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Återrapportering av regeringsuppdrag 
Uppdragsforskning med relevans för 
tillsynsverksamheten  
 
Härmed översänds Arbetsmiljöverkets återrapportering av regeringsuppdraget 
om uppdragsforskning med relevans för tillsynsverksamheten. 
 
I detta ärende har generaldirektören Erna Zelmin-Ekenhem beslutat. I den 
slutliga handläggningen har enhetschefen Ann Ponton Klevestedt deltagit. 
Föredragande har varit senioranalytiker Hannes Kantelius. 
 
I regleringsbrevet för 2016 anges att Arbetsmiljöverket ska fördela särskilda 
medel till uppdragsforskning med relevans för tillsynsverksamheten, med 
tonvikt på arbetsmiljö och arbetsmiljörelaterad ohälsa i ett genusperspektiv. 
Fördelningen ska främst utgå från inkomna underlag i och med de tidigare 
projektplaneringsbidragen enligt ändringsbrev för budgetåret 2015. 
 
Beredningsprocessen för beslut om fördelning  

 
Under hösten 2015 delade Arbetsmiljöverket ut sammanlagt tre miljoner kronor 
i projektplaneringsbidrag. Sammanlagt 11 ansökningar beviljades medel för att 
kunna inkomma med en fullständig ansökan om projektbidrag. 
Arbetsmiljöverket tillsatte en särskild beredningsgrupp för att besluta om vilka 
ansökningar som skulle beviljas projektplaneringsbidrag. 
 
De fullständiga ansökningarna inkom i juni 2016 och det vara samma 
beredningsgrupp som tog ställning till ansökningarna. Ansökningarna 
bedömdes utifrån deras arbetsmiljörelevans och vetenskapliga relevans. I 
arbetsmiljörelevans ingick fokus på tillsyn och tydlig genusdimension. I 
vetenskaplig relevans ingick nytänkande/originalitet, teoretisk förankring, 
metod/design av studien, kompetens hos projektgruppen och organisering av 
projektet.  
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Beredningsgruppen bestod av både forskare och anställda vid 
Arbetsmiljöverket och återges nedan.  
 
Lena Abrahamsson (ordförande), professor, Luleå tekniska högskola 
Maria Albin, professor, Lunds universitet/Karolinska institutet 
Magnus Svartengren, professor, Uppsala universitet och Arbetsmiljöverket 
Boel Callermo, avdelningschef, Arbetsmiljöverket 
Per Nylén, docent, Arbetsmiljöverket 
Mats Ryderheim, tillsynsdirektör, Arbetsmiljöverket 
Roger Simu, tillsynsdirektör, Arbetsmiljöverket  
Jens Åhman, docent och enhetschef, Arbetsmiljöverket 
Hannes Kantelius (föredragande), Arbetsmiljöverket 
 
Beviljade ansökningar 

 
Arbetsmiljöverket beslutade 2016-08-31 att fyra projekt får ett forskningsbidrag 
på tre miljoner vardera under åren 2016–2018. De utvalda projekten sträcker sig 
över olika discipliner och problemområden. Intervjuer med varje projektledare 
finns på www.av.se. De beviljade ansökningarna är: 
 

Ansökans titel Sökande Hemvist 

Arbetsmiljöarbete i politikstyrda 
och könssegregerade 
organisationer 

Vicki 
Johansson 

Göteborgs universitet, 
Förvaltningshögskolan 

Mikroföretagares arbetsmiljö och 
hälsa med fokus på genus och 
etnicitet - innovationer för tillsyn 

Susanna 
Toivanen 

Stockholms 
universitet/KI, CHESS 

Jämställd arbetshälsa? Genus, 
arbetsorganisation och fysisk 
belastning inom detaljhandeln 

Svend Erik 
Mathiassen 

Högskolan i Gävle, 
Akademin för hälsa och 
arbetsliv 

Handintensivt arbete: en metodik 
för riskbedömning, medicinska 
kontroller och utvärdering 

Teresia 
Nyman 

Uppsala universitet, 
Arbets- och 
miljömedicin 
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