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Background: Gender equaltiy and occupational injuries are an issue for the public health. 
Women are more often reported sick then men. There are some differences between the 
occupations you have and what injuries you developed. It is known that men and women 
performs a task different from eachother and that will expose them for different injuries. 
Objective: The aim of this study was to determine the relation between occupational injury 
and gender (Man and Woman) in a gender equality workplace. Methods: A group of 40 
computerworkers, Men (N=16) and woman (N=24). They completed a questionare about 
their workenvironment and injuries. Analysis were about different variables crossing with 
gender. Results: You can see a difference between men and women between how much 
workload they take home. Women had a higher risk to take their workload home and 
continue to work at home. Conclusion: Although women had a higher risk to take their 
workload home, you can’t say that the gender was the factor but the level of stress was. So 
the higher level of stress that you experiencing the more was the risk of you taking home 
your work. 
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Sammanfattning 
 
Syfte:  
Syftet med denna undersökning var att ta reda på förhållande mellan arbetsskador och 
kön (man och kvinna). Går det via en kartläggning av arbetsuppgifter på en könsneutral 
arbetsplats att beskriva och analysera förhållandet mellan arbetsskador och kön.  
 
Frågeställningar 
Givet samma titel/yrke är arbetsuppgifterna samma mellan kvinnor och män? 

o Om kvinnor och män har samma arbetsuppgifter, skiljer sig antalet 
arbetsskador mellan kvinnor och män? 

o Om arbetsuppgifterna är samma för kvinnor och män, skiljer sig den 
upplevda arbetsmiljön mellan kvinnor och män 

Metod 
Det var 40 stycken deltagare, män (N=16) och kvinnor (N=24) som hade 
arbetsuppgifter som dom sköter vid en dator. De har fått fylla i en enkät angående 
arbetsmiljö och arbetsskador. Resultaten från enkäten sammanställdes och analyserades 
med hjälp av SPSS för att kunnat hitta eventuella samband mellan arbetsskador och 
kön. 
 
Resultat 
Det fanns inte signifikanta skillnader i arbetsskadorna och könen. Utan den skillnaden 
som uppstod var att kvinnor oftare tog med sig arbetet hem jämfört med männen. Men 
vid en regressionsanalys av flera oberoende variabler visade det sig att stress har en 
påverkan på hur ofta man tar med sig arbetet hem eller inte. Kön visade sig däremot inte 
vara en bidragande faktor till utfallet.  
 
Slutsats 
Slutsatsen blev att det inte fanns någon signifikant skillnad på denna arbetsplats när det 
gäller arbetsskador och kön. Men att det finns en koppling mellan stress och huruvida 
man tar med sig arbetet hem.  
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Bakgrund 
I dagens samhälle finns det olika nationella mål inom folkhälsan som vi människor i 
samhället ska sträva efter att uppfylla. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga 
förutsättningar på lika villkor för alla i befolkningen. Ett av dem målen är hälsa i 
arbetslivet(Folkhälsomyndigheten, u.å.). Utvecklingen inom målområdet visar på 
positiva och negativa effekter. Det är färre dödsantal i arbetslivet, färre sjukskrivningar 
och arbetarnas upplevelse av miljön har förbättrats sedan 1950-talet. Trotts förbättringar 
är ohälsotalen höga på grund av högt tempo och besvär som kommer ifrån arbetet, både 
fysiskt och psykiska besvär (FHI 2005). Det finns könsskillnader (juridiskt kön) över 
allt i samhället och inte minst i arbetslivet där kvinnor ofta är mer utsatta än män för 
arbetsbesvär (Arbetsmiljöverket 2016a). Det finns olika typer av faktorer för att 
definiera hälsa i arbetslivet och de är: 
 

1. Arbetsmiljöfaktorer 
a. Exempelvis - Ljudnivå, ergonomi, sociala situationer, arbetsskador m.m. 

2. Anställningstrygghet 
3. Återhämtning mellan arbetspassen 

 
Dessa tre faktorer påverkar befolkningens hälsa i arbetet och utgör ett av de 11 
nationella folkhälsomålen. Arbetsmiljöfaktorer påverkar hälsa/ohälsa, men det är svårt 
att värdera varje enskild exponering och/eller vilken exponering som leder till utfallet 
vilket är arbetsskador. Ibland kan kombinationen/er av arbetsförhållanden och 
omständigheterna utanför arbetet vara orsaken till ett hälsoutfall (ibid.) 
 

Arbetsskador 
 
En arbetsskada är en typ av skada eller sjukdom som har orsakats av arbetet. 
Definitionen av arbetsskada kan delas in i fyra delar, Olycksfall, Arbetssjukdom, Smitta 
och färdolycksfall (Försäkringskassan 2015; Prevent u.å) 

Olycksfall 
Olycksfall är en skada som sker i en särskild händelse. Händelsen är väldigt 
oförutsägbar och ovanlig (Försäkringskassan 2015). 
 

Arbetssjukdom 
Arbetsmiljön kan påverka hur mycket vi belastar kroppen både fysisk och psykiskt. I 
den arbetsmiljön kan det finnas skadliga faktorer som gör att vi blir sjuka. 

• Tungt eller ensidigt arbete 
• Vibrationer eller skakningar 
• Buller 
• Olika kemiska ämnen 
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• Psykiskt påfrestande arbetsförhållanden 
Dessa faktorer kan bidra till sjukfrånvaro (Försäkringskassan 2015). 

Smitta 
Vissa typer av smittsamma sjukdomar räknas som en arbetsskada, det kan vara 
exempelvis gulsot. En förutsättning är att man blivit smittad i sitt arbete (Prevent u.å). 
 

Färdolycksfall 
Sker en olycka vid transporten till och från arbetet klassas det som en arbetsskada. Hela 
resvägen är inräknad från dörren hemma till dörren på arbetsplatsen (Prevent u.å). 
Dessa typer av arbetsskador uppstår i yrket och kan bidra till sjukskrivningar.  
 

Konsekvenser av arbetsskador 
Dessa besvär medför kostnader för samhället samt att de påverkar individens livskvalité 
(Arbetsmiljöverket 2013a). Arbetsrelaterad sjukfrånvaro är vanligare bland kvinnor än 
män, både i långvarig och kortvarigt sjukfrånvaro(ibid.).  
 
Det finns olika typer av besvär. Besvär som orsakats av arbetet klassas som 
arbetsrelaterade besvär. Vanliga besvär återfinns ofta i rörelseapparaten, det 
uppkommer i som typer av värk som kan ge förhindrad fysisk funktion. Genom att 
utveckla någon typ av besvär kan detta sedan ledat till sjukskrivning som medför stora 
kostnader för samhället och lidande för individen. Arbetstagaren drabbas och 
organisationen som denne arbetar inom (Arbetsmiljöverket, 2013b). Repetitivt arbete 
innebär att man upprepar liknande rörelser. Varje arbetsmoment sker under en kort tid 
samt att rörelsen sker i en omfattning att man kan drabbas av arbetsbesvär 
(Arbetsmiljöverket, 2015). Repetitivt arbete förknippas med ökad risk för nack- och 
skuld besvär (Côte et al. 2008). Repetitivt arbete ingår i arbetsuppgifterna för t.ex. ett 
kassa biträde, eller för en tillverkningsarbetare, men också vid användning av datormus. 
När ett repetitivt arbete sker genom oavbruten muskelaktivitet i olika arbetsställningar 
utan en bred variation av rörelser, kan det uppstå olika besvär kring axelpartiet på 
kroppen (Arbetsmiljöverket, 2013a). 
 
Arbetsmiljöverket har sammanställt statistik om arbetsskador under året 2015. Det var 
totalt 119346 anmälda arbetsskador till försäkringskassan (Arbetsmiljöverket, 2016).  

Tabell 1 – Sammanställd statistik om arbetsskador 2015 
Typ av skada Kvinnor (antal) Män (antal) Totalt 
Arbetsolyckor utan 
frånvaro 

33 910 28 051 61 961 

Arbetsolyckor med 
sjukfrånvaro 

14 016 19 187 33 203 

Arbetssjukdomar 7587 4778 12 365 
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Gamla ärenden 318 358 676 
Totalt 63099 56247 119346 
Källa: Arbetsmiljöverket 2016.  
 
Det finns en skillnad även med avseende på åldern, för kvinnor sker det flest 
arbetsolyckor med sjukfrånvaro mellan 55-59 år. Hos männen sker det flest 
arbetsolyckor vid åldern 16-24år. Näringsgrenarna där de flesta arbetsrelaterade 
olyckorna sker var transport och magasinering för kvinnor och vattenförsörjning och 
avloppsrening för männen. Den vanligaste orsaken att män utsätts för arbetsolyckor är 
på grund av förlorad kontroll i arbetet. Det kan vara förlorad kontroll av maskin, 
handverktyg eller transportmedel medan fallolyckor var vanligast bland kvinnor 
(Arbetsmiljöverket, 2016a). Anledningen till att kvinnor utsätts för fallolyckor är att de 
befinner sig runt 55-59 år vilket gör att det kan uppkomma balansproblem och 
försämrad syn.  
 
Den ledande arbetssjukdomen för kvinnor är psykosociala besvär och dessa utgör 
ungefär 41 % av de anmälda fallen. För männen är det muskel- och ledbesvär och dessa 
stod för 43 % av de anmälda fallen (Arbetsmiljöverket, 2016a). Muskel- och ledbesvär 
är slitage skador som uppkommer via lyft, repetitivt arbete och onaturliga rörelser med 
kroppen. Psykosociala besvär handlar om allt för mycket arbete eller för hög arbetstakt 
samt även problem med sociala relationer på arbetsplatsen. Det kan vara 
samarbetsproblem, mobbning, trakasserier och utfrysning som kan ske på arbetsplatsen 
och gör att individen upplever besvär (ibid.) De vanligaste arbetsbesvären som 
uppkommer vid datorarbete sker runt axlar och nedre rygg. Saker som påverkar dessa 
besvär är arbetsergonomi, hur arbetsställningarna är. Det kan bero på hur mycket man 
sitter, står och går runt (Kaliniene et. Al., 2016).  
 
Stress är en risk för att utveckla psykosociala problem. Stress kan uppkomma vid hög 
arbetsbelastning och även det sociala samspelet på arbetsplatsen kan påverkas av stress 
(Arbetsmiljöverket, 2016). Det skall finnas en balans mellan krav och resurser. Om 
kraven ökar behöver det finnas tillgängliga resurser för att balansera de ökade kraven. 
Om det föreligger en obalans uppstår stress. Man kan illustrera det med en vågskål 
(ibid). Krav kontroll och stödmodellen som Karakseks och Theorell har utvecklat kan 
beskriva förhållande till stress(Prevent, u.å). Krav i arbetet kan vara deadlines, men det 
finns även psykologiska krav som har en påverkan på de krav man upplever på 
arbetsplatsen. Psykologiska krav kan vara det sociala samspelet, att man ständigt känner 
att man måste bete sig på ett visst sätt i en viss situation. Vid för högra krav kommer 
den höga arbetsbelastningen. Kontroll menas med den kompetens man har och hur stor 
möjlighet du har att påverka ditt arbete. Vid otydliga arbetsuppgifter, otillräcklig 
information eller liknande kan det uppstå brist på kontroll vid utförande av arbetet. Det i 
sin tur leder till hög arbetsbelastning (ibid).  Socialt stöd är den tredje faktorn som kan 
förklara hur stress kan uppkomma på arbetsplatsen. Socialt stöd kan kopplas till 
gemenskapen i gruppen, återkoppling på det man gjort. Genom att ha ett bra stöd ifrån 
både chef och arbetskollegor utvecklar man inte lika många stressymptom. Dessa tre 
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faktorer behöver ha en balans med varandra, för höga krav kan leda till brist på kontroll 
vilket leder till stress. Och dessa stressbesvär kan leda till arbetsskador (ibid).  
 
 

Arbetsskador över tid 
 
En arbetsgivare eller föreståndare som fått kännedom om en arbetsskada har skyldighet 
att anmäla det till försäkringskassan. Över en lång period 1980-2015 har 
anmälningsfrekvensen varierat. En av orsakerna är att olika förändringar i sjuk- och 
arbetsskadeförsäkringarna påverkar anmälningsbenägenheten. Från 2003 till 2009 
minskade anmälningarna av arbetsbesvär, men därefter har det bara ökat. Mellan 2010 
och 2014 ökade anmälningarna varje år (Arbetsmiljöverket 2012).  
År 2012 var det ingen skillnad mellan män och kvinnor i sjukfrånvaro i perioden en dag 
till fyra veckor där procenten låg på 2,8. I perioden 5 veckor eller mer var sjukfrånvaro 
mellan kvinnor betydligt högre än männens, kvinnornas sjukfrånvaro låg på 2,7 procent 
medan bland männen var den 1,7 procent. Kvinnor som känt arbetsrelaterade besvär är 
högre än männens, år 2010/12 var det 19 procent av sysselsatta kvinnor medan män som 
känt besvär låg på 13,8 procent. Arbetsrelaterade besvär är något en person känner, det 
kan vara en arbetssjukdom/arbetsskada eller något som besvärar personen på 
arbetsplatsen (Ibid.). Det fortsatte även att öka under år 2015. Generellt har alla typer av 
arbetsskador ökat mellan 2010 och framåt (Arbetsmiljöverket, 2016a). 
 
 
 

Skillnader inom yrkesområden 
 
Det finns en viss yrkessegregering, det finns mans- och kvinnodominerade yrken. Inom 
tekniks förvaltning är större delen av de anställda män medan kvinnor dominerar inom 
vård och omsorg (Fielden, Davidsson, Gale & Davey 2001). Sverige är en jämställd 
plats ur det internationella perspektivet som speglas av den jämna representationen av 
män och kvinnor i regeringen och riksdagen. Även inom forskning och näringsliv finns 
det en högre representation av kvinnor i Sverige än internationellt (Arbetsmljöverket, 
2013b). Sveriges arbetsmarknad har ett flertal kvinnor jämfört med andra länder (Vänje, 
2013, Arbetsmiljöverket, 2013b). Det går dock inte att utläsa ur rapportresultaten om 
det finns skillnader mellan könen angående barn- och hem arbete samt inom yrken, 
yrkesområden och sjukskrivningar (ibid.).  
 
Det finns skillnader i arbetet mellan män och kvinnor relaterat till arbetsskador 
beroende på vilket typ av arbete som utförs. Det är också troligt att det uppkommer 
olika arbetsskador hos män och kvinnor även om de utför samma arbete eftersom 
kvinnor och män utför arbetsuppgifterna på olika sätt. Det finns också fysiska skillnader 
mellan kvinnor och män som kan vara avgörande för att samma arbetsuppgifter kan 
generera olika arbetsskador (Harold, Savageau, Pransky & Benjamin, 2008). Kvinnor 
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kommer tillbaka snabbare än män efter en arbetsskada i helhet och inte enbart vid 
liknande arbete. Om arbetsskadan inte är läkt kan det leda till att kvinnor kan hamna i 
ett återfall gällande samma arbetsskada och behöver sjukskrivas igen. Eftersom kvinnor 
oftast har traditionellt tagit ansvar för hemarbete som städning och barnuppfostran har 
detta sannolikt lett till en mindre karriärsutveckling än män i liknande yrken. Det är fler 
kvinnor än män som var ogifta på arbetsplatserna, vilket kan vara en faktor till att inte 
ha den ekonomiska tryggheten som i ett hushåll där det finns två inkomsttagare. Dessa 
faktorer gör att kvinnor återvänder till arbetsplatsen tidigare även fast de inte är helt 
återställda (ibid).  
 
Det finns också skillnader i yrkesgrupper hur fördelningen av arbetsuppgifterna ser ut 
mellan män och kvinnor och hur det kan leda till olika arbetsskador. Eftersom att olika 
arbetsuppgifter kan ge olika typer av besvär. För datainmatare var det inte lika troligt att 
det skilde sig åt när det kom till arbetsuppgifter mellan könen. Inom andra yrken var det 
skillnad på vad man fick för uppgifter mellan män och kvinnor. Men det är svårt att dra 
en slutsats eftersom det kan bero på mycket mer än enbart arbetsuppgifter och kön för 
att definiera arbetsbesvär (Arbetsmiljöverket, 2013a.)  
 
Arbetsuppgifter och yrke som man får ifrån sin arbetsgivare kan vara detsamma, men 
det finns skillnader på hur män och kvinnor väljer att utföra sitt arbete. Även om man en 
kvinna och en man har samma titel och arbetsuppgift kan de välja att göra uppgifter 
annorlunda (Hooftman et al 2005.).  
 

Arbetsuppgifter och arbetsskador bland män och kvinnor 
 
Män och kvinnor utsätts för olika saker i sitt arbete, det kan vara i ett skrivbordsarbete 
eller om man arbetar som montör. Fysiska och psykosociala riskfaktorer var högre för 
kvinnor än för männen i ett skrivbordslandskap. Kvinnorna i kontorsarbetet arbetade 
ofta i obekväma arbetsställningar där det uppstod vridna och böjda arbetsställningar. 
(Hooftman, Van der Beek, Bongers & Van Mechelen, 2005) 
 
I en studie som gjorts deltog 12 kvinnor och 12 män i en undersökning där de fick i 
uppgift att sitta framför en dator i 45minuter(Heiden, Lyskov, Djupsjöbacka, Hellström 
& Crenshaw, 2005). De uppgifter det fick göra var att färglägga rektanglar under två 
olika tillfällen, vid tillfälle 1 skulle de färglägga med precision och under tidspress 
medan vid tillfälle 2 var det inte specifika mål de skulle utföra utan enbart färgläggs 
rektanglarna. Syremättnaden mättes i axlarna och i armarna samt att de observerade hur 
handledens positionsförmåga var före och efter undersökningen. Det gjordes även 
mätningar på det autonoma nervsystemet för att göra bedömningar av muskelspänningar 
och fysisk trötthet som uppstått. Det visades att det inte vara några skillnader mellan 
könen både i positions förmåga och syremättnaden. Även om det inte fanns någon 
skillnad mellan kön och arbetsuppgift så hade kvinnor lägre syremättnad i underarmen 
än männen (ibid). Vid mycket datoranvändning skapas det mycket spänningar kring 
nacke och axlar. I en studie i Danmark fick 804 deltagare möjligheten att besvara en 
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web-enkät (Vangsgarard, et al., 2013, Bryngelson et, al., 2011).. Web-enkät besvarades 
av 690 anställda i undersökningen. Resultaten visade att kvinnor oftare rapporterade 
klagomål angående högre smärta, långvarig smärta och smärta på flera olika ställen än 
vad män rapporterade. Arbetsuppgifterna är vanligt kontorsarbete vilket innebär att det 
sker mycket aktivitet vid en dator. De faktorer som kan bidra till att kvinnor rapporterar 
mer smärta kan vara vad som förväntas av könet vilket är upplevelsen till kontroll samt 
att tolerera smärta (Vangsgarard, et al., 2013, Bryngelson et, al., 2011). Kvinnor har 
visat sig vara mer motståndskraftiga mot utmattning vid intensiva arbetsuppgifter. Runt 
armbågen har kvinnor högre tolerans mot utmattning jämfört med männen. Ut mot 
handleden visade sig inte vara någon skillnad mellan män och kvinnor (Avin, et al., 
2010) 
 
 
Kvinnor representerar en större del av sjukskrivningar inte enbart inom 
kvinnodominerade yrken utan även i mansdominerade yrken. Per 1000 anställda var det 
110 kvinnor och drygt 60 män som har påbörjat en sjukskrivning. Det är en blick över 
alla yrkesområden (Vänje, 2013.) Det är främst psykiska arbetsbesvär som skapar 
skillnader i sjukskrivning mellan kvinnor och männen (ibid.) Kvinnorna har även en 
högre andel sjukskrivningar inom rörelseorgan än männen (Arbetslivsmiljöverket, 
2013).  Kvinnors överrepresentation av besvär inom rörelseapparaten är inte alla 
kroppsregioner. Besvären framstår mest i nacke och armar, men även tydliga skillnader 
inom hand/handled och fingrar (ibid.). Repetitivt arbete förknippas med ökad risk för 
nack- och skulder besvär. Besvär runt nack- och skulderpartiet yttrar sig genom att 
känna stelhet, ömhet och värk (Côte et al. 2008). Det finns olika risker för nacke- och 
skulder besvär, faktorer som kan göra att man får dessa besvär kan vara upprepande 
arbetsuppgifter, brist på socialt stöd och hur arbetsställningen ser ut m.m., brist på stöd 
och anställningstrygghet kan leda till olika typer av stress som skapar spänningar runt 
nacke och skuldra (ibid.). Man kan väl tänka sig att när män och kvinnor har samma 
arbetsuppgifter att de inte utför samma arbete utan att de kan få olika typer av 
arbetsuppgifter vilket leder till att det får olika typer av arbetsskador. Att enbart göra en 
mätning utifrån yrkestitel kan ge en osäker bild på hur jämställdhet ter sig gentemot 
arbetsmiljön och hälsoutfall (Hooftman et al. 2005). Det är tydligt att det finns 
skillnader i självrapporterad exponering av fysiska och psykiska risk faktorer bland män 
och kvinnor. Vid fysiska besvär är skillnaderna mellan män och kvinnor utifrån att de 
antingen fick olika uppgifter eller valde att utföra samma arbete på olika sätt vilket gör 
att det uppkommer skillnader eftersom man utför samma uppgift på olika sätt (ibid.) 
Dessa besvär och skillnader kan även bero på att män i helheten är starkare än kvinnor 
(ibid.) 
 
För att minska förekomsten av belastningsbesvär i ett brasilianskts företag ersatte man 
kvinnorna med män som skulle utföra samma arbete som kvinnorna, och tillslut 
utvecklade männen samma besvär som kvinnorna hade när de utförde arbetet. Slutsatsen 
blev att det inte fanns någon skillnad mellan könen utan att besvären var beroende på 
vilken typ av arbetsuppgifter man har (Coury et al. 2002). Vidare kan män och kvinnor 



 

7 
 

beroende från person till person utföra uppgiften på olika sätt eftersom vi inte är 
fysiologiskt identiska, och arbetsplatser kan vara utformade för att anpassa sig till en 
genomsnittligman (Arbetsmiljöverket 2013a). Eftersom att kvinnor i allmänhet är 
svagare än männen belastas kvinnor betydligt mer i genomsnitt än männen när de utför 
samma arbetsuppgift. Att kvinnor i allmänhet är svagare är ur ett biologiskt synsätt, där 
de fysiologiska grunderna är att män är starkare än kvinnor. Det finns en rad olika 
orsaker som kan leda till att män och kvinnor känner olika besvär utifrån arbetet, de kan 
vara hormoner, smärtkänslighet och muskelsammansättning, även faktorer som 
könsroller kan ha en betydelse för hur man hanterar sina besvär (ibid.).  
 

Jämställt arbete 
Jämställdhet handlar om att det ska vara jämlikt mellan kvinnor och män, könen ska ha 
samma möjlighet till utveckling både på arbetet och sitt egna liv. Det syftar till både, 
makt, inflytande, ekonomi, arbete och fysisk integritet. Både jämnfördelat på 
arbetsplatsen samt även det obetalda arbetet hemma (Regeringen, 2014). Kvinnors tid 
utanför det betalda arbetet är mer än männens, efter det första barnet är fött har kvinnor 
högre sjukfrånvaro än männen. Anledningen till att kvinnor har högre sjukfrånvaro kan 
vara en kombination med arbetsmiljön på arbetsplatsen och det oavlönade arbetet 
hemma (Arbetsmiljöverket, 2013b).  
 
För att det ska klassas som en jämställd fördelning på arbetet måste det vara fördelat 
mellan 40-60 % bland människorna på arbetsplatsen. Om en arbetsplats har 40 % 
kvinnor och 60 % män räknas det som en könsneutral arbetsplats, lika gäller om det är 
55 % kvinnor och 45 % män (Arbetsmiljöverket, 2013b).  
 
Kvinnor och män som delar samma yrkestitel gör olika saker inom arbetet. Män utför 
vanligtvis mer fysiska påfrestande uppgifter medan kvinnor arbetar mer med repetitivt 
och precision arbete, där av finns det skillnader inom vad för typ av fysiska besvär 
mellan könen (Hooftman et al, 2005.).  
 

 
 
 
 

Problemformulering 
Forskning visar att det finns tydliga skillnader mellan kvinnor och män med avseende 
på arbetsskador beroende på vilket yrkesområde man arbetar inom. Olika yrkesområden 
kan vara administration, hantverk och socialt arbete m.m. Inom både mans-och 
kvinnodominerade yrken är det främst kvinnor som har högre sjukfrånvaro jämfört med 
männen(Arbetsmiljöverket 2012). I denna studie avses därför att ta reda på hur 
prevalensen av arbetsskador ser ut på en könsneutral arbetsplats. Svårigheten ligger i 
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hur vida man vet om samma yrke ger samma arbetsuppgifter. Och om man har samma 
typ av arbetsuppgifter och utförs arbetet olika beroende på om man är man eller kvinna. 
Om resultaten identifierar att arbetsuppgifterna är olika i ett könsneutralt sammanhang 
kan man koppla det till att det är könet som styr utfallet även på en könsneutral 
arbetsplats med liknande yrke och arbetsuppgifter.  
 

Syfte 
 
Syftet är att undersöka arbetsskador i förhållande till män och kvinnor. Jag väljer en 
könsneutral arbetsplats. Är det möjligt att genom en kartläggning och beskrivning av 
arbetsuppgifter på en könsneutral arbetsplats att kunna analysera förhållandet mellan 
arbetsskador och män och kvinnor? 
 
Frågeställningar 
Givet samma titel/yrke är arbetsuppgifterna samma mellan kvinnor och män? 
 

o Om kvinnor och män har samma arbetsuppgifter, skiljer sig antalet 
arbetsskador mellan kvinnor och män? 

o Om arbetsuppgifterna är samma för kvinnor och män, skiljer sig den 
upplevda arbetsmiljön mellan kvinnor och män 

 

 
Metod 
Detta kapitel avser att redovisa vald metod och tillvägagångssätt. Det kommer att 
beskriva hur mitt urval gjordes och hur insamlingen av datamaterialet genomfördes. 
Etiska principer ska också presenteras i detta kapitel.  
 

Metodval 
Med min frågeställning vill jag kartlägga hur det ser ut i verkligheten hur arbetsskador 
förhåller sig till män och kvinnor. Studien genomfördes med en kvantitativ metod där 
forskaren använde en enkätundersökning för att besvara frågeställningar. Det är utifrån 
ett deduktivt perspektiv där man ser verkligheten som ett objekt (Bryman, 2011). Vid en 
kvantitativ metod kan sociala fenomen förstås genom att forskaren antar ett objektivt 
och observerande förhållningssätt utanför skeende som ska undersökas (Andersen, 
1994.). All insamlingen sker via enkäter eftersom det är ett billigt och inte tidskrävande 
sätt att samla in data och man kan nå flera personer. Dessutom får alla personer svara på 
samma fråga med samma svarsalternativ vilket ger forskaren kontroll över insamlingen 
av underlag (Ejvegård, 2009).  
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Studiedesign  
Jag utgår ifrån en tvärsnittsstudie med en hypotesprövning. Jag har gjort en mätning vid 
en viss tidpunkt av ett specifikt urval med en enkät. Enkäten samlar in olika variabler 
som gör att man kan se en variation mellan svarande, variablerna, och värdena inom 
samma variabler. Det är därför viktigt att studera flera variabler (Bryman, 2011). En 
tvärsnittsstudie menas att man samlar in data vid en speciell tidpunkt, de innebär att 
respondenter besvarar enkäten vid ett och samma tillfälle (ibid.). 
 
Metodöverväganden kunde vara att göra en kvalitativ studie, men då behövs syftet 
ändras till kvalitativt. Vid ett kvalitativt syfte vill man ta reda på upplevelser kring olika 
fenomen. Ska man gå djupare in och förstå varför, kan man ha valt att använda sig av en 
kvalitativ metod (Bryman, 2011). Men för att väcka tankar kring hur arbetsskador ter 
sig på en könsneutral arbetsplats räcker det att kartlägga hur det ser ut. 
 
Hypotesprövning är ett antagande från forskaren. Forskaren skapar hypoteser om hur 
vissa förhållande ser ut. En hypotes utgör sedan underlag för att kunna testa skillnader 
mellan t.ex. olika grupper och för att klargöra orsaker eller bidragande orsaker till ett 
fenomen (Ejvegård, 2009). Hypotesprövning slutar med att forskarens hypotes 
falsifieras eller verifieras, det menas att ens hypotes var felaktig(falsifieras) eller att 
hypotesen blivit ett faktum på hur förhållandet ser ut (verifieras) (ibid.).  
 
De hypoteser jag ställer emot varandra: 
 
H(0) – Det finns ingen skillnad mellan män och kvinnor i hur de utvecklar arbetsskador 
på en könsneutral arbetsplats där de innehar samma arbetsuppgifter 
 
H(1) – Det finns en skillnad mellan män och kvinnor i hur de utvecklar arbetsskador på 
en könsneutral arbetsplats där de innehar samma arbetsuppgifter 
 
Där min hypotes är H(1) – mothypotesen.  

Urval 
Eftersom jag gör en undersökning på hur arbetsskador förhåller sig till män och kvinnor 
var det viktigt att välja en könsneutral arbetsplats. Arbetsplatsen är inte enbart utvald 
utifrån att den är könsneutral, utan att det även var en arbetsplats där man har liknande 
arbetsuppgifter. I det här fallet blev det kontorsarbete med datoranvändning. Urvalet är 
40st respondenter mellan 18-65+ år. Dessa valdes slumpmässigt från den könsneutrala 
arbetsplatsen där kvinnor och män uppskattades ha likartade arbetsuppgifter. 24 kvinnor 
och 16 män ingick i det slutliga urvalet.  

Datainsamling och frågeinstrument 
All typ av datamaterial samlades in via en enkät. Enkäten var utformad ifrån olika typer 
av frågor från tidigare enkäter om arbetsmiljö, en utifrån Sahlgrenska akademin 
(Martinsson, 2009). Eftersom enkäten är byggd på tidigare enkäter är det trovärdigt att 
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den mäter det som är avsett att mäta.  Frågorna täcker det jag vill undersöka. Jag har 
gjort en pilotenkät där jag har testat enkäten på ett par personer för att se om den är 
lättbegriplig. Enkäten handlar om den anställdas arbetsuppgifter, arbetsmiljö och 
arbetsskador. Efter pilotenkäten ändras en fråga angående om deras arbetsuppgifter 
eftersom det vara ett flertal som svarade med sin yrkestitel. Efter resultatet från 
pilotenkäten byttes den frågan om arbetsuppgifter ut mot en specificerad fråga om deras 
arbetsuppgifter främst går ut på att använda en dator.  

Genomförande 
Det startade med att kolla på tidigare forskning inom olika typer av yrkesområden för 
att hitta en arbetsplats som är könsneutral (40/60 %). De yrkena som fanns var inom 
administration där man arbetar mycket med en dator och datainmatning samt befinner 
sig i ett kontorslandskap. Kontakt skedde med en person på företaget som kunde hjälpa 
mig att skicka ut enkäterna på den arbetsplatsen, vilket resulterade till att kontakt med 
alla respondenter inte skedde utan det ansvaret skickades vidare till kontaktpersonen på 
företaget. När jag tog i kontakt med olika företag inriktade jag mig ofta på 
rekryteringsavdelningen eller HR (human relations) eftersom de ofta sköter 
personalfrågorna. Det gjorde att det var mindre tidskrävande och enbart en person 
behövdes övertalas istället för 40 enskilda. Jag skickade ut mail med ett första utkast på 
enkäten för att företaget skulle se hur den var utformad och att det inte var alltför 
känsliga/privata frågor. När jag fått godkännande att genomföra undersökningen på 
deras företag skickade jag ett missivbrev och den fullständiga enkäten som sedan 
skickades vidare till de anställda. När enkäten var besvarad samlade kontaktpersonen in 
enkäten och skickade alla 40st via post. Därefter började bearbetningen av materialet. 
Först sker en tematisering av arbetsuppgifterna för att kunna sätta det i olika variabler 
som de andra frågorna. Frågorna operationaliserades till variabler och allt registrerades i 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).  
 

Forskningsetiska principer 
Denna studie utgår ifrån de fyra huvudkraven inom forskningsetik(David et al. 2011). 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet betyder att forskaren måste informera deltagare om vad syftet med 
studien är och vad det innebär att delta. Samtyckeskravet menas att respondenten 
bestämmer över sitt eget deltagande, vilket betyder att deltagaren kan välja att avbryta 
sitt medverkande under studiens gång. Konfidentialiteteskravet är den tredje principen 
som betyder att alla deltagare är anonyma och materialet som inhämtas förblir 
konfidentiellt för utomstående projektet. Allt material förvaras i säkerhet av forskaren. 
Nyttjandekravet är den fjärde av principerna och betyder att allt material ifrån 
deltagarna ändas får användas i forskningsändamål och inte för annat bruk (ibid). 
Informationen om de forskningsetiska principerna ingick i ett missivbrev till 
deltagarna(Se bilaga 1). Samtliga krav uppfylldes vid kontakt med företaget samt via ett 
missivbrev till alla deltagare. Personen som delade ut enkäten till respondenten 
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förklarade syftet, frivilligheten, möjligheten att avbryta samt möjligheten att ta dela av 
resultaten. Detta delades dessutom ut skriftligt via ett missiv till respondenten. 
 

Databearbetning/analys 
Det genomfördes en kvantitativ dataanalys (konfirmativ analys) och en hypotesprövning 
vilket resulterade i att hypotesen kunde verifieras eller falsifieras. Datamaterialet 
analyserades i SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Enkätfrågornas svar 
kodades utifrån om de genererade nominala data eller ordinala data. Kön har två olika 
svarsalternativ (se bilaga 2) vilket gör att man kodar in värdet 1 till man och 2 till 
kvinna. Likadant sker vid kodning av ordinala data där vi inte vet hur långt det är 
mellan bra och dåligt. Till exempel frågan ”Vad anser du om din arbetsmiljö”, där 
svarsalternativen ”dålig” kodades som 1, ”mindre bra” kodades som 2, ”bra” som 3, 
medan ”mycket bra” kodades som 4.  Koderna fungerar som etiketter som gör det 
möjligt att bearbeta den data man har (Bryman, 2001). Univariata analyser gjordes för 
analysera skillnaden mellan kvinnor och män för varje enskild variabel (se tabell 3).  

Independent	t-test	
Independent t-test är sätt att testa om skillnaden mellan två variabler är signifikant. Man 
använder sig av ett t-test för att jämföra om två medelvärden skiljer sig ifrån varandra. 
T-testet gör att man kan se om det verkligen finns en statistisk signifikant skillnad med 
vald konfidensnivå, vanligtvis 95%. T-testet användes när skillnaderna mellan kvinnor 
och män med avseende på arbetade veckotimmar undersöktes (se tabell 3). T-testet är 
ett parametrisk test och används då kontinuerliga symmetriska data analyseras(Sundell, 
2012) 

Chi2	test.		
Ett chi2 test utfördes för att tar reda på om det finns någon signifikant skillnad mellan 
kön och vald variabel i enkäten. Det utfördes ett chi2 test för varje variabel korsat med 
kön för att veta skillnaderna mellan variablerna. Chi2 testen genomfördes när skillnader 
mellan kvinnor och män med avseende på upplevda besvär, om du tar med dig arbetet 
hem och på frågor om upplevd stress undersöktes (se tabell 4).  Chi2 testet är ett icke 
parametriskt test och kan med fördel användas då underlaget är kommer från 
enkätfrågor och data från nominal- eller ordinalskala analyseras (Sundell, 2012) 

Multivariat	logistisk	regressionsanalys	
För att kunna verifiera eller falsifiera hypotesen görs en multivariat logistisk 
regressionsanalys. Då kan man se ett samband mellan den beroende variabeln (Tar med 
arbetet hem) och en eller flera oberoende variabler (Sundell, 2012). En 
regressionsanalys handlar om att se samband mellan variabler. Om exempelvis den 
oberoende variabeln (y) förändras, så kommer även den beroende variabeln (x) att 
förändras (Nyman, 2014). Genom en multivariat regressionsanalys kan man förbättra 
förklarningen på sambandet eftersom du har flera oberoende variabler i analysen. Du 
isolerar sambandet och kan hitta eventuella orsakmekanismer. Om man kan ska kunna 
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identifiera vad det finns för variation bland män och kvinnor på arbetsplatsen behövs 
det fler än en variabel för att kunna ta reda på variationen. Annars kan man säga att en 
viss variabel är den korrekta utlösaren till ett visst utfall (ibid.) 

Resultat 
Tabell 2 – Antal deltagare och åldersfördelning (n=40) 
 
Kön Antal Procent 
Man 16 40 

Kvinna 24 60 

Total 40 100 

   

Ålder Antal Procent 
18-30 7 17,5 

31-40 11 27,5 

41-50 11 27,5 

51-65 11 27,5 

Total 40 100 

 
Tabell 2 visar på att det är en könsneutralarbetsplats eftersom det är 60/40 procent 
fördelning mellan män och kvinnor. Resultaten visar också en relativt lika 
åldersfördelningen för deltagarna.  
 
Tabell 3 – Beskrivande statistik (medelvärde och standardavvikelse) fördelat på män 
och kvinnor (n=40).  
 
 Kön  

Man = 16 Kvinna = 24  
Medelv

ärde 
Standardav

vikelse 
Medelv

ärde 
Standardav

vikelse 
Skillnad* 

Arbetade 
timmar per 
arbetsvecka 

40,88 1,784 38,71 8,1 Icke signifikant 

Nuvarande 
ålder 

2,63 1,08 2,67 1,09 Icke signifikant 

Arbetsställning 
sittande2 

4,25 2,793 4,33 2,316 Icke signifikant 

Arbetsställning 
stående2 

3,25 2,79 3 1,96 Icke signifikant 
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Arbetsställning 
gående2 

0,44 0,62 0,67 0,92 Icke signifikant 

Rygg och 
nackbesvär1 

2,44 2,529 2,92 2,225 Icke signifikant 
 

Stressnivå1 1,94 1,06 2,42 1,64 Icke signifikant 

1. Rygg- och nackbesvär samt Stressnivå mättes på en skala från 1-10. 
2.  Antal timmar med specificerad arbetsställning 

 
Resultatet visar att det är små skillnader mellan kvinnor och män med avseende på 
arbetade timmar, hur din arbetsställning är under en arbetsdag, graden av rygg- och 
nackbesvär samt upplevd stressnivå. Resultaten visade att det inte fanns någon 
signifikant skillnad mellan kvinnor och män när ett t-test genomförts. Men kvinnor 
uppger att de i genomsnitt arbetar färre timmar än männen. Även om det skiljer nästan 2 
timmar är skillnaden inte signifikant. Generellt var det låg upplevelse av 
rygg/nackbesvär. 
 
Tabell 4 - Arbetsmiljörelaterade skillnader mellan kvinnor och män på en könsneutral 
arbetsplats. Redovisas som andel med antal inom parantes 

 Män 
(N=16) 

Kvinnor 
(N=24) 

Skillnad* 

Tar du med arbetet hem m(Ja) 19% (3) 62%  (15) Chi2 värde = 7,424 
Sig. = 0,006 

Datorarbete(Ja) 100% (16) 100% (24)  
Icke signifikant 

Samma utvecklingsmöjligheter(Ja)  
100% (16) 

 
66% (16) 

Chi2 värde = 6,667 
Sig. = 0,010 

Har män större 
utvecklingsmöjligheter(Ja) 

 
 
0%(0) 

 
 
29%(7) 

_ 

Rygg/nackbesvär i dagar (1-2)  
87,5% (14) 

 
79% (19) 

 
Icke signifikant 

Rygg/nackbesvär i dagar (2-3) 0%(0) 8,3%(2) - 

Rygg/nackbesvär i dagar (3-5) 12,5%(2) 12,5%(3) Icke signifikant 

Stress i dagar (1-2)  
87,5%(14) 

 
87,5%(21) 

 
Icke signifikant 
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Stress i dagar (2-3)  
12,5%(2) 

 
12,5%(3) 

 
Icke signifikant 

Stämning lämpad både för män och 
kvinnor (Ja) 

 
100% (16) 

 
92%(22) 

 
Icke signifikant 

Repetitiva rörelser (Ja) 75%(12) 79%(19) Icke signifikant 

Arbetsmiljö (Mycket bra) 6,2%(1) 4%(1) Icke signifikant 

Arbetsmiljö (Bra) 81,3(13) 75%(18) Icke signifikant 

Arbetsmiljö (Mindre bra) 12,5%(2) 21%(5) Icke signifikant 

Störande ifrån ljud på arbetsplatsen (Ja) 100%(16) 83%(20) Icke signifikant 

*Sig = Signifikantnivå, P>0,05. 
Resultatet redovisar att det inte finns några statistiska signifikanta skillnader (chi2 test) i 
hur man arbetar. Det kan vara om din arbetsställning är stående, sittandes eller om du 
går runt samt arbetsuppgifter och hur många timmar du arbetar. Det finns signifikanta 
skillnader i arbetet man tar med hem och samma utvecklingsmöjligheter inom arbetet 
(Se tabell 4). Kvinnor rapporterar att de tar hem mer arbetet än männen. Även att 
kvinnor känner att det inte är samma utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen. Vad det 
gäller upplevd stress på arbetsplatsen verkar det inte finnas någon skillnad mellan 
kvinnor och män. 
 
Tabell 5 – Regressionsanalys av den beroende variabeln (Tar med arbetet hem) och de 
oberoende variablerna kön, ålder, stressnivå (1-10), samma utvecklingsmöjligheter och 
arbetsmiljö. 
Beroende variabel B-

Koefficienterna 
Signifikantnivå OR  95% C.I 

Kön 1,82 0,056 6,14 0,96– 39,5 
Ålder -0,71 0,107 0,42 0,21 – 1,16 
Stressnivå1 
Utvecklingsmöjligheter2 
Arbetsmiljö3 
Konstant 

-0,79 
1,03 
-1,11 
2,56 

0,027 
0,385 
0,338 
0,124 

0,46 
2,80 
0,33 
12,9 

0,23 – 0,91 
0,28 – 28,45 
0,034 – 3,2 
 

Signifikantnivå, P>0,05. C.I =  Konfidensintervall. OR = Oddsratio 
1. Upplevd stressnivå på arbetet 
2. Upplevda utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen 
3. Upplevd arbetsmiljö på arbetsplatsen 
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Tabell 5 redovisar sambandet mellan den beroende variabeln och flera oberoende 
variabler. Stressnivån indikerar att låg stress på arbetsplatsen minskar risken att ta med 
sig arbetet hem, givet kön, ålder, upplevda utvecklingsmöjligheter samt upplevd 
arbetsmiljö. Med andra ord ger en högre upplevd stress större risk är det att du tar med 
sig arbetet hem.  
 
 

Diskussion 
Resultatdiskussion	
 
Syftet var att kartlägga hur arbetsskador fördelas mellan män och kvinnor på en 
könsneutral arbetsplats. Genom resultaten kan vi se att det inte finns några större 
skillnader mellan könen. Varken på arbetsuppgifter eller besvären som rygg/nacke och 
stress. Utan det var andra saker som utvecklingsmöjligheter och huruvida man tar med 
sig arbetet hem som var skillnader mellan könen. Men på denna arbetsplats ser läget ut 
som det att det är väldigt jämställt när det kommer till arbetsskador. Hypotesen var att 
det inte fanns någon skillnad i arbetsuppgifterna och hur de arbetade. Det finns ingen 
signifikant skillnad mellan män och kvinnor i hur de arbetar samt arbetsuppgifter(Se 
tabell 3 och 4). I tabell 4 beskrivs även arbetsskador, det visade sig vara väldigt låga 
siffror både vid stress och rygg- och nackbesvär. Även hur ofta besvären visar sig under 
veckan. Det var sällan mer än 3 dagar deltagarna upplevde besvär.  
 
Datorarbete och repetitiva rörelser är kopplat till besvär runt nacke/skuldror/axlar och 
armar (Cote et al. 2008, Hooftman et al., 2005). Det kan vara att man upplever olika 
besvär olika beroende på person. En person som upplever sin stressnivå 8 (på en skala 
1-10) kanske har samma fysiska stresspåslag som en person som upplever sin stressnivå 
som 3. Beroende på vad man anser vara mycket alternativt lite. En annan orsak till att 
besvären var väldigt små kan vara att arbetsplatsen är väldigt medveten om arbetsmiljö 
och försöker främja miljön för arbetarnas bästa. En större del av medarbetarna har 
upplevt god hälsa på företaget. Det har även ökat med få enheter ifrån 2014-2015 
(Landstinget, 2015) 
 
Tidigare forskningen visade att män och kvinnor utför arbetet olika och därför genererar 
olika typer av arbetsskador (Coury et al. 2002). Men i denna studie finns inga 
signifikanta skillnader mellan män och kvinnor vid arbetsskador. Utifrån hypoteserna 
där noll-hypotesen (H0) – var att det inte fanns någon skillnad mellan män och kvinnor 
och vad de genererar för typ av arbetsskador, och mothypotesen(H1) – Var att det fanns 
en skillnad mellan män och kvinnor och vad de genererar för typ av arbetsskador. 
Utifrån testerna att det inte fanns någon signifikant skillnad behåller vi noll-hypotesen.  
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Det utfall som är mest intressant är varför det är fler kvinnor som tar med sig arbetet 
hem. Här kan det ske olika tolkningar på ”tar med sig arbetet hem”. Normaliseringen av 
att ta med sig arbetet hem är att man går och tänker på arbetet, medan i enkäten var 
avseendet att man bokstavligen tar med sig arbetet hem och fortsätter jobba hemma. Av 
männen var det 19 % som tog med sig arbetet hem. Och av kvinnorna var det 62 %. 
Stressnivån däremot visade sig vara en bidragande faktor till varför man tar med sig 
arbetet hem (Se tabell 5).  Att stressnivån var signifikant var utifrån sambandet mellan 
”Tar med arbetet hem” och de oberoende variablerna. Eftersom det är en tvärsnittsstudie 
är det omöjligt att uttala sig om orsakssamband. Detta betyder att det också är troligt att 
det kan vara så att du tar med dig arbetet hem gör att du känner dig mera stressad. 
Upplevelsen av stress kan ha att göra med krav/kontroll/stöd (Prevent u.å). Eftersom att 
kraven eventuellt kan vara för höga på arbetsplatsen kan man behöva ta med arbetet 
hem. Det gör att man kan sakna kontroll över arbetet och man känner att man inte 
hinner med på de 8 timmar/dag. Det skapar en stress, men ändå i denna undersökning 
var stressnivå låg. Då kan man tänka hur det skulle kunnat se ut om den var högre? 
Hade det var fler som tagit hem arbetet? Återigen måste man utgå ifrån hur frågan 
tolkats. Vidare kan man sedan undersöka om det är fler kvinnor som upplever stress än 
män.  

Metoddiskussion 
Med en tvärsnittsstudie kan man enbart se relation mellan variabler. Det finns alltså 
ingen tidsmässig relation mellan dessa undersökta variabler och det kan ge en oklarhet 
om vad som verkligen är orsaken till utfallet eftersom det kan vara flera faktorer som 
spelar in till utfallet (Bryman, 2011). Eftersom tvärsnittsstudier har svårt att bevisa 
orsakssamband gör att det är svårt att veta precis vad som är orsaken till utfallet, men en 
tvärsnittsstudie är ett bra sätt att ta reda på hur verkligheten ser ut just nu (ibid.). Det 
finns fördelar och nackdelar med en enkätundersökning. Fördelar är att metoden är 
billig, det kräver inget extern mätningsinstrument eller uppbokning av rum och tid för 
att genomföra, samt den når många respondenter med en liten arbetsinsats. Samt att det 
kräver bara en medarbetare att skicka ut enkäterna. En enkätundersökning ger heller inte 
någon intervjueffekt där intervjuaren kan påverka försökspersonen vilket kan leda till ett 
missvisande svar samt att deltagaren får god tid till att besvara enkäten. Nackdelar kan 
vara att svarsvilligheten är lägre eftersom vissa ser en enkät som något man inte behöver 
besvara, intima frågor besvaras mer sällan. En av de stora nackdelarna med en 
enkätundersökning är att man inte kan vara hundra procent säker på att det är den 
utvalda som svarar på enkäten och även så har man svårt att kontrollera svarens 
tillförlitlighet (Andersen, 1994). Anledningen till att jag inte valde online-enkät var för 
att vara säker på att det är 40st respondenter ifrån företaget. Hade jag valt en 
webbaserad undersökning hade vem som helst kunnat delta. I mitt fall kan jag ha lite 
kontroll över att min kontaktperson verkligen delar ut till den målgrupp jag är ute efter. 
I enkäten kunde det funnits frågor om stöd/krav/kontroll i sitt arbete det hade lett till att 
man kunde fått in fler variabler kopplat till stress eftersom det var utfallet vi fick. Vid 
ett större urval med alternativt olika yrkesområden men man behåller könsneutraliteten 
kan ha gett ett annat resultat. Genom en annan typ av enkät eller en enkät med fler 
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frågor om stressrelaterade faktorer hade kunnat ge en mer konkret bild av hur 
arbetsskador förhåller sig till könen.  
 

Slutsats 
Min slutsats blir att jag behåller noll hypotesen, att det inte finns någon skillnad mellan 
könen angående arbetsskador trotts liknande uppgifter. Det fanns ingen signifikant 
skillnad mellan könen och kopplingen till arbetsskador. Vidare forskning kan göras 
utifrån de skillnader som studien visade d.v.s upplevd stress i förhållande till att ta 
arbetet med sig hem. Först måste man ta reda på hur kvinnor och män upplever frågan 
”att ta med sig arbetet hem” för att fortsätta studera det funna sambandet djupare.  
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Bilaga 1 – Missivbrev 
 
Hej jag heter Mattias och studerar på hälsopedagogiska programmet på Högskolan i 
Gävle. Jag är inne på min sista termin och är i full fart med att skriva mitt 
examensarbete inom folkhälsovetenskap. Mitt valda ämne är Arbetsskador i relation till 
jämställdhet.  
 
Syftet är att undersöka arbetsskador i förhållande till jämställdhet. En könsneutral 
arbetsplats. Givet samma titel/yrke är arbetsuppgifterna samma mellan kvinnor och 
män? Om det är så; samma titel/yrke och samma arbetsuppgifter. Är arbetsskadorna 
också samma? 
 
Jag har gjort research angående ämnet via vetenskapliga artiklar, rapporter och litteratur 
kring det aktuella ämnet men skulle behöva er hjälp för att få en översikt på hur 
verkligheten ser ut. Därmed har jag valt er arbetsplats för att göra en undersökning om 
hur arbetsskador förhåller sig till jämställdhet bland män och kvinnor. Jag kommer 
skicka ut 40st enkäter som tar 5-10minuter att besvara. Frågorna handlar om hur din 
arbetsmiljö ser ut på din arbetsplats. Jag hoppas att du kan delta i min studie.  
 
Denna studie tar hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att 
det är frivilligt att svara och ni kan välja när som helst under studiens gång att avbryta 
ditt deltagande. All information som samlats in kommer enbart användas till 
forskningsändamål och vara konfidentiellt mellan mig, handledare, övriga studenter 
inom mitt program samt examinatorer. Ni kan även få ta del av resultat om det så 
behagar er.  
 
Om ni har några frågor eller funderingar angående enkäten eller studien får ni gärna 
höra av er till mig eller min handledare för mer information 
 
Med vänliga hälsningar 
Mattias Lindberg – hhp14ml@student.hig.se 
0722508699 
 
Handledare: 
Niclas Olofsson – niclas.olofsson@lvn.se 
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Bilaga 2 – Enkät 
Lindberg, Mattias	

	

Avdelningen för arbets- och 
folkhälsovetenskap 	
Akademin för Hälsa och Arbetsliv   

Högskolan i Gävle 	

	

																																																															 	

	

Frågor om din arbetsmiljö 
	

Så här fyl ler du i pappersenkäten 	
Nedan ser du hur du markerar ett svarsalternativ, och hur du avmarkerar ett 
redan gjort val.	

 Korrekt markerat svarsalternativ	

 Inkorrekt markerat svarsalternativ, krysset ska vara mitt i rutan	
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 Inkorrekt markerat svarsalternativ, krysset är alltför kraftigt	

 Ångrat val, svarsalternativet räknas inte som markerat 
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1. Kön? 	

Kvi

nn

a Man	

2. Ålder? 	

18-30 år	

31-40 år	

41-50 år	

51-65 år	

3. Hur många timmar är en arbetsvecka för dig? 	

	

4. Tar du med dig arbetet hem? 	

Ja	

Nej	

5. Vid utförande av dina arbetsuppgifter, använder du dig av en dator?	

	
Ja	

Nej	
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6. På en skala 1-10 hur skulle du bedöma dina rygg- och 
nackbesvär? 	

	 1 10	
	

	

7. På en skala 1-10 hur skulle du bedöma din stressnivå? 	

	 1 10	
	

	

8. Hur många dagar känner du dig stressad i veckan 	

1-2	

2-3	

3-5	

9. Hur många dagar känner du av rygg- och nackbesvär i  
veckan? 	

1-2	

2-3	

3-5	

10.  Vad anser du om din arbetsmiljö? Den är ... 	

Mycket bra	

Bra	

Mindre bra 

Dålig 

 

11.  Trivs du på din arbetsplats? 
Ja	

Nej	

 

12.  Anser du att stämningen på arbetsplatsen är lämpad 
både för män och kvinnor 
Ja	
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Nej	
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13.  Anser du att män och kvinnor har samma 
utvecklingsmöjl igheter? 
Ja	
Nej	
 
Om nej – 
 
14.  Får män större utvecklingsmöjl igheter? 
Ja	
Nej 
 
15.  Får kvinnor större utvecklingsmöjl igheter? 
Ja	
Nej	
 
16.  Min arbetsplats är fr i t t  från störande l jud? 
 
Ja	
Nej	
 
17.  I  en typisk 8timmars arbetsdag hur många timmar (svara 
i hel och/eller halvtimmar)? 

a  ) – Sitter du? (0-8) 
 
 
b  ) – Står du? (0-8) 
 
 
c  ) – Går runt? (0-8) 
 
 

18.  Utför du repetit iva rörelser när du utför ditt 
arbete? 
Ja	
Nej	
 

Tack	för	din	medverkan!	
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