmaningen handlar om att det finns företag som anlitar underleverantörer. Det innebär att 

företaget som anlitar underleverantörer även har ansvaret för de medarbetare som tillhör 

underleverantören. Studien beskriver att utmaningen för arbetsmiljöinspektören bland annat 

handlar om att det inte finns överenskommelser mellan de berörda parterna gällande 
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arbetsmiljöansvaret samt komplexiteten att inspektera dessa arbetsplatser (Quinland, 

Johnstone & McNamara, 2009). 

 

3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka arbetsmiljöinspektörers upplevelse av att vara inspektör 

och genomföra inspektioner i mikroföretag. 

 

4 Metod 
Studiedesignen är en kvalitativstudie med semistrukturerade intervjuer som handlar om 

arbetsmiljö inspektörers upplevelse av att vara inspektör och genomföra inspektioner i 

mikroföretag. Kvalitativ metod innebär att forskaren lägger vikten på att skapa förståelse av 

den observerade verkligheten utifrån en kunskap och teoretisk ståndpunkt som är baserad 

både på tolkning och förståelse (Bryman, 2008). Fokus ligger på individen som i detta fall är 

inspektören och hur denne tolkar verkligheten, deras upplevelse vid inspektioner i 

mikroföretag (Backman, 2008). Angreppssättet för att studera ämnesfältet är en deduktiv 

ansats. Det innebär att denna kvalitativa studien utgår från två teorier som hjälper till att 

förklara resultatet från arbetsmiljöinspektörernas intervjuer (Bryman, 2008). 

 

4:1 Urval 
Urvalet är målinriktat och styrs utifrån syftet. Arbetsmiljöverkets ledande funktioner 

godkände studien och beslutade att de kunde bistå med tre inspektörer för intervju. Urvalet 

begränsades även på grund av tidsramen för genomförandet av studien. Inspektörerna valdes 

ut av Arbetsmiljöverket och det egentliga kravet var att de i dagsläget arbetar som inspektörer. 

Den man och de kvinnor som intervjuades arbetade på olika kontor i Sveriges södra del. 

Samtliga hade högskoleutbildning som utbildningsbakgrund.  

 

4:2 Datainsamling 

Datamaterial samlades in från semistrukturerade intervjuer per telefon (Bryman, 2008). 

Intervjufrågorna utgick från en intervjuguide som baserades på syftet, se bilaga 1. För att 

skapa goda förutsättningar för intervjuinteraktionen byggdes intervjufrågorna upp utifrån att 

vara mer allmänna i början. Sedan övergick de till mer specifika och öppna frågor (Kvale & 

Brinkman, 2009). Författarna bokade tid för telefonintervjun och vid den överenskomna 

telefonintervjun tillfrågades respondenten om det var okej att vi spelade in intervjun. 

Respondenterna informerades även att denne när som helst kunde avbryta intervjun om denne 
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så önskade. Båda författarna närvarade vid intervjuerna där den ena författare ställde 

intervjufrågor och den andra förde kortare anteckningar (Bryman, 2008). För att ge 

respondenten möjlighet att ta upp eventuella frågor som väcktes under intervjun, avslutades 

intervjun med att fråga om respondenten hade något annat som denne önskade att delge 

(Kvale & Brinkman, 2009). Intervjuerna spelas in på mobiltelefon samt via diktafon och tog 

mellan 40 - 45 minuter. Transkribering av intervjuerna skedde omgående då de var färska i 

minnet och kunde tolkas utan att missa viktiga nyanser i innehållet (Ahrne & Svensson, 2011; 

Bryman, 2008). 

 

4:3 Analysmetod 

Kvalitativ innehållsanalys användes för att granska och tolka utskrifterna från de inspelade 

och transkriberade intervjuerna (Graneheim & Lundman, 2017). Innehållsanalys är en 

systematisk metod som avslöjar underliggande mönster. Därför lämpar sig innehållsanalysen 

väl för att utforska deltagarnas perspektiv på ett specifikt forskningsområde som i detta fall 

arbetsmiljöinspektörens upplevelse av att vara inspektörer samt utföra inspektioner i 

mikroföretag (Graneheim & Lundman, 2017). Fokus ligger på att beskriva variationer genom 

att identifiera det manifesta innehållet i varje text, vilket uttrycks på en beskrivande nivå i 

form av kategorier som handlar om det textnära innehållet (Graneheim & Lundman, 2017). 

 

4:3:1 Analysprocess 
Figur 1: Analysprocessen 

 
 

Analysen började med att den transkriberade texten lästes flera gånger för att uppnå en känsla 

av att förstå innehållet. Sedan skapades meningsbärande enheter det vill säga en del text ur 

den transkriberade texten, vars meningar och kontext uppfattas som relevanta. Av dessa 

skapades sedan kortare och lätthanterliga texter utan att förlora den grundläggande innebörden 

av den ursprungliga texten så kallad kondenserad meningsenhet. Därefter fick dessa 

meningsenheter en kod som beskriver innehållet i meningsenheterna och går att likna vid en 
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beteckning. Meningsenheternas sammanhang och studiens syfte har varit det centrala vid kod 

skapandet. Därefter jämfördes koderna från alla intervjuer och sorterades i subkategorier 

utifrån innehållet. Genom att sedan systematiskt sortera upp subkategorierna utifrån 

kärninnehållet skapades sju övergripande kategorier.  

 

Det centrala i analysen är den kontinuerliga diskussion och omprövning av analysprocessen 

där de sju kategorierna växte fram och en överenskommelse uppnåddes (Graneheim & 

Lundman, 2017). Utifrån analysen genererades sedan ett resultat (Backman, 2008). Se ett 

exempel på analysprocessen i tabell 1 (jfr. Graneheim & Lundman, 2017). 

 

Tabell 1: Exempel på analysprocessen 
 

Kondenserad 
meningsenhet 

 

Kod Subkategorier Kategorier 

 
Man är skyldig att 

känna till 
lagstiftningen och 
det ska inte vara så 
att vi gör bara pang. 
Man ska kunna det 
innan man startar 

företag, men det går 
inte. 

 

 
Kunskapsbrist hos 

mikroföretag 

 
Det finns 

kunskapsbrist hos 
företagaren gällande 

lagstiftningen 

 
Dilemma 

 
Eftersom det är en 

myndighetsutövning 
vi gör det finns 

rädsla för 
myndigheten. 

 

 
Rädsla hos 

arbetsgivaren 

 
Det finns upplevelse 

av rädsla hos 
arbetsgivaren på 

grund av 
myndighetsutövning 

 
Dilemma 

 
Vi kan i samråd med 
jurister och chefer på 

AV gå vidare med 
säkrare underrättelse 

om föreläggande 
eller förbud. 

 
Jobbar i samråd med 

andra funktioner 

 
Det finns möjlighet 
att få stöd i form av 
konsultation med 

expertis 

 
Stöd från 

organisationen 
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4:4 Etiska överväganden 
Utgångspunkten för god forskningsetik är att arbeta utifrån vetenskapsrådet fyra etiska 

principer; informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2003). 

 

Informationskravet innebär vikten av att redovisa studiens syfte, metod samt hur materialet 

kommer att användas. Denna info lämnades vid mailkontakt, i informationsbrevet samt vid  

 

intervjutillfället, se bilaga 2 och 3. Respondenterna skall också meddelas att de har friheten att 

avstå från att intervjuas, vilket tydliggjordes i början av intervjun och framkom i 

informationsbrevet, se bilaga 2 (Bryman, 2008). 

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla de personer som deltar under studien ska behandlas 

med största möjliga konfidentialitet så att personuppgifter inte ska kunna utläsas och hamna i 

orätta händer, vilket vi beskrev i mailkontakt med inspektörer samt att det även framkom i 

informationsbrevet, se bilaga 2 och 3 (Bryman, 2008). 
 

Samtyckeskravet handlar om samtycke till deltagande, vilket vi frågade respondenterna innan 

intervjun började och spelades in, det står även med i informationsbrevet, se bilaga 2 

(Bryman, 2008). 

 

Nyttjandekravet innebär att insamlat material enbart används för att uppfylla syftet (jfr. 

Bryman, 2008). Det insamlade materialet från intervjuerna, används endast i denna studie 

samt delges forskarna från Mittuniversitet för det projekt som pågår i det stora fältet, vilket 

framkommer i mail till Arbetsmiljöverkets inspektörer samt i informationsbrevet, se bilaga 2 

och 3 (Bryman, 2008). 

 

5 Resultat 
Då studiens syfte är att undersöka arbetsmiljöinspektörers upplevelse av att vara inspektör 

samt att genomföra inspektioner i mikroföretag så har det framkommit sju kategorier. Dessa 

kategorier är:  

1. upplevelsen av struktur i arbetet  

2. myndighetsutövning  

3. stöd från organisationen  
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4. dilemma 

5. meningsfullhet 

6. frihet att ta egna beslut 

7. kunskapsbärare  

Dessa kategorier presenteras tydligare under kommande avsnitt. För att underlätta 

resultatredovisningen visas en tabell i varje kategoriavsnitt som förklarar hur subkategorier 

står i relation till respektive kategori. 

 

5:1 Struktur i arbetet     

Tabell 2: Subkategorier inom kategorin struktur i arbete 

Subkategorier Kategorier 

Ø Det finns behov av riskbedömning för egen 
säkerhet samt göra tillbudsanmälan 

Ø Beslut tas utifrån direktiv exempelvis via 
regeringsbrev 

Ø Det finns överfallslarm att ta med vid riskfyllda 
arbeten 

Ø Självständighet i arbete 
Ø Det finns dokumentationsarbete 
Ø Det finns bransch orienterade arbete 
Ø Jobbar med internt regelverk 
Ø Det finns projekt som styr upplägg 
Ø Det finns arbete med återbesök i projekt 
Ø Det finns en del arbeten kopplade till 

administration 
Ø Det förekommer deadline i projektarbete 
Ø Förvalda tillsynsinsatser 
Ø Det finns rutin i arbete 

Struktur i arbete 

 

Kategorin handlar om att respondenterna upplever att deras arbete på olika sätt är strukturerat. 

Arbetsmiljöinspektören beskriver att det finns branschorienterade förvalda tillsynsinsatser. 

Dessa insatser förekommer ibland i form av projekt där upplägget styrs utifrån direktiv som 

exempelvis Regeringsbrev. Upplevelsen av insatser som sker i form av projekt kräver ofta 

återbesök och innefattar deadline.  
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“Vi jobbar inom nationella projekt som bestämdes av regeringen via ett regeringsbrev.” IP3 

I upplevelsen av det strukturerade arbetet finns det även administrativt arbete såsom 

dokumentation av insatser i systemen INES och PUBLIK. Insatser som utförs upplevs av en 

av respondenterna som självständiga samt att det finns detaljerade interna rutiner och 

regelverk som stöd. 

“De interna instruktionerna gällande tillvägagångssättet för inspektion är väldigt detaljerade.” 

IP3 

Då tillsynsinsatser i arbetet upplevs som självständigt samt hot och våld kan förekomma vid 

ensamarbete ingår det att göra riskbedömning för egen säkerhet samt skriva tillbudsanmälan. 

När respondenten upplever att det finns en risk för hot och våld finns det möjlighet att ta med 

överfallslarm till inspektionsbesöket. 

“Man får göra en riskbedömning om man känner sig hotad eller något sådant, och då vi ska 

lämna in ett tillbud.” IP3 

 

5:2 Myndighetsutövning 
Tabell 3: Subkategorier inom kategorin myndighetsutövning 

Subkategorier Kategorier 

Ø Det finns uppföljningsarbete 
Ø Det finns mikroföretag som måste följa bygg, 

maskin- och kemiföreskrifterna 
Ø Lag och regler som ställs mot arbetsgivaren 
Ø Ställer krav till mikroföretag 
Ø Det finns insatsuppföljning och utvärdering som 

Arbetsmiljöverket ska göra 
 

Myndighetsutövning 

Kategorin myndighetsutövning handlar om hur respondenterna upplever deras roll som 

inspektörer vid myndighetsutövning. Respondenterna upplever att de vid inspektion i 

mikroföretag måste berätta för arbetsgivaren att de måste komma igång med att undersöka 

vilka risker som finns. Upplevelsen är även att de måste tala om för arbetsgivaren att denne 

har en skyldighet att beskriva vilka åtgärder som skall vidtas. Respondenterna upplever även 

att de vid inspektion i mikroföretag måste ställa krav på riskbedömning.  

“Vi kan kräva att de har skriftliga riskbedömningar.” IP1  
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Vid inspektionsarbetet i mikroföretag upplever även en respondent att de måste tydliggöra att 

föreskrifterna gällande bygg, kemi och maskin måste följas av alla företag. Det gäller även för 

mikroföretag. 

 

“Skriftlig dokumentation gällande bygg, kemi och maskin föreskrifter gäller för alla företag, 

även mikroföretag”. IP2 

 

En respondent upplever att det är bra att Arbetsmiljöverket ska göra uppföljningar av utförda 

inspektioner för att ta reda på hur företagen har upplevt inspektionen. Samtidigt anger 

respondenten att denne inte vet om Arbetsmiljöverket ska ta in en extern resurs som ska utföra 

undersökningen. 
 

“Att man följer upp och att man liksom frågar den som vi har varit ute hos för att få bättre 

kunskap om hur deras upplevelse är och vad som har gjorts för den och så.” IP1 

 

5:3 Stöd från organisationen 
Tabell 4: Subkategorier inom kategorin stöd från organisationen 

Subkategorier Kategorier 

Ø Introduktionsutbildning för inspektörer i 
arbete 

Ø Det finns möjlighet att få stöd i form av 
konsultation med expertis 

Ø Det finns möjlighet att få informellt stöd i 
form av samråd med kollegor 

Ø Det finns möjlighet att få stöd i form av 
samråd och utbildning 

 

Stöd från organisationen 

Denna kategori innehåller de upplevda stödfunktioner som finns tillgängliga för 

arbetsmiljöinspektören. När det gäller stöd från organisationen upplever en respondent att det 

ingår en lång introduktionsutbildning som ger ett gediget stöd inför arbetet som 

arbetsmiljöinspektör.  

“Jag har ganska lång introduktionsutbildning” IP1 

Respondenterna upplever även att det finns avsatt tid för nätverk, mötestider, 

vidareutbildningar och diskussioner med kollegor utifrån aktuella inspektionsärenden. De 
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upplever även att de kan få råd från jurister och chefer på Arbetsmiljöverket bland annat när 

det gäller underrättelse om föreläggande eller förbud.  

“Vi kan i samråd med jurister och chefer på Arbetsmiljöverket gå vidare med säkrare 

underrättelse om föreläggande eller förbud.” IP1 

Respondenterna upplever även att de har tillgång till stödfunktioner såsom företagshälsovård, 

HR och chefer. De upplever även att de får stöd från kommunikationsavdelningen ifall de blir 

kontaktade av media. 

“Vi har en kommunikationsavdelning man kan vända sig till om man blir kontaktad av 

media.” IP2  

5:4 Dilemma  

Tabell 5: Subkategorier inom kategorin Dilemma 

Subkategorier Kategorier 

Ø Svårt att nå vissa mål grupper 
Ø Upplevelser av kunskapsbrister och avsaknad av 

företagshälsovård hos mikroföretag 
Ø Upplevelser av kunskapsbrister hos mikroföretag 
Ø Det finns kunskapsbrist hos mikroföretag 

gällande lagstiftning 
Ø Det finns utmaningar gällande samarbete med 

andra myndigheter såsom försäkringskassa, polis 
och skattemyndigheten 

Ø Det finns upplevelse av rädsla hos arbetsgivaren 
p.g.a. myndighetsutövning 

Ø Det finns en liten del arbetsgivare som är 
oförstående till varför inspektion krävs och varför 
de ska följa lagstiftningen 

Ø Det upplevs som en utmaning när antalet 
mikroföretag växer 

Ø Små företag inom bygg anlitar andra småföretag 
vilket gör att verksamheten blir större än ett 
mikroföretag därmed gäller ansvar enligt SAM 

Ø Det finns olika synsätt då skyddsorganisationen 
ses som medpart medan arbetsgivaren ses som 
motpart 

Dilemma 
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Kategorin handlar om olika dilemman som arbetsmiljöinspektören kan uppleva vid 

inspektioner i mikroföretag. Två respondenter beskriver att mikroföretag oftast har ett litet 

kontor som utgångspunkt. Vid inspektionen innebär det då att medarbetarna inte finns på 

kontoret utan de utför arbete någon annanstans. Respondenterna upplever det som ett dilemma 

då de inte har möjlighet att träffa medarbetarna samt kontrollera deras arbetsmiljö. 

 

“Mindre företag som exempelvis städföretag eller hantverkare kan ha ett kontor på en plats 

som man går ut ifrån och utför arbeten på ett annat ställe och därmed det är svårt att nå 

arbetstagarna.” IP1 

 

Ett annat dilemma som respondenterna upplever är att det finns många företag inom 

byggbranschen som per definition är mikroföretag, men som inte är det i praktiken. På 

pappret kan det se ut att ett mikroföretag endast har fem medarbetare totalt, men i praktiken 

anlitar de andra mikroföretag som underleverantörer vilket leder till att det totala medarbetar 

antalet överstiger nio personer. Företaget klassas då inte längre som mikroföretag. Detta leder 

i sin tur till att mikroföretaget på pappret inte undgår skriftlig dokumentation gällande SAM. 

 

“Företag inom bygg som per definition är mikroföretag på pappret men inte i praktiken 

eftersom de anlitar varandra” IP2 

 

Samtliga respondenter beskriver upplevelsen av kunskapsbrist gällande 

arbetsmiljölagstiftning som ofta förekommer i småföretag och som ganska fort uppdagas vid 

inspektion. Grunden för denna kunskapsbrist beror bland annat på att det är många invandrare  

 

som startar företag och de kanske inte kan svenska och saknar förförståelse för det svenska 

arbetslivet, dess lagstiftning och de fackliga organisationerna. Ofta är de även inte är anslutna 

till företagshälsovård som de skulle kunna ha fått hjälp av i arbetsmiljöarbetet.  

 

“Det är många invandrare som inte kan svenska och startar företag men saknar kunskap om 

svenska arbetslivet samt saknar bakgrund som man kanske hade på bruksorten där alla 

jobbade på.” IP2 
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En respondent upplever att det skulle ha varit bra om småföretagare kunde få någon form av 

grundutbildning gällande arbetsmiljöfrågor. 

 

“Det hade varit bra om den här typen av arbetsgivare skulle ha fått någon grundutbildning 

kring arbetsmiljöfrågor.” IP2 

 

En annan respondent upplever att det skulle vara förmätet av staten att kräva att företag ska 

känna till hela lagstiftningen. Respondenten upplever att de istället ska hjälpa företagen med 

arbetsmiljöarbetet utifrån flera steg. 

 

“Det är så himla förmätet av staten att tycka att man ska kunna känna till varenda liten 

lagparagraf bara för att man ska få lov att starta ett företag, då kan man lika bra stänga det här 

landet. “ IP2 

 

En respondent upplever även att det finns arbetsgivare som inte förstår varför arbetsplatsen 

måste inspekteras samt inte förstår varför de måste följa lagstiftningen. 

 

“Det finns de som är oförstående och undrar varför ska det inspekteras och varför de behöver 

följa lagen, men jag kan säga att de inte tillhör flertalet.” IP3 

 

Ett annat upplevt dilemma hos en respondent handlar om att de har stor service mentalitet 

gentemot skyddsorganisationer som är organiserade i företag. Skyddsombuden kan utfärda 

skyddsombudsstopp. Men arbetsgivaren ses mer som en motpart och service mentaliteten 

uteblir. Respondenten upplever dock att detta tankesätt håller på att förändras. 

 

“Företag organiserar sin egen skyddsorganisation. De har möjlighet att göra 

skyddsombudsstopp, och mot dem har vi stor service mentalitet medan mot arbetsgivaren det 

har vi inte alls, utan de har setts som en motpart.” IP2 

 

Det finns även andra utmaningar som beskrivs av en respondent. En av dessa handlar om att i 

framtiden så kommer troligtvis antal mikroföretag att öka. Respondenten beskriver att 

exempelvis så består en tidningsredaktion idag av 80 % konsulter och konsulterna blir då per 

definition ett mikroföretag. 
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“Jag tror att antalet mikroföretag kommer att växa. En tidningsredaktion idag består väl till 80 

% av konsulter. Dom är ju per definition mikroföretag.” IP2 

 

En respondent upplever att Regeringen i framtiden vill gå in i en osund konkurrens, vilket då 

innebär ett samarbete med polis, Försäkringskassa och Skattemyndighet. 

 

“I framtiden finns det flera utmaningar eftersom regeringen vill gå in i det osund konkurrens 

och då ska man samarbeta med polis, försäkringskassa och skattemyndigheten.” IP3 

 

Ett annat dilemma som en av respondenterna upplever beskrivs följande, jag kan komma till 

en liten mekanisk verkstad som har en svarv från 1930 vilken inte blivit servad sen dess, har 

ett ventilationssystem som är ur funktion och ett skåp med 300 små flaskor där innehållet är 

oklart. Respondenten menar då att de inte kan drämma lagboken i backen, för då sänker de 

företaget. Vidare beskriver respondenten att de inte har rätt till någon form av rapporteftergift. 

 

“Vi har ingen rätt till någon rapport i form av eftergift. Det är ett moraliskt dilemma.” IP2 

 

En respondent upplever att de oftast får god respons från arbetsgivare, men ibland 

förekommer det rädsla hos arbetsgivaren som beror på att de är rädda att få krav eller vite på 

grund av eventuella brister gällande arbetsmiljöarbetet. 

 

“Eftersom det är en myndighetsutövning vi gör finns rädsla för myndigheten.” IP3 

 
5:5 Meningsfullhet 
Tabell 4: Subkategorier inom kategorin meningsfullhet 

Subkategorier Kategorier 

Ø Det finns glädjestunder som uppskattas av 
inspektören 
 

Meningsfullhet 

 

Kategorin meningsfullhet handlar om att respondenterna upplever glädjestunder i arbetet.  

Respondenterna upplever att det är intressant att arbeta som arbetsmiljöinspektör och att det är 

roligt när de får god respons. De upplever även att det är glädjande när mikroföretag har 
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hyfsad koll på samt förstår vikten av arbetsmiljölagstiftningen. Likaså upplever 

respondenterna meningsfullhet då de kan hjälpa företag ytterligare en bit framåt med 

arbetsmiljöarbetet och kan ge en positiv bild av hur staten arbetar med 

arbetsmiljölagstiftningen.  

 

“Roligt och positivt att komma tillbaka till ett ställe där de kommit igång och gjort det väldigt 

bra. Väckt intresset och de förstår vikten.” IP1 

 

5:6 Frihet att ta egna beslut 
Tabell 4: Subkategorier inom kategorin frihet att ta egna beslut 

Subkategorier Kategorier 

Ø Att få välja arbetsplatser inför inspektion 
Ø Det finns valfrihet att planera geografisk 
Ø Det finns en frihet att planera återbesök 

Frihet att ta egna beslut 

Kategorin handlar om att respondenterna i vissa fall har frihet att fatta egna beslut. 

Respondenterna upplever att de har en frihet genom att kunna välja kriterier som exempelvis 

antalet anställda eller företagsbransch i datasystemet INES.  

 

“Det finns vissa kriterier, exempelvis hur många anställda är i ett företag, som man kan lägga 

in kriterier inför inspektionsbesök.” IP3 

 

Respondenterna upplever att de har möjlighet att geografiskt välja vilka arbetsställen som de 

ska besöka. Detta för att det blir lite spridda skurar vilka städer som ska besökas runt om i 

landet. De utgår då från arbetsplatser som inte har haft något besök eller de arbetsplatser där 

besöket skedde för länge sedan.   

 

“Man kan som inspektör planera arbetet geografiskt”. IP1 

 

En respondent upplever även att det finns valmöjligheter för planera in återbesök hos företag. 

 

“Man gör ett antal återbesök per år och det är lite fritt val och inte hård styrd.” IP3 
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5:7 Kunskapsbärare 
 
Tabell 4: Subkategorier inom kategorin kunskapsbärare 

Subkategorier Kategorier 

Ø Det finns arbete med information, rutiner och 
introduktion, medverkan med arbetstagaren 

Ø Det finns möjlighet att föra enskilda samtal 
 

Kunskapsbärare 

 

Kategorin kunskapsbärare handlar om att respondenterna bär på och sprider kunskap om 

arbetsmiljölagstiftningen till företag och dess anställda. 

 

Respondenter upplever att vid inspektionen har de möjlighet att sitta ner och samtala med 

inblandade parter. När de besöker mikroföretagare som inte har dokumentationsansvar 

gällande SAM blir deras upplevelse att fokus flyttas till att undervisa kring 

arbetsmiljölagstiftning, ställa krav på skriftlig riskbedömning samt se över företagets rutiner 

och ge förbättringsförslag. Respondenter upplever även att det finns möjligheter för de 

inblandade parterna att ställa frågor gällande arbetsmiljölagstiftningen. 

 

“Med små företagare under 10 anställda vi kan informera kring rutiner, introduktion och 

arbetstagarmedverkan.” IP1 

 

En respondent upplever även att det finns utrymme att föra enskilda samtal med berörda 

parter när det gäller nationella projekt som är beslutade utifrån Regeringsbrev. 

 

“Vi kan föra enskilda samtal beroende på vilka projekt vi arbetar i.” IP3 

 

6 Diskussion 

Studiens syfte handlar om att undersöka arbetsmiljöinspektörers upplevelse att vara inspektör 

och genomföra inspektioner i mikroföretag. För att förstå upplevelsen av att vara 

arbetsmiljöinspektör samt arbetsmiljöverket som organisation studerades två teorier, Webers 

idealtyp byråkrati och Lipskys gräsrotsbyråkrati. Dessa teorier används i det 

samhällsvetenskapliga fältet för att förstå arbetsmiljöinspektion i mikroföretag. 
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6:1 Resultatdiskussion 

När Weber beskriver idealtypisk rationell organisation finns det många kriterier som 

tjänstemännen ansvarar för. Dessa kriterier liknar de arbetsuppgifter som Arbetsmiljöverket 

anger gällande arbetsmiljöinspektörer som tjänstemän (jfr. Arbetsmiljöverket, 2018). 

Egenskaper i resultatet påvisar exempelvis interna regelverk för tjänsteutövning, expertis 

såsom chefer och HR samt att det finns en kommunikationsavdelning. Dessa sammantaget 

tyder på att Arbetsmiljöverket är en organisation som liknar Webers rationell organisation det 

vill säga grupp två. Det som skiljer sig mellan grupp två och grupp tre är att 

arbetsmiljöinspektören är befriad från de effekter som sker efter att de har utfärdat ett beslut. 

Dessutom har grupp tre enligt Weber organisatoriska egenskaper såsom förvaltningsstab och 

tjänstemän i en bestämd rangordning av tjänstepositioner. Vidare beskriver Weber att dessa 

positioner har klart definierade kompetensområden. Därmed kan Arbetsmiljöverket 

kännetecknas som en byråkratisk organisation som kan jämföras med Webers teori om 

idealtypisk rationell organisation det vill säga grupp tre (Boglind, Elieson & Månson, 2009). 

För att Arbetsmiljöverket skall matcha till hundra procent med grupp tre krävs det att Webers 

teori skulle inneburit den utvecklingslinje som Arbetsmiljöverket beskriver i sin rapport om 

en modern byråkratisk organisation (jfr. Månsson, 2015; Boglind, Elieson & Månson, 2009; 

Arbetsmiljöverket, 2018:10). 
 

Resultatet visar att arbetsmiljöinspektören som offentligt anställd tjänsteman upplever att 

tillsynsaktiviteterna inte bara är välstrukturerade utan de bidrar även till självständighet i 

deras arbete. Resultatet visar också att det finns en handlingsfrihet inom ramen för de 

befintliga lagar, regler och direktiv som gäller inom arbetsmiljöområdet. Dessutom är 

arbetsmiljöinspektören Arbetsmiljöverkets representant gentemot kunden där samarbete, 

kommunikation samt att vara service minded anses som självklart (jfr. Arbetsmiljöverket, 

2018; Sverige Naturvårdsverket, 2013). Utifrån denna förståelse kan mikroföretag tolkas som 

kund och arbetsmiljöinspektören tolkas som är överordnad kunden, då inspektören genom sin 

inspektion bevakar och förvaltar bland annat AML. Förhållande mellan aktörerna samt tydliga 

direktiv från Arbetsmiljöverket och arbetsmiljöinspektörens handlingsfrihet kan jämföras med 

Lipskys teori om gräsrotsbyråkrat (jfr. Lipsky, 2010). Resultatet visar även att en respondent 

upplever ett dilemma som innebär att denne inte alltid kan följa regelverket fullt ut. Lipsky 

(2010) menar att ett sådant dilemma kan uppstå hos gräsrotsbyråkraten, då det ena sidan finns 

handlingsfrihet och å andra sidan finns det regelverk och organisationspolicy för utövning av 
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tjänsten. Denna beskrivning av dilemma förstärks då det i tidigare forskning visar att 

arbetsmiljöinspektörerna som ska handla utifrån ett regelverk och samtidigt vara service 

minded, vilket leder till ett dilemma (jfr. Bruhn, 2016). Ovanstående argumentation ger oss 

möjlighet att påstå att arbetsmiljöinspektören upplever sig som gräsrotsbyråkrat. Resultatet 

visar att upplevelser hos respondenterna vid inspektion i mikroföretag innefattar att ge 

förståelse för arbetsmiljöarbetet såsom att undersöka risker och vidta åtgärder. Ovanstående 

upplevelse överensstämmer med en forskningsrapport som beskriver vikten av att hjälpa 

arbetsgivaren för att förstå de brister som finns i deras verksamhet (Edlund, 2015).  I resultatet 

upplever respondenten att i tjänsten som arbetsmiljöinspektör ingår det en lång 

introduktionsutbildning. Det framkommer även att det finns resurser såsom 

kompetensutveckling och möjligheter för diskussion utifrån aktuella ärenden. Det stämmer 

väl överens med tidigare forskning där det rekommenderas att rollen som arbetsmiljöinspektör 

måste förändras för att möta den moderna arbetsmarknaden. Denna utveckling är möjlig 

genom att bland annat utveckla yrkeskompetensen (jfr. Bruhn, 2016).  

 

I resultatet framkommer det upplevelser som handlar om att arbetsmiljöinspektörernas har 

struktur i arbetet, myndighetsutövning, stöd från organisationen, dilemma, meningsfullhet, 

frihet att ta egna beslut och kunskapsbärare. Ut av dessa sju upplevelser dominerar kategorin 

dilemma. Ett av dessa dilemman handlar om upplevelsen av att många företag inom 

byggbranschen är registrerade som mikroföretag. Men då de anlitar andra mikroföretag som 

underleverantörer innebär det att de har mer än nio anställda och kännetecknas därmed inte 

längre som mikroföretag i praktiken. Det i sin tur leder till en komplexitet för 

arbetsmiljöinspektören gällande arbetsmiljöansvaret och svårigheter med att utföra 

inspektionsarbete. En studie från Australien belyser dilemmat kring arbetsmiljöansvaret och 

komplexitet gällande inspektion på dessa arbetsplatser (Quinland, Johnstone & McNamara, 

2009). Respondenter beskriver även upplevelse av kunskapsbrist i småföretag samt att det 

finns företag som inte förstår att de måste följa lagstiftningen. Även det stämmer överens med 

tidigare forskning om arbetsmiljöarbete i småföretag (jfr. Bornberger-Dankvardt, Ohlson, & 

Westerholm, 2003; Arbetsmiljöverket, 2013). 
  
Resultatet påvisar att respondenterna upplever att de har en frihet genom att bland annat 

kunna välja kriterier i databasen INES, har en möjlighet att geografiskt välja vilka 

arbetsställen som de ska besöka samt planera in återbesök. Denna beskrivning stämmer väl 
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överens med gräsrotsbyråkrat, då Lipsky menar det finns en handlingsfrihet i genomförandet 

av arbetsuppgifter och som präglas av gräsrotsbyråkrater (Lipsky, 2010). 

 

Vi som författare upplevde att det var väldigt givande att höra arbetsmiljöinspektörernas 

beskrivning av meningsfullhet i inspektionsarbetet. Vilket innebar att dela med sig kunskap 

och att vara serviceminded gentemot mikroföretagare.  
 

6:2 Metod diskussion  

Trovärdighet kan jämföras med intern validitet. Den kan öka vid intervjuer då målgruppen 

och intervjufrågorna beskrivs tydligt vilket författarna gjort i denna studie (jfr. Björklund & 

Paulsson, 2012). Det är inte ett slumpmässigt urval av inspektörer utan det är 

Arbetsmiljöverket som har valt ut medarbetare för intervju. Det kan det vara så att personer 

har valts ut för att verksamheten ska framstå i vacker dager (jfr. Ahrne & Svensson, 2011). 

När inspelning av intervjuer sker kan respondenten bli obekväm och svaren därmed inte lika 

utförliga (Bryman, 2008; Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Detta upplevdes dock inte av 

författarna som fick väldigt utförliga svar på frågeställningarna (Bryman, 2008; Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2009).  Fler än tre intervjuer innebär automatiskt inte ett mer 

vetenskapligt resultat. På grund av att aspekter såsom tiden för förberedelserna inför intervjun 

och tiden för själva analysprocessen är av vikt för att analysen inte ska bli slarvigt genomförd, 

vilket minskar trovärdigheten (Kvale & Brinkman, 2009). 
 

Pålitlighet handlar om att resultatet blir lika vid upprepning och kan liknas med reliabilitet 

(Bryman, 2008). Forskningsprocessen med dess olika steg har väl beskrivits av författarna 

vilket stärker pålitligheten. Dock har författarna inte använt sig av kontrollfrågor för att styrka 

de aspekter som framkommit vid intervjun och inte heller använt triangulering för att stärka 

pålitligheten, utan endast använt semistrukturerad intervju som metod (jfr. Björklund & 

Paulsson, 2012). 

 

Överförbarhet kan liknas vid extern validitet som i detta fall innebär en kraftigt detaljerad 

beskrivning av arbetsmiljöinspektörens upplevelse av att vara inspektör. Detta skulle även 

kunna gå att applicera på en annan arena (jfr. Bryman, 2008). 
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Styrka och konfirmera innebär objektivitet. Författarna i den här studien har inte någon 

koppling till arbetsmiljöinspektörens roll som jämförs med gräsrotsbyråkrat. Dessutom har 

författarna inte haft någon tidigare förförståelse vilket innebär att studien styrks (jfr. Bryman, 

2008). 
 

6:3 Slutsats 

 Studien visar att Arbetsmiljöverket är en byråkratisk organisation som speglas av en modern 

byråkrati där det finns utvecklingslinjer som är centrala. Upplevelsen av att vara 

arbetsmiljöinspektör och genomföra inspektioner i mikroföretag kännetecknas av egenskaper 

som kan jämföras med en gräsrotsbyråkrat. I resultatet framkommer det en dominans av 

kategorin dilemma hos arbetsmiljöinspektören. Inom kategorin dilemma framkommer bland 

annat svårigheter med inspektion i mikroföretag, då många mikroföretagare anlitar andra 

mikroföretag som underleverantörer. Inspektionen för arbetsmiljöinspektörer innebär då att 

medarbetarantalet i mikroföretaget överstiger nio anställda och därmed uppstår 

dokumentations krav på SAM. Vid dessa situationer är företaget på pappret mikroföretag 

vilket innebär att arbetsmiljöinspektören inte kan kräva dokumentation gällande SAM. Trots 

att det finns dilemman upplever arbetsmiljöinspektörerna att det är intressant att arbeta som 

arbetsmiljöinspektör samt att det finns en meningsfullhet då de kan hjälpa företag ytterligare 

en bit framåt med arbetsmiljöarbetet och kan ge en positiv bild av hur staten arbetar med 

arbetsmiljölagstiftningen.  
 

6:4 Framtida studier 

Det behövs fler studier på hur mikroföretag efterlever arbetsmiljölagstiftningen då de kan ha 

komplexa organisations förhållanden som innebär att de anlitar varandra och därmed roddar 

en betydligt större verksamhet med betydligt fler anställda. Resultatet visar att det finns 

tvivelaktigheter kring arbetsmiljöansvaret och komplexitet gällande inspektion i mikroföretag. 

Tidigare forskningen styrker även ovanstående resultat (Quinland, Johnstone & McNamara, 

2009). 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Semistrukturerade intervjuer av arbetsmiljöinspektörer 

En introduktion av studien där vi presenterar oss och beskriver syftet samt de forskningskrav 

som studien måste förhålla sig till. Beskrivning vikten av deltagande samt att det inte finns 

någon bundenhet för deltagarna. 

Samtycker du till att intervjun genomförs och spelas in? 

v  Hur länge har du varit anställd? 

Ø  Vilken utbildningsbakgrund har du? 

Ø  Vilket arbetsområde ansvarar du för? 

v  Beskriv din roll som arbetsmiljöinspektör? 

o   Kan du beskriva din arbetsdag? 

 

v  Vilken lagstiftning och riktlinjer finns gällande inspektioner 

        o Kan du berätta om det finns speciella riktlinjer och lagar som gäller för mikroföretag? 

v  Beskriv hur en inspektion går till rent generellt? 

Ø  Beskriv om tillvägagångssättet gällande planeringen inför inspektion? 

Ø  Hur väljs arbetsplatser/mikroföretag ut? 

Ø  Hur avgörs när en oanmäld inspektion görs. 

Ø  Hur sker dokumentationen ut kring en inspektion? 

v  Beskriv en inspektion i mikroföretag? 

·       Hur sker en återkoppling till företaget efter inspektionen och hur går den i så 

fall till? 

·       Vad sker när du kommer till mikroföretaget? 

·       Hur ser förutsättningarna ut att göra granskningar i mikroföretag? 

(dokumentation) 

·       Finns det utmaningar för dig som inspektör i inspektionen av mikroföretag? 

·       Finns det stöd för dig som inspektör? 

·    Hur upplever du kontakten med mikroföretagen? 

 

v  Kan det finnas fler eller andra sätt att arbeta mot mikroföretagare? 

·       Tycker du att något bör utvecklas? 
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v  Är det något annat du vill berätta om dina erfarenheter av att vara inspektör och din roll 

som inspektör i förhållande till mikroföretag? 

·        Är det något du undrar över nu när alla intervjufrågor är ställda? 

·       Är det ok om vi skulle behöva ställa någon följdfråga via mail, vid senare 

tillfälle? 

·        Skulle du vilja ta del av vår C-uppsats när den är klar och godkänd? 
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Bilaga 2: Informations brev 

                                 
  

Inbjudan  att  delta   i   ett   forskningsprojekt  
Vi  inbjuder  dig  att  delta  i  ett  forskningsprojekt  som  syftar  till  att  studera  arbetsmiljö  och  
arbetsförhållanden  i  mikroföretag.  Vidare  vill  vi  undersöka  arbetsmiljöverkets  roll  i  det  
arbetsmiljöarbete  som  sker  i  små  företag.  Projektet  genomförs  av  forskare  från  Stockholms  universitet  
och  Mittuniversitetet  i  Östersund.  

Bakgrund    

Genom  projektet  vill  vi  identifiera  vilka  utmaningar,  hinder  och  möjligheter  som  finns  för  att  uppnå  
god  arbetsmiljö  och  bra  arbetsförhållanden  och  vilket  eventuellt  stöd  som  du  kan  behöva  för  att  
uppnå  detta  i  mikroföretag.  Vi  vill  även  identifiera  vilken  roll  arbetsmiljöverket  har  samt  vilket  stöd  
Arbetsmiljöverket  kan  vara  i  detta  arbete.  
Projektet  är  finansierat  av  Arbetsmiljöverket.  

Vad  innebär  det  att  delta   i    forskningsprojektet?  

Vi  önskar  intervjua  dig  i  60  minuter  om  inspektioner,  arbetsmiljö,  samt  utmaningar  och  möjligheter  i  
inspektioner.  

Fördelar  el ler  nackdelar  med  att  delta   i   projektet  

Resultaten  av  intervjuerna  ligger  till  grund  för  utvecklingen av effektiva metoder för 
arbetsmiljöverkets tillsyn i mikroföretag  

Vad  händer  med  informationen  du  lämnar?  

Dina  svar  och  dina  resultat  kommer  att  behandlas  konfidentiellt  och  inga  obehöriga  kommer  att  ta  del  
av  dem.  Endast  forskarna  i  projektet  har  tillgång  till  insamlade  data.  Forskarna  har  tystnadsplikt.  
Mittuniversitet  är  ansvarig  för  dina  personuppgifter  och  data  kommer  att  förvaras  i  10  år.    Du  har  rätt  
att  få  ett  registerutdrag  och  rätt  att  få  rättelse  av  eventuellt  felaktiga  uppgifter  (Personuppgiftslagen,  
1998:204).  Det  kommer  heller  inte  vara  möjligt  att  identifiera  dig  när  resultaten  av  de  olika  studierna  
publiceras  som  vetenskapliga  artiklar  eller  muntliga  presentationer  vid  konferenser,  seminarier  och  
utbildningsdagar.              

Forskningshuvudman  

Forskningshuvudman  är  Stockholms  universitet  och  Professor  Susanna  Toivanen.  Från  
Mittuniversitetet  deltar  PhD  Emma  Hagqvist,  PhD  Åsa  Tjulin,  Professor  Bodil  Landstad  samt  
Professor  Stig  Vinberg.  
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Godkännande  av  forskningsstudien  

Forskningsstudien  är  granskad  av  Regionala  etikprövningsnämnden  i  Stockholm  som  har  gett  sitt  
godkännande  till  studiens  genomförande  (XXX).  

Frivi l l igt  deltagande  

Deltagandet  är  frivilligt  och  du  kan  när  som  helst  avbryta  din  medverkan.  Resultaten  kommer  inte  att  
användas  i  andra  forskningsprojekt  utan  ditt  skriftliga  medgivande  och  utan  att  en  ansökan  som  
beskriver  det  nya  projektet  inlämnas  och  godkänns  av  forskningsetisk  kommitté.  Du  kan  när  som  
helst  och  utan  närmare  förklaring  begära  att  information  du  har  gett  förstörs.    
  
Om  du  önskar  att  delta  ber  vi  dig  om  att  underteckna  ett  Samtycke  som  tilldelas  dig  vid  intervjun.  
Om  du  har  behov  för  mer  information  om  projektet,  eller  vid  senare  tillfälle  behöver  komma  i  kontakt  
med  oss,  ber  vi  dig  om  att  kontakta:  
Susanna  Toivanen,  tlf  0723-‐‑223  889,  e-‐‑post:  susanna.toivanen@su.se  
Emma  Hagqvist,  tlf  070-‐‑581  89  05,  e-‐‑post:  emma.hagqvist@miun.se  
Åsa  Tjulin,  tlfn,  e-‐‑post:  asa.tjulin@miun.se  
Professor  Stig  Vinberg,  tlf.  070-‐‑2666790,  e-‐‑post:  stig.vinberg@miun.se  
Professor  Bodil  Landstad,  tlf.  +47  90796593,  e-‐‑post:  bodil.landstad@miun.se    
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Bilaga 3. Mejl till Arbetsmiljöverket 

Hej! 

Vi är två studenter (Susanna och Baten) från programmet Hälsa och rehabilitering i 

arbetslivet, Mittuniversitetet som skriver en kvalitativ C-uppsats som handlar om 

arbetsmiljöinspektörers upplevelsen att vara som inspektör och göra inspektioner i 

mikroföretag. 

Tack för din medverkan vid telefonintervju som äger rum fredagen den 27/4 kl. 8.30! Vi 

ringer då upp dig på telefon. 

Intervjun förväntas ta mellan 45-60 minuter och utgår från en intervjuguide. Samtycke 

kommer att ske innan intervjun som kommer att spelas in. Du kan när som helst välja att 

avbryta intervjun. Matrealet kommer endast att hanteras av oss studenter samt eventuellt av 

forskare som ingår i studien. Personuppgifter kommer inte att kunna utläsas eller hämna i 

orätta händer.   

Studie är en liten del av ett pågående forskningsprojekt gällande arbetsmiljö och hälsa bland 

mikroföretagare, där Arbetsmiljöverket givit forskningsbidrag till tre forskare från 

Mittuniversitetet samt till forskare från Lund och Stockholm. Projektledare är Susanna 

Toivanen, vid CHESS Stockholms universitet. 

Projekt är tvådelat, där den första delen syftar till att få mer kunskap om mikroföretagare, 

deras arbetsförhållanden, arbetsmiljö och hälsa samt för att se eventuella samband mellan 

genus och etnicitet. Den andra delen syftar till att metoder för tillsyn i mikroföretag utvecklas. 

Fokus riktas på städbranschens många företag samt för att det ofta är utlandsfödda kvinnor 

som startar dem. Se även bifogat infobrev. 

 

Tack på förhand och väl mött! 

  
Med vänlig hälsning 
Susanna Lillsjö och Baten Mahabubul 
  
Kontaktuppgifter: 
Susanna Lillsjö 
Adress: Långvretsvägen 5, 197 92 Bro 
Mail: susannalillsjo71@gmail.com    
Mobil: 070-404 27 07 
 
Kontaktuppgifter forskare Mittuniversitetet: 
 
Emma Hagqvist 
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Mail: emma.hagqvist@miun.se 
Mobil:070-581 89 05  


