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Sammanfattning 

Sammanfattning 

Arbetsskador är ett problem inom sjukvården i Sverige. Både arbetsolyckor och 

framförallt arbetssjukdomar orsakade av för höga arbetsbelastningar utgör en 

stor andel arbetsskador hos vårdpersonal. Syftet med studien var att kartlägga 

och beskriva arbetet i byggprocessens byggarbetsgrupper för vård- och 

omsorgsbyggnader och lokaler, i vilka ergonomer och arbetsmiljöingenjörer 

ingår, då de kopplas in i byggprocessen. Målet var ett kunskapsunderlag som 

utgörs av detta examensarbete och ett samlingsdokument i appendix med 

metoder och relevant litteratur. Analysperspektivets grund var byggprocessen, 

ergonomi, metoder och samtalsmetodik. En kvalitativ undersökningsmetod 

användes i studien. Åtta personer med olika yrkesbakgrunder och med god 

erfarenhet av arbete i byggarbetsgrupper, byggfrågor och ritningsgranskning 

intervjuades individuellt. Resultatet pekar på att ergonomer och 

arbetsmiljöingenjörer är kunskapsbärarna av arbetsmiljö i byggprocesserna. 

Metodiken var att följa den av projektledaren uppgjorda planen för 

byggprocessen. De viktigaste arbetssätten och den viktigaste metoden var att 

skapa en god dialog och samtal, ha ett lösningsinriktat förhållningssätt samt att 

visualisera ritningar i byggarbetsgruppen. Deras roll i byggarbetsgruppen var 

att coacha och handleda framförallt brukare/vårdpersonal för att hjälpa dem 

att få ett tydligt beslutsunderlag för att kunna ta genomtänkta beslut. 

Slutsatsen tyder på att ergonomer och arbetsmiljöingenjörer är viktiga i 

byggprocessen i byggarbetsgrupperna för att sätta fokus på 

arbetsmiljöperspektivet. De behöver kopplas in i byggprocessens 

planeringsskeden, de tidiga skedena, för att kunna påverka utformning av 

framtida arbetsplatser. Medverkan av dessa två yrkesgrupper i byggprocesser, 

kan alltså komma vårdpersonalen/brukarna tillgodo i form av en arbetsmiljö 

som till stor del blir utformade efter vårdpersonalens/brukarnas krav och 

behov samt främjar deras hälsa och förhindrar arbetsskador. Framöver behövs 

en riktad utbildning för ergonomer och arbetsmiljöingenjörer som ska delta i 

byggprocesser. Det finns stora möjligheter för arbetsmiljöingenjörer och 

ergonomer att utveckla sin roll i byggprocessen till en mer framträdande sådan. 

Nyckelord: Ergonomer, arbetsmiljöingenjörer, byggprocessen, hälso- och 

sjukvårdslokaler, metoder, arbetssätt 
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Abstract 

Occupational injuries are a problem in healthcare in Sweden. Both occupational 
accidents and most of all occupational diseases caused by great physical 
workloads constitute a large proportion of work related musculoskeletal 
disorders (MSD) of healthcare professionals. The aim of the study was to 
explore and describe the work process in the design teams of the building 
design process. The main focus was the building design process of health care 
buildings and the design teams where ergonomists and safety engineers are 
asked to participate. The purpose was to create a knowledge base consisting of 
this study and an appendix with methods and relevant literature. Eight people 
with different professions were interview. All of them had a good hold on the 
building design processes and on hospital architecture issues. Among them 
there were two ergonomists and two safety engineers. The result indicates that 
ergonomists and safety engineers were those who possessed the knowledge of 
working environment factors such as ergonomics in the building design 
processes. The methodology was to follow the agreed plan for the building 
design process established by the project Manager. Moreover the role of the 
ergonomists and safety engineers in the design team was to coach and 
supervise particularly the healthcare professionals. The main approach was to 
create a good dialogue and conversation and to keep a solution-oriented 
approach in the design team. Furthermore the most important method was to 
visualize drawings of Architects which made it possible for the healthcare 
workers to be able to audit the drawings correctly. This procedure gave the 
healthcare professionals a decision-making support which helped them to 
make well-reasoned decisions about their future work environment. The 
conclusion indicates that ergonomists and safety engineers are important 
because of their unique knowledge of working environment, especially 
ergonomics. Ergonomists and safety engineers need to be involved in the early 
phases of the building design process in order to be able to influence the 
design of new workspaces. The participation of these two professions in the 
design team may also benefit the healthcare workers with a future work 
environment which is largely designed according to their requirements and 
needs and will probably help to prevent MSDs. In the future there is a need for 
a specific education just for the ergonomists and the safety engineers 
participating in the building design process of healthcare buildings. There are 
great opportunities for them to develop their role towards a more prominent 
one in the building design process. 

Keywords: Ergonomists, safety engineers, building design process, health care 
architecture, methods, procedures 

Abstract Abstract 
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Ordlista och begreppsförklaringar 

Antropometri: Från grekiskans (anthropos) människo-, (metons) mått. 

Människans mått. Läran innefattar bl.a. människans mått och proportioner, 

kroppsställningar, räckvidder och rörelseutrymme (Hägg, 2011). 

Arbetsmiljöingenjör: Arbetar systematiskt med att förhindra olyckor och 

förebygga skador genom att identifiera och utreda fysiska och kemiska risker. 

(Sveriges akademikers centralorganisation). 

Arkitekt: Vetenskapligt utbildad fackman inom byggnadskonst, inredning, 

stadsplanering och landskapsplanering. Från det grekiska ordet byggherre 

(Hansson, 2015). 

BBR: Boverkets byggregler, detaljerade föreskrifter utgivna av Boverket 

(Hansson, 2015). 

Belastningsbesvär: Besvär i rörelseorganen, dvs. alla former av ohälsa i 

rörelseorganen som kan ha samband med förhållanden i arbetet. Besvären kan 

ha orsakats av arbetet eller något annat, men förvärrats av arbetet. I begreppet 

ingår allt ifrån lätta, övergående besvär till livslånga skador. Muskuloskeletala 

besvär är synonymt med belastningsbesvär (Arbetsmiljöverket, 2012).  

Belastningsergonomi: Den del av det större begreppet ergonomi som 

behandlar hur belastningar i arbetet påverkar rörelseorganen 

(Arbetsmiljöverket, 2012). 

Brukare: Fysisk eller juridisk person som genom användning drar nytta av lokal 

eller anläggning. I begreppet brukar ofta innefattas besökande eller nyttjare av 

lokal eller anläggning, exempelvis trafikant (Hansson, 2015). 

Byggherre: Den som för egen räkning utför eller låter utföra 

byggnadsanläggning och installationsentreprenader (Hansson, 2015). 

Byggledning: Leda byggprocessen (Hansson, 2015). 

Byggprocessen: Den samlade benämningen på alla aktiviteter som behövs för 

att tillhandahålla byggnader eller anläggningar. Häri ingår produktbestämning, 

produktframställning och produktanvändning (Hansson, 2015). 

Ordlista och begreppsförklaringar 
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Coaching: En samarbetande, anpassad, lösningsfokuserad och systematisk 

kommunikation som främjar handling, lärande och utveckling på det personliga 

och yrkesmässiga planet genom medvetandegörande, motivation och 

ansvarighet (Gjerde, 2012). 

EBD: Evidensbaserad design är en metod och en process för att integrera 

kunskap från olika forskningsdiscipliner för att skapa mätbara relationer mellan 

fysisk miljö och dess olika effekter (Berezecka-Figacz et al., 2011).  

Ergonom: Från grekiskan, (ergo) arbete och (nomus) vetenskap. Den som 
arbetar med arbetsvetenskap (Svenska Akademien, 2006). I Sverige arbetar 
oftast ergonomen med belastningsergonomi och synergonomi och har en 
bakgrund som fysioterapeut. Utomlands är det vanligare än i Sverige att 
ergonomen har en annan bakgrund såsom t.ex. ingenjör och psykolog. 

Ergonomi, 1) Läran om anpassning av arbete och miljö och till människans 

behov och förutsättningar. Ergonomi omfattar fysiska, organisatoriska och 

mentala aspekter på arbetsmiljön. Då ergonomiska förbättringar görs i 

verksamheten ska de beröra såväl arbetstagarnas förutsättningar som tekniska 

och organisatoriska förutsättningar (Arbetsmiljöverket, 2016). 

Ergonomi, 2) Ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som i 

ett helhetsperspektiv behandlar samspelet människa- teknik- organisation i 

syfte att optimera hälsa och välbefinnande samt prestanda vid utformning av 

produkter och arbetssystem, International Ergonomics Association (IEA) 2000, 

Svensk tolkning: EHSS 2006, (Ergonomi och Human Factors Sällskapet Sverige, 

2016). 

Funktionsplanerare: I denna studie tillhörande fastighetsägaren och 

hyresvärden för vårdverksamheter. Se också lokalplanerare (Sveriges 

kommuner och landsting, 2008). 

Företagshälsovård: En oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö 

och rehabilitering. Företagshälsovården ska särskilt arbeta för att förebygga 

och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera 

och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och 

hälsa (Tägtström, 2015). 
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Hälso- och sjukvårdslagen: Där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det finnas 

den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska 

kunna ges (Johnsson och Sahlin, 2010). 

Konsult: Sakkunnig person som anlitas för vissa specialuppdrag och som 

rådgivare. I byggbranschen, arkitekt, ingenjör eller konsultföretag som utför 

uppdrag åt beställaren. Konsultens arbetsuppgifter specificeras med checklistor 

(Hansson, 2015). 

Lokaler för god vård:  

1) Uppfattas som ändamålsenliga för sitt syfte,  

2) Medger verksamhetsutveckling och flexibel användning över tid, 

3) Stödjer patientens rätt till självbestämmande och integritet, 

4) Stödjer personalen i deras ambition att arbeta nära patienten,  

5) Stödjer processorienterat arbetssätt,  

6) Medger att generellt utformat vårdrum kan användas av olika vårdgivare, 

7) Medger att stödfunktioner kan delas mellan olika vårdgivare, 

(Socialstyrelsen, 2005). 

Lokalplanerare: Anställd som arbetar med en verksamhets lokalförsörjning. 

Sammanställer behov och deltar framförallt i behovsanalys av lokaler. Fungerar 

som intern projektledare för mindre projekt samt länk mellan projektledare 

och verksamhet i större projekt (Sveriges kommuner och landsting, 2008). 

Lokallista: Programhandling för vilka slags lokaler som behövs (Sveriges 

kommuner och landsting, 2008). 

Lägsta godtagbara standard, LGS: Finns definierat för olika 

tillämpningsområden, t.ex. för arbetsmiljö i hygienrum och för tillgänglighet 

(Locum, 2011, Arbetsmiljöverket, 2007). 

Manuell hantering: Alla slags transporter eller förflyttningar av laster där en 

eller flera arbetstagare lyfter, sätter ned, skjuter, drar, bär eller flyttar en last 

(Arbetsmiljöverket, 2012). 

Ordlista och begreppsförklaringar 



_________________________________________________________________________________ 

Metod: Från grekiskan (meta) efter och (hodos) väg. Planmässigt 

tillvägagångssätt för att uppnå ett visst resultat (Osvalder, 2010). 

Metodik: metodlära, en uppsättning metoder inom ett specifikt område, 

strategi, en uppsättning av metoder som följs genom en process (Svenska 

Akademien, 2006).  

PBL: Plan- och bygglagen är en lag för reglering av markanvändning och 

byggande. PBL formulerades utifrån synsättet att den fysiska miljön utgör 

ramen för människors livsmiljö och för utvecklingen av verksamheter (Hansson, 

2015). 

Programmering: Process som omvandlar krav på och från verksamheten till 

krav på byggnadsverket. Programmering utgör en delprocess av 

produktbestämningen (Hansson, 2015). 

Projektering: Process som omvandlar krav till produktegenskaper. Projektering 

utgör en delprocess i produktbestämningen. Processen kallas ibland för 

designprocessen. Även precisering av otydligt formulerade krav ingår i 

projekteringen (Hansson, 2015). 

Projektledare: Person som leder och ansvarar för genomförandet av ett projekt 

(Hansson, 2015). 

Projekteringsledare: Samordnar de olika projektörsinsatserna. Arkitekten 

ansvarar ofta för projekteringsledningen, men det kan också vara byggledaren 

(Hansson, 2015). 

Projektör: Ansvarar för upprättande av sina respektive delar av 

förfrågningsunderlaget och produktionshandlingarna. Exempel på projektörer 

är arkitekter och konstruktörer (Hansson, 2015). 

PTS: Program för teknisk standard inom hälso- och sjukvården. 

Konceptprogram för typrum i sjukvården enligt evidensbaserad design (EBD). 

Typrum innefattar även administrativa arbetsplatser. Målet är en god miljö för 

både patienter och personal. En läkande miljö för patienter och en god 

arbetsmiljö för personalen. Konceptet är idag ett samarbete mellan 16 

landsting och Chalmers tekniska högskola. Konceptet diskuteras och förändras 
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en gång per år genom feedback från de 16 landstingen (Berezecka-Figacz et al., 

2011). 

Repetitivt arbete: Arbete som innebär att man upprepar liknande 

arbetsrörelser om och om igen. Tiden för varje arbetsmoment är kort och 

rörelserna sker i sådan omfattning att arbetstagaren kan drabbas av besvär i 

rörelseorganen (Arbetsmiljöverket, 2012). 

Ritningsgranskning: Att läsa och tolka ritningar. Kan göras under alla 

byggprocessens skeden (Locum, 2012).  

Rumsfunktionsprogram: Programhandling med detaljerade krav på rum främst 

med avseende på läge, samband, funktion, area, miljö, installationer, inredning 

och utrustning (Locum, 2010, Berezecka-Figacz et al., 2011).  

Rörelseorganen: De kroppsdelar och de strukturer (muskler, senor, skelett, 

brosk, ledband samt nerver) som gör att kroppen intar olika ställningar och 

rörelser (Arbetsmiljöverket, 2012). 

Tillgänglighetsspecialist: Person som arbetar med att granska ritningar efter 

tillgänglighetsregler inför bygglov och gör tillgänglighetsinventeringar av 

befintliga verksamheter utifrån BBRs krav.  

Systematiskt arbetsmiljöarbete: Definieras i arbetsmiljölagen som 
”arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp 
verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs 
och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås” (Arbetsmiljöverket, 2001).
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1. Inledning 
I detta avsnitt behandlas bakgrundsfaktorer såsom ohälsotal inom sjukvården, 

investeringar i sjukvårdsfastigheter, den fysiska miljöns betydelse, tillgång på 

vårdpersonal och ergonomers och arbetsmiljöingenjörers medverkan i 

byggprocesser. 

1.1 Bakgrund 

Arbetsskador är ett problem inom sjukvården i Sverige. Både arbetsolyckor och 

framförallt arbetssjukdomar orsakade av för höga belastningar utgör en stor 

andel arbetsskador hos vårdpersonal. Flest antal rapporterade 

belastningsolyckor och sjukdomar har undersköterskor och vårdbiträden. 

(Arbetsmiljöverket, 2010).  

Inom en snar framtid är stora pensionsavgångar att vänta samtidigt som färre 

personer söker utbildning eller arbete inom sjukvården. Ett ökat antal personer 

som behöver vård förutspås också. Framöver kommer landsting och kommuner 

att få konkurrera hårt om sjukvårdspersonal (Berezecka-Figacz et al., 2011, 

Åkesson, 2016). Om sjukhusen har en god arbetsmiljö kan det uppfattas som 

en attraktiv arbetsplats. I en studie om utrymme på sjukhus refererar Hignett 

och Lu (2009) till två undersökningar i Storbritannien som visar att 

sjuksköterskor värderar arbetsmiljöfaktorer högt. Två av faktorerna var 

tillräckligt med utrymme och en funktionell utformning av vårdrum. Det blir 

alltså allt viktigare med en god arbetsmiljö ur konkurrenssynpunkt såsom att 

locka till sig vårdpersonal, möjligheten att behålla befintlig vårdpersonal och att 

förebygga arbetsskador. 

Idag sker en stor nyinvestering i vård- och omsorgsbyggnader i Sverige, t.ex. 

satsar Stockholms läns landsting (SLL) miljarder på nybyggnationer och 

upprustning av befintliga byggnader. Dessa byggnader kommer under en lång 

tidsrymd, flera decennier, vara arbetsplatsen för tusentals personer med ett 

vårdyrke. Senast som stora nyinvesteringar i sjukhusbyggnader gjordes var 

under 1960-70 talet (Berezecka-Figacz et al., 2011).  

Redan vid planering av ny- till- och ombyggnad skapas förutsättningar för hur 

den framtida arbetsmiljön blir för vårdpersonalen/brukarna. I 

planeringsskedena beslutas det bl.a. om vilka rum som ska byggas, vilka krav 

som ska ställas på rummen såsom samband, storlek, ljud, ljus, ventilation och 
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utrustning. Dessa beslut framställs skriftligt i en kravlista, ett 

rumsfunktionsprogram, (RFP) och i en ritning som är visuell och visar form, 

storlek och sambanden mellan rummen (Locum, 2010). Det är därför viktigt att 

stort fokus läggs på arbetsmiljöaspekterna i tidiga skeden av byggprocessen. 

Myndigheter såsom Arbetsmiljöverket (AV) kan vid inspektioner förbjuda 

fastighetsägare att hyra ut lokaler om de inte är anpassade efter verksamheten 

som bedrivs i lokalerna (Arbetsmiljöverket, 2009). Det kan t.ex. vara ett 

hygienrum vars mått inte tillåter att personalen kan arbeta med skonsamma 

arbetsställningar (Arbetsmiljöverket, 2007, Arbetsmiljöverket, 2013). Vidare 

kan bidrag för nybyggnation avslås om inte lokaler uppfyller arbetsmiljöverkets 

krav på t.ex. hygienrum (Arbetsmiljöverket, 2007). Vinsterna med att bygga rätt 

från början för sjukvårdspersonalen är bl.a. att de minskar risken att bli 

skadade på grund av den fysiska miljön. För patienten betyder det att de kan få 

en säkrare och mer läkande vårdmiljö att vistas i (Berezecka-Figacz et al., 2011). 

Både fastighetsägare (ofta byggherre), verksamheten (vårdpersonal/brukare) 

och patienten vinner alltså på att det byggs rätt från början ur ett 

arbetsmiljöperspektiv.  

Under 1970- och 80-talen uppmanades företag att ta kontakt med 

Företagshälsovården (FHV) i samband med ett byggprojekt. Under en lång 

tidsperiod fanns statsbidrag för FHV. Ergonomer och arbetsmiljöingenjörer 

kallades ofta per automatik till planering och projektering eller utgjorde 

remissinstans för projektgruppers förslag (Lindelöf och Forsberg, 1993). Under 

lågkonjunktur, på 1990-talet då även statsbidrag för 

företagshälsovårdsverksamhet togs bort ändrades förutsättningarna för FHV. 

Ergonomer och arbetsmiljöingenjörer anlitades inte längre av företagen i 

samma utsträckning som tidigare för arbeten i byggarbetsgrupper. Generellt 

sett har FHV varit mer en resurs som har utnyttjats när det funnits problem, 

t.ex. när det upptäcktes att en ombyggnation inte riktigt blev som den var 

tänkt. Det finns dock några FHV, t.ex. Scanias inbyggda FHV som arbetat 

proaktivt (Arbetsmiljöforskning, 2015). Med tanke på de stora investeringarna 

som nu görs i vårdbyggnader så vore det lämpligt att företagshälsovårdens 

ergonomer och arbetsmiljöingenjörer återigen finns med som en självklar 

resurs som sakkunniga i byggprocesser. Då kommer det förmodligen att bli ett 

större fokus på arbetsmiljöperspektivet. 
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Utomlands pågår forskning inom områdena Human Factors and Ergonomics 

(HFE) och Participatory Ergonomi (PE) i vilka diskussioner om ergonomens och 

arbetsmiljöingenjörens roll i byggprocessen tas upp (Attaianese och Duca, 

2012, Seim ochBroberg, 2010,). I Sverige ligger forskningstyngdpunkten istället 

på samverkan i byggprocessen mellan brukare och arkitekten (Bergqvist, 2008, 

Fröst, 2004, Ryd och Fristedt, 2014), dvs. forskning med arbetsmiljöfokus för de 

framtida brukarna under byggprocessen saknas till stor del.  

Det finns olika sätt att förebygga arbetsskador och bygga upp en 

hälsofrämjande arbetsmiljö. Ur ett ergonomiskt perspektiv kan det vara en 

fördel att analysera arbetsmiljön utifrån begreppet MTO (Rollenhagen, 1997). 

MTO står för de tre perspektiven: människa, teknik och organisation (Ergonomi 

och Human Factors Sällskapet Sverige). M står för människan och hennes 

egenskaper: fysiska, psykiska och kognitiva (förmågan att bearbeta 

information, tillämpa kunskap och att minnas). T står för tekniken både, som 

hårdvara t.ex. lokaler, byggnader och hjälpmedel och för mjukvara, t.ex. en 

programvara till en dator. O står för organisation, vilket kan vara lagar och 

regler, samt arbetsplatsens egna rutiner, t.ex. checklistor och slutligen 

arbetsorganisationen, värderingar och kultur. Kan förändringar inom alla tre 

områdena genomföras nås bästa resultat. Komponenterna är dock ömsesidigt 

beroende av varandra, dvs. om genomtänkta förändringar inom ett område 

sker samverkar den förändringen med de andra områdena så att resultatet blir 

bättre (Rollenhagen, 1997). T - komponenten har alltså betydelse för hur den 

fysiska miljön utformas och därmed om hälsofrämjande arbetsplatser för 

brukare/vårdpersonal byggs. Vidare kan den fysiska miljön också påverka 

möjligheten för att ett effektivt och kvalitativt arbete i vården kan utföras. 

Idag sker det mycket inom området vårdarkitektur. Sveriges arkitekter och 

några större arkitektbyråer har startat, ”Upprop vårdmiljö”. De vill bygga med 

evidensbaserad design (EBD) dvs. införa nya forskningsrön i sjukhusmiljöer 

(Olsson et al., 2016). Det ska resultera i miljöer som framförallt tar hänsyn till 

patientens tillfrisknande och personalens arbetsmiljö (Berezecka-Figacz et al., 

2011, Locum, 2011, Wijk, 2014). Med anledning av de stora nyinvesteringar i 

nya byggnader och ombyggnationer som görs inom hälso- och sjukvården samt 

det stora intresse för hur vårdmiljön utformas, svårigheterna att rekrytera 

sjuksköterskor och att antalet arbetsskador inom vård och omsorg är högt så 
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förefaller det angeläget att kartlägga och beskriva hur ergonomer och 

arbetsmiljöingenjörer arbetar i byggprocesser för att ta reda på vilka metoder 

de använder och vilken roll de har.  

1.2 Problembeskrivning 

Idag är det ett problem att inte större fokus sätts på arbetsmiljön i planering 

och projektering vid ny- till- och ombyggnad inom hälso- och sjukvården. En 

dålig arbetsmiljö kan medverka till att arbetsgivarna inte lyckas behålla och 

attrahera vårdpersonal och att arbetsskador och sjukdomar ökar. Felaktigheter 

i utformningen av arbetsplatser kan t.o.m. resultera i ombyggnation snart efter 

inflyttning. Ergonomer och arbetsmiljöingenjörer är en underskattad resurs i 

byggprocesserna. Deras kunskaper och kompetens inom arbetsmiljöområdet 

tas inte alltid i anspråk i byggprocessen och i byggarbetsgrupperna. För att 

uppnå en god arbetsmiljö i ny-till- och ombyggda byggnader och lokaler bör 

ergonomers och arbetsmiljöingenjörers medverkan i byggprocesserna 

uppmuntras och underlättas.

Inledning och bakgrund 
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2. Syfte  

I detta avsnitt tas syfte, frågeställningar och avgränsningar upp. Den främsta 

avgränsningen är att endast byggprocesser för vård- och omsorgsbyggnader 

beaktas. 

Syftet med studien är att kartlägga och beskriva arbetet i byggprocessens 

byggarbetsgrupper för vård- och omsorgsbyggnader och lokaler, i vilka 

ergonomer och arbetsmiljöingenjörer ingår, då de kopplas in i byggprocessen. 

Intentionen är att kunskapen från kartläggningen ska kunna användas av FHV-

personal eller personer som arbetar inom företag som erbjuder arbetsmiljö- 

och hälsotjänster för att underlätta deras medverkan i planering och 

projektering av vård- och omsorgsbyggnader och lokaler, så att förutsättningar 

för en god arbetsmiljö för vårdpersonal samt en god vård och säker miljö för 

patienten kan uppnås. 

Målet är ett kunskapsunderlag som utgörs av detta examensarbete och ett 

dokument i appendix med metoder och relevant litteratur. Examensarbetet 

och dokumentet ska kunna användas för att snabbt få en inblick i hur arbetet i 

byggprocessen fungerar vari arbetsmiljöingenjörer och ergonomer medverkar 

samt att kunna hitta relevanta metoder och litteratur. 

2.1. Frågeställningar 

Följande frågor var aktuella: 

1. Vad har aktörer, såsom ergonomer, arbetsmiljöingenjörer, 

lokalplanerare, funktionsplanerare och specialist tillgänglighet, i en 

arbetsgrupp för brukare i byggprocessen, för kunskapsbakgrund för att 

kunna ritningsgranska och medverka i en byggarbetsgrupp i 

byggprocessen? 

2. I vilket skede av byggprocessen bör en ergonom- eller 

arbetsmiljöingenjörskonsult från FHV eller företag som erbjuder 

arbetsmiljö- och hälsonäratjänster engageras? 

3. Vilka förutsättningar finns för att arbetsmiljöingenjören och ergonomen 

ska medverka i byggprocessen? 

4. Vilken roll har arbetsmiljöingenjörer och ergonomer i 

byggarbetsgruppen? 
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5. Vilken metodik används i byggprocessen? 

6. Vilka metoder används i byggprocessen, framförallt för 

ritningsgranskning? 

7. Vilka arbetssätt används i byggprocessens byggarbetsgrupper? 

2.2 Avgränsningar 

Studien behandlar endast byggprocesser för vård- och omsorgsbyggnader med 

fokus på vårdbyggnaders olika typrum. 
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3. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt redogörs för byggnadsprocessen, ergonomi, metoder samt 

samtalsmetodik. Denna referensram finns i bakgrunden vid analysen av 

intervjuerna. 

3.1 Byggprocessen 

Ny-till- och ombyggnationer kan i omfattning både vara stora och små projekt 

såväl ekonomiskt som ur byggperspektiv. För alla projekt gäller 

produktbestämning, produktframtagning och produktanvändning (Hansson, 

2015). 

De flesta större projekt följer en traditionell mall för byggprocessen. I mallen 

som är linjärt uppbyggd finns stadierna behovsanalys, förstudie, program, 

genomförande med projektering, produktion och överlämnande (Locum, 2010). 

Stadierna kan också definieras som behovsutredning, programarbete, 

systemhandlingar, gestaltning, huvudhandlingar, bygglovsprocessen, 

bygghandlingar, och förfrågningsunderlag (Hansson, 2015). 

I behovsutredningen ingår behov, preliminär budget och tidsplan samt beslut 

om att gå vidare med ett programarbete.  

I programarbetet ingår att ta fram material som passar byggsektorn, tidskrav 

och preliminär budget. Sedan tas beslut om vem som ska projektera, antingen 

ett byggnadsföretag eller en totalentreprenör. Möjlighet finns också, att 

byggherren fortsätter med en egen projektering och därefter upphandling av 

en generalentreprenör som bygger efter färdiga handlingar. Efter 

programarbetet finns alltså olika upphandlingsstrategier (Hansson, 2015). 

Landsting och kommuner är oftast sina egna byggherrar. I Stockholms läns 

landsting (SLL) agerar vanligtvis Locum, SLLs fastighetsbolag som byggherre för 

landstingets ny- till- och ombyggnationer. 

I projekteringsskedet ingår att arbeta fram gestaltning och systemhandlingar 

(benämning på ritningar under projekteringsskedet). Dessa två begrepp 

betyder samma sak. Arkitekter använder begreppet gestaltning och de andra 

aktörerna i byggprocessen använder begreppet systemhandlingar. Byggnaden 

får i detta skede form och gestaltning. Arkitekten ritar flera lösningar efter 
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programskedets krav som granskas och bedöms. Vidare tas ett underlag för 

investeringsbeslut fram. Under projekteringsskedet växer sedan alla 

detaljlösningar såsom materialval mm fram (Hansson, 2015). 

I projekteringsprocessen samordnar arkitekten de olika konsulternas och 

projektörernas ritningar så att de stämmer överens och går att bygga efter. I 

huvudhandlingar utformas byggnaden. Fasad och planritningar blir klara. Sedan 

kommer bygglovsprocess då bygglovshandlingar produceras och så görs en 

bygglovsansökan. Efter det arbetas bygghandlingar fram som är detaljerade 

handlingar vilka entreprenören ska kunna bygga efter. Sist görs ett 

förfrågningsunderlag för upphandling av byggnadsarbetet(Hansson, 2015). 

Varje skede resulterar antingen i en handling eller i ett beslut. 

Därefter vidtar produktionsprocessen då bygghandlingar i detalj utformas och 

produktionsanpassas. Planeringsarbete av arbetsplatsen, styrning av 

byggarbetet och sist överlämning till förvaltning. Det betyder att 

byggprocessen är avslutad (Hansson, 2015). 

Det är byggherren som är beställare av byggnaden och har det övergripande 

ansvaret. I denna process ska olika aktörer under en 

projektledning/projektledare medverka för att ta fram ett så funktionellt hus 

som möjligt. Ofta finns en styrgrupp som är beslutande och överordnande, 

vidare finns en teknikgrupp och en eller flera byggarbetsgrupper. I 

teknikgruppen finns arkitekter, tekniker, och konstruktörer och i 

byggarbetsgruppen finns brukarna/vårdpersonalen, interna projektledare och 

ofta arkitekten. För att driva byggprocessen upprättas en temporär 

organisation som har som mål att ta fram en produkt, dvs. en byggnad. 



Teoretisk referensram 

 

9 
 

 

Fig.1 Byggprocessens förlopp, fritt efter Alteco (2016). 

I en byggprocess kan kostnad och möjlighet till påverkan illustreras som två 

olika kurvor vilka startar i motsatta lägen och korsar varandra på mitten för att 

sedan gå mot var sitt motsatta läge igen. Detta betydera att påverkan är störst i 

början av en byggprocess samtidigt som kostnaden är låg. I slutet av 

byggprocessen är förhållandena omvända (fig. 2). 

 

Fig. 2. Förhållandet mellan möjlighet till påverkan och kostnad under 

byggprocessen (Locum, 2010). 



Teoretisk referensram 

 

10 
 

 

Fig.3. Kostnad för projekt i procent av totalkostnad, fritt efter Locum (2010). 

Kostnadsfördelning genom byggprocessen visar att förstudie och 

programarbete står för en mindre del av den totala byggkostnaden (Hansson, 

2015). Förvaltningskostnader tas ej upp. 

I figur 4 visas inbördes förhållanden mellan styrgrupp, projektgrupp och 

hyresgäst. Byggarbetsgrupper (arbetsgrupper) är vanligtvis kopplade till 

projektgruppen. Större projekt har flera byggarbetsgrupper. 

 

Fig.4. Styrgrupp, projektgrupp med arbetsgrupper och hyresgäst inbördes 

förhållande (Locum, 2010). 

Arbetsmiljöingenjörer och ergonomer kan beroende på när de involveras träffa 

många aktörer under byggprocessen. De mest framträdande aktörerna de 

möter är: arkitekter, brukare/vårdpersonal, projektledare och eventuellt en 
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intern projektledare/lokalsamordnare. Projektledaren tar beslut, arkitekten 

ritar och designar efter krav från brukare/vårdpersonal och byggherre. 

Brukarna/vårdpersonalen är de som har kunskap om verksamheten och 

önskemål och krav om sin framtida arbetsplats. Problem uppstår många gånger 

när en verksamhet (brukare/vårdpersonal) och olika byggprofessioner ska 

samverka. Det beror ofta på att personer med olika kulturer och med olika 

språk som möts (Remijn, 2006).  

3.2 Arbetsmiljöansvaret 

Byggherren och den av honom anlitade byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P) 

men även byggherrens uppdragstagare såsom arkitekter, projektörer samt 

andra som medverkar vid planeringen och projekteringen. Inom ramen för sina 

uppdrag har de ansvaret för att en god arbetsmiljö tillgodoses i byggprocessen 

och i den färdiga byggnaden för framtida brukare (Arbetsmiljöverket, 2012). 

Detta medför att byggherren och hans projektörer måste veta vilken 

verksamhet såsom t.ex. vilka aktiviteter, processer och arbetsuppgifter som ska 

bedrivas i den nya byggnaden eller lokalerna. Verksamheten, måste alltså tas 

hänsyn till, med dess eventuella speciella krav redan i planeringen men även i 

projekteringen i byggprocessen av byggherren. 

3.3. Ergonomi i planering och projektering 
Ordet ergonomi kommer från grekiskans ergo (arbete) och nomus (vetenskap 

eller lag). Ergonomi definieras enligt Ergonomi och Human Factors Sällskapet 

Sverige (EHSS) som följer:  

 

”Ergonomi är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som i 

ett helhetsperspektiv behandlar samspelet människa-teknik-organisation i syfte 

att optimera hälsa och välbefinnande samt prestanda vid utformning av 

produkter och arbetssystem” (Ergonomi och Human Factors Sällskapet 

Sverige). 

Ett sätt att komma till rätta med arbetsskador är att ergonomiskt analysera 

arbetsmiljöer. Ergonomi kan betyda att analysera arbetsmiljön i det lilla, s.k. 

mikroergonomi dvs. att bedöma och förändra en arbetsplats. Ergonomi kan 

också betyda att analysera i det stora, s.k. makroergonomi, där hänsyn tas till 
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hela arbetssystemet, arbetssätt, arbetstagare, information, teknologi, verktyg, 

utrymme och organisation (Andersen och Broberg, 2015).  

Vad gäller arbetsmiljön i hälso- och sjukvårdslokaler så behövs i planering och 

projektering av ny- till- eller ombyggnad av byggnader eller lokaler hänsyn tas 

till både mikro- och makroergonomi.  

Flera typer av ergonomiska analyser behöver göras för att ge arkitekter 

information om kriterier som är viktiga för utformandet av en ny byggnad eller 

lokal. I programskedet behövs mycket information om själva vårdverksamheten 

och hur vårdverksamheten ska bedrivas i framtiden. Det är ett viktigt skede i 

byggprocessen som har stor inverkan på designutformningen och gestaltningen 

(Hansson, 2015). I detta skede sätts ofta den storlek som behövs på olika rum 

samt kraven på dessa. Vidare bestäms sambandet mellan typrum, enheter och/ 

eller verksamheter (Locum, 2010). Detta är ergonomi på makronivå. 

Byggprocessen är som en linjärprocess genom att den börjar med det stora 

såsom översikter av t.ex. hela vårdverksamheter och samband mellan 

vårdverksamheter och sluta med det lilla såsom arbetsplatsen och dess 

utrustning i rummet. Det har emellertid visat sig att byggprocessen behöver, 

för att vara effektiv och få med så många perspektiv som möjligt, gå flera 

gånger mellan de olika byggskedena för att finna rätt lösning och utformning av 

den nya arbetsplatsen. För att bestämma rätt storlek på ett rum kan en 

ergonomisk analys av en arbetsplats först behöva göras ingående. Det kan 

handla om att t.ex. inreda ett typrum och göra funktions och aktivitetstester. 

Då är möjligheten större att kunna undvika felaktigheter som att t.ex. storleken 

på rummen blir för små (Remijn, 2006). Arbetet med utformningen av ett rum 

är alltså arbete på mikroergonominivå.  

Belastningsergonomi är en del av det större begreppet ergonomi som 

behandlar hur belastningar i arbetet påverkar rörelseorganen. För att 

arbetstagare inte ska riskera att få skador i rörelseorganen ska bedömningar 

göras utifrån belastningars duration (hur länge), frekvens (hur ofta) och 

intensitet (hur mycket). Inom ramen för den bedömningen ska fysiska, 

organisatoriska och psykosociala faktorer i arbetsmiljön beaktas. Hur 

arbetsställningar, arbetsrörelser, manuellhantering eller annan kraftutövning 

krävs i arbetet har stor betydelse för om arbetstagare utvecklar 
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belastningsbesvär eller skador. Vidare ska repetitivt arbete som är starkt styrt 

och bundet inte förekomma.  

Arbetsställningar såsom långvarigt eller återkommande arbete med böjd eller 

vriden bål, arbete över axelhöjd eller under knähöjd skall undvikas. Även stor 

kraftutövning i en dålig arbetsställning skall undvikas. Vid manuell hantering är 

det extra viktigt att bedöma arbetsmiljöns utformning, arbetets organisation 

och tillgången till hjälpmedel för att inte överskrida en för hög belastningsdos. 

(Arbetsmiljöverket, 2012). 

3.3.1 Ergonomer och arbetsmiljöingenjörer 

I Sverige har yrkestitlarna ergonom och arbetsmiljöingenjör funnits sedan en 

lång tid tillbaka. Dessa två yrken har kompletterat varandra inom 

arbetsmiljöområdet. Traditionellt sett har ergonomen haft en yrkesbakgrund 

som fysioterapeut och en arbetsmiljöingenjör som ingenjör. Idag är det inte lika 

självklart. Både ergonomen och arbetsmiljöingenjören kan ha andra 

yrkesbakgrunder såsom t.ex. psykolog och arbetsterapeut. Utbildning sker idag 

på högskolor såsom t.ex. Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Luleå Tekniska 

Högskola och Karolinska Institutet (KI). Utbildningarna har olika inriktningar. 

För ergonomer på KI är utbildningen mer inriktad på individens hälsa och 

förändringar på arbetsplatsen och på KTH på strategi och systemergonomi 

(Karolinska Institutet, 2016, Kungliga Tekniska Högskolan, 2016b). Vidare på 

KTHs arbetsmiljöingenjörsutbildningen är inriktning på förändring, 

undersökning av arbetsplatser och arbetsmiljöfaktorer (Kungliga Tekniska 

högskolan, 2016a). Numera finns även en 2-årig utbildning till 

arbetsmiljöingenjör på Yrkeshögskolan (Eriksson, 2013). Utomlands finns ett 

annat utbildningssystem. I t.ex. England så finns en 3-årig kandidatutbildning 

eller en 1-årig magisterutbildning i ergonomi (AGCAS, 2016). Detta är viktigt att 

känna till då forskningslitteratur från utlandet läses. I dessa studier finns ofta 

bara en yrkeskategori omnämnd och det är ergonom. Ergonomen skulle i 

Sverige, i den utländska forskningslitteraturen, både kunna vara en ergonom 

eller en arbetsmiljöingenjör. 

Arbetsmiljöingenjören och ergonomen arbetar ofta med olika delar av 

arbetsmiljön. De är specialiserade på olika områden. Ergonomen arbetar främst 

med belastnings- och synergonomi. Arbetsmiljöingenjören arbetar främst med 

de tekniska aspekterna av arbetsmiljöområdet såsom kemikalier ventilation, 
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klimat, ljud, akustik, ljus och belysning samt det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Ergonomer och arbetsmiljöingenjörer har dock ofta 

ramkunskaper inom varandras områden och kan därför, framförallt om bara 

den ena yrkesgruppen finns tillgänglig, arbeta med flera områden än brukligt 

(Feelgood, 2013). 

3.3.2 Metodik och metoder i byggprocesser 

Ordet metod kommer från grekiskans meta (efter) och hodos (väg). Metod 

betyder alltså vägen efter dvs. hur man gör. Metodik (metodologi) är läran om 

dessa metoder, en uppsättning av metoder eller en strategi. Metoder 

underlättar analysarbete eller undersökningar eftersom de oftast är, 

vedertagna, välbeskrivna och ibland även vetenskapligt testade. Vetenskapliga 

tester av metoder avser validitet dvs. att metoden mäter det den ska och för 

vilka målgrupper den är giltig, och reliabiliteten dvs. att metoderna mäter på 

ett tillförlitligt sätt dvs. att upprepade mätningar av samma sak ger samma 

resultat. Inom området för att studera och utvärdera arbetsmiljöer finns många 

metoder (Osvalder, 2010). 

I en byggprocess som är en produktbestämning och utveckling av en ny- till- 

eller ombyggnad så gäller det att först få tag i fakta om nuläget, därefter 

värdera och analysera nuläget för att kunna skapa ett önskat framtida läge. 

Detta önskade framtida läge skall kunna fungera i ett ansenligt antal decennier 

framöver. Två olika metodiker att arbeta med i byggprocessen enligt Remijn 

(2006) och Seim och Broberg (2010) är att antingen arbeta parallellt eller i 

byggprocessen. Att arbeta parallellt med byggprocessen innebär att den 

ergonomiska analysen sker i en egen process och att resultaten från den förs 

vidare till byggprocessen. Den andra metodiken; att arbeta i byggprocessen, 

innebär att den ergonomiska analysen sker under byggprocessens möten i 

direkt samarbete med arkitekt och andra inbjudna aktörer och projektörer. I 

ovan nämnda studier så förespråkas den parallella processen och i den har 

ergonomer eller arbetsmiljöingenjörer en framträdande roll såsom 

projektledare eller ergonomisk konsult eller ”arbetsplatsutformare”. De leder 

alltså sina egna byggarbetsgrupper utanför den traditionella byggprocessens 

struktur och ordning. 

I Sverige är det ofta inom landstings- och kommunala vårdverksamheter, 

vårdverksamheterna själva som arbetar fram verksamhetsbeskrivningen utifrån 
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olika styrdokument och politiska direktiv. Metoder för att beskriva 

verksamheten tydligare förekommer också. Det kan vara för att djupare ta reda 

på innebörden av olika begrepp såsom t.ex. olika vårdbegrepp. En sådan metod 

är System Dynamics (SD) (Elf et al., 2007). Sådana metoder behöver 

verksamheterna hjälp av en konsult för att genomföra. Utomlands föreslås att 

ergonomer ska leda en grupp som t.ex. arbetar med SD medan det i Sverige 

ofta är arkitekter som gör det.  

Metoder kan enligt Osvalder (2010) indelas i olika kategorier utefter deras 

egenskaper. Hon delar in dem i fyra kategorier; empiriska eller analytiska, 

objektiva eller subjektiva, kvantitativa eller kvalitativa och expert eller 

participativ. Den participativa metoden beskrivs som en metod med högre eller 

mindre grad av medverkan av användaren i datainsamling och analys. Motsats 

till den participativa metoden är expertmetod som inte har någon 

användarmederkan. Nackdelen med expertmetoden är den låga 

verklighetsförankringen. Vid utvecklingsarbete nås ofta bästa resultat om 

utveckling sker med användaren. Nackdelen med den participativa metoden är 

att den kräver mera tid och resurser än expertmetoden (Osvalder, 2010). 

Vidare nämner Osvalder (2010) olika datainsamlingsmetoder såsom 

observationer, intervjuer, enkäter, fokusgrupper, skriftlig dokumentation och 

checklistor. Sedan beskriver hon metoder för att beskriva användare och 

uppgifter. Däribland förklaras metoder såsom, användarprofiler, hierarkisk 

uppgiftsanalys (HTA), länkananlys (LA) och tabullär uppgiftsanalys (TTA).  

Ytterligare metoder hon nämner i kapitlet är antropometriska metoder för att 

kunna utforma en arbetsplats i förhållande till de personer som ska vistas på 

den arbetsplatsen. Antropometri är läran om människans mått. Studier görs för 

att få korrekta mått, t.ex. på vilken armbågshöjd som de flesta vuxna män och 

kvinnor har och hur stor spridningen är på armbågshöjden hos dessa män och 

kvinnor (Pheasant och Haslegrave, 2006). Utefter ett sådant mått kan t.ex. en 

lämplig standardhöjd på en köksbänk fastställas, så att det blir en höjd som inte 

är för hög eller för låg. Det är många måttuppgifter som behövs för att en ny 

arbetsplast ska bli funktionell och därmed bidra till en god arbetsmiljö. Material 

och inredning ska placeras och monteras på lagom höjd och utrymmen måste 

tillåta tillräckligt svängrum för att vårdpersonalen ska kunna arbeta i 

skonsamma arbetsställningar. På så sätt ges vårdpersonalen förutsättningar för 
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att undvika arbetsskador. Ett flertal mått finns dokumenterade men det är 

alltid viktigt att jämföra dessa dokumenterade mått med funktionella mått för 

människan i rörelse i aktuella förhållanden. Då kan begränsningar och 

möjligheter av den planerade arbetsplatsen utformning utvärderas. 

Människans mått bör alltså noga studeras inför en ny– till- eller ombyggnation. 

Många datorprogram och applikationer utvecklas i snabb takt. Det finns 3D-

program som enkelt ritar upp en arbetsmiljö. Ett av de senaste programmen är 

Byggnads Informations Modellering (BIM). En BIM-modell är uppbyggd av flera 

modeller såsom arkitektens och de olika tekniska parametrarna. Det blir en 

avancerad 3D-modell. Det är sedan möjligt att ”gå” med hjälp av 

datormodellen genom en avdelning eller ett rum såsom i ett datorspel (von 

Sydow, 2012). Brukare/vårdpersonal i projekt som provat tekniken upplevde 

att de verkligen fick en känsla av hur den nya arbetsplatsen skulle komma att se 

ut, t.ex. ändrade vårdpersonalen i ett BIM-projekt några rumsstorlekar, platsen 

för och utformningen av receptionen (von Sydow, 2012). 

3.4 Samtalsmetodik, coaching och förhållningssätt 
Ett framgångrikt ledarskap anser Svedberg (2007) handlar framförallt om att ha 

ett förhållningssätt där kommunikation är ledstjärnan. Han tycker vidare att det 

är viktigt att ledare har förmågan att kunna nå resultat genom att reflektera 

och skapa en dialog tillsammans med andra. Även inom skolans värld 

diskuteras förhållningssätt. Gylin (2011) beskriver i sin magisteruppsats 

skillnaden mellan problem- och lösningsinriktat förhållningssätt. Hon menar att 

i skolan är dialogen eller en specifik samtalsmetodik avgörande för hur en 

uppgift kan lösas. Engquist (1996) skriver i sin bok ”Om konsten att samtala” 

hur förhållningssättet påverkar ett samtal i olika riktningar. Han menar också 

att det finns möjligheter att arbeta strategiskt med samtal. Ämnet är intressant 

med tanke på samtal om arbetsmiljö och andra faktorer som förs i 

byggarbetsgrupperna. Under mötena ska faktorer förklaras, sammanlänkas, 

värderas och slutligen leda fram till lösningar så att nya arbetsmiljöer med god 

funktion och som främjar en god hälsa skapas. 

Coaching var i början på 1990-talet en populär metod inom elitidrotten. 

Essensen i läran är att stödja och lyfta individen, ge fingervisning och förse med 

fakta. Ett sätt att definiera coaching är: 
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”en samarbetande, anpassad, lösningsfokuserad och systematisk 

kommunikation som främjar handling, lärande och utveckling på det personliga 

och yrkesmässiga planet genom medvetandegörande, motivation och 

ansvarighet.” (Gjerde, 2012 s.14). 

Viktigt är att individen hittar sina egna resurser, lösningar och tror på sig själv. 

Metoden spreds från idrotten till andra verksamheter såsom t.ex. till 

personalavdelningar på företag. Idag är det en etablerad metod med många 

utövare och inom flera olika verksamheter (Whitmore, 2013). 

I byggarbetsgrupper utgör vårdpersonalen/verksamhetsföreträdarna ofta de 

med minst erfarenhet av byggprocessen men är de med mest kunskap om 

verksamheten. Verksamhetsföreträdarna behöver därmed ofta handledning för 

att få gehör, kunna förmedla sina lösningar eller krav på utformning av 

arbetsplatsen i byggarbetsgrupperna. 
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4. Metod 
I detta avsnitt redogörs för upplägget, litteraturgenomgång, urval av 

undersökningsgrupp och val av metod. Vidare tas tillvägagångssätt upp och en 

beskrivning av reducering och tolkning av data. 

4.1 Studiedesign 
Studien började med en idé, därefter följde litteratursökningen. 

Litteratursökningen har varit genomgående i hela processen. Därefter skrevs en 

projektplanering. Kontakt med lämpliga intervjupersoner togs och en 

intervjuguide utformades utifrån litteraturgenomgången och författarens egna 

erfarenheter (Se bilaga 1.). Intervjuer genomfördes, transkriberades och 

analyserades allt eftersom. Slutligen sammanställdes studien och ett appendix 

skapades med metoder och litteratur. Innehållet i appendix är metoder, 

forskningslitteratur, litteratur och dokument som omnämndes i intervjuerna 

och material som refereras till i föreliggande studie. Vidare har relevant 

litteratur från litteraturgenomgången inkluderats. 

4.2 Litteraturgenomgång 
I november 2015 startade författaren utifrån egen litteratur och kunskap om 

området sökningar efter relevant litteratur för studien. Fortsatta sökningar 

gjordes sedan i olika databaser såsom Swepub, Primo, Google Scholar, och Pub 

Med. Tidsperiodens filter var från 0-20 år. Den långa tidsperioden motiverades 

av att antalet träffar inte var så stort. Sökord som användes av författaren var: 

metodik, ritningsgranskning, ritning, granskning, planering, metod, ergonom, 

ergonomi, arbetsmiljö, arbetsmiljöingenjör, byggprocessen, design 

projektering, brukare, krav. Engelska sökord var: building, process ergonomics, 

construction, human factors, hospital architecture, design process, integrating, 

planning och tools. Många träffar handlade om byggföretagens granskning av 

ritningar vid byggnation, vilket inte var relevant för denna studie. I detta läge 

lades ordet design till varvid flera relevanta träffar uppnåddes. Litteratur, 

forskningsartiklar och de intervjuade genererade flera referenser passande för 

studien. 
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4.3 Datainsamlingsmetod och analys 
Syftet med studien var att kartlägga beskriva arbete i byggprocessen och dess 

byggarbetsgrupper i vilka arbetsmiljöingenjörer och ergonomer ingår eller bör 

kopplas in. I fokus var respondenternas egna berättelser om arbetet i 

byggarbetsgrupperna. 

I kvalitativa metoder används ofta intervjuer i vilka respondenterna berättar 

om fenomenet som undersöks utifrån deras erfarenheter utav sin egen 

livsvärld (Kvale och Brinkmann, 2014). Ofta intervjuas 10-15 st. respondenter i 

en studie. Respondenterna bidrar med mycket data. Genom intervjuerna fås 

ett stort djup och förståelse samt ofta också en variations- och informationsrik 

beskrivning för undersökt fenomen. Urvalet av deltagare sker ofta med ett 

strategiskt, ett s.k. ändamålsenligt urval. Det betyder att deltagarna har valts ut 

för att de har mycket erfarenhet av fenomenet som skall undersökas. Tanken 

med en kvalitativ metod är att den ska kunna generera beskrivningar och 

mönster så att forskaren utifrån detta kan dra slutsatser, ett s.k. induktivt 

arbetssätt. Metoden bygger på ord (Malterud, 2014). 

I denna studie studerades hur arbetet i en byggarbetsgrupp i vårdens 

planerings- och projekteringsarbete bedrevs. Frågor av intresse var t.ex. vilka 

arbetssätt och metoder som förekom och vilken roll arbetsmiljöingenjören och 

ergonomen hade. Med det ovanstående syfte valdes en kvalitativ 

datainsamlings- och analysmetod. 

Inom kvalitativ forskning används framförallt tre olika modeller för intervjuer. 

Den första är den helt strukturerade som mer liknar en enkät, (kvantitativ 

metod) och den andra är den med helt öppna frågor. Den öppna intervjun 

kräver ofta erfarenhet för att kunna styra samtalet rätt och efteråt 

systematisera och analysera empirin på ett adekvat sätt (Kvale och Brinkmann, 

2014). Den tredje intervjumodellen kallas semistrukturerad. Den innebär 

intervjuer som i förväg planerats med områden/teman, med några öppna och 

några slutna frågor. Intervjuaren behöver inte följa en speciell ordning på 

teman och frågor, men ska helst gå igenom alla teman med den som intervjuas. 

Intervjuaren kan ställa olika följdfrågor beroende på deltagarens svar. I 

föreliggande studie valdes semistrukturerade intervjuer, för att få de som 

intervjuades att berätta relativt fritt men ändå ha en struktur på intervjuerna 

för att i ett senare skede enklare kunna systematisera den insamlade datan.  
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Som analysmetod för studien valdes Systematisk textkondensering (STC) för 

att:  

”den lämpar sig bra för deskriptiv, tvärgående analys av fenomen i syfte att 

utveckla nya beskrivningar och eventuellt nya begrepp”, (Malterud, 2014 s. 

115). 

STC liknar flera andra teoribaserade och detaljerat beskrivna analysmetoder 

såsom kvalitativ innehållsanalys och Interpretative Phenomenological Content 

Analysis, men STC valdes för att Malterud (2014) skriver att hon även vänder 

sig till nybörjare. Hon har tydligt beskrivit varje moment av analysen och använt 

sig av tydliga liknelser för att ge en förståelse för de olika momenten. 

En intervjuguide utvecklades utifrån forskningslitteratur och författarens 

erfarenhet. Guiden fanns med som stöd under intervjuerna (bilaga 1). 

Information om studien mejlades till deltagaren. I mejlet fanns 

bakgrundsfrågorna, med en önskan om att dessa skulle fyllas i och medtas till 

intervjutillfället. I brevet fanns även intervjuns åtta huvudfrågor utifrån de 

bestämda temana (bilaga 2 och 3). Merparten av intervjuerna hölls på 

respondenternas arbetsplatser. Alla intervjuer var individuella och varade i ca 1 

timme.  

Intervjuerna spelades in med hjälp av Iphone 5S och applikationen Diktafon, 

från App. Store. Kvaliteten på Diktafon testades genom att under den första 

intervjun parallellt använda en professionell diktafon, Olympus VN-8700PC. 

Författaren bedömde att ljudupptagning och kvalitet var likvärdiga. Därefter 

transkriberades alla intervjuer av författaren allt eftersom de genomfördes. 

Den insamlade datan, vilken utgjordes av de transkriberade intervjuerna, 

bearbetades i fyra steg enligt Systematisk textkondensering (STC) för att datan 

skulle systematiseras och reduceras. De fyra analysstegen är: 1) från rådata till 

teman, 2) från teman till kodgrupper, 3) från kodgrupper till mening dvs. 

kondensering av flera meningsbärande enheter och 4) från kondenseringen 

(falska citattexter) till beskrivande texter med citat och rubrik. 

Först lästes intervjuerna igenom och preliminära teman sattes. Temana från 

första genomgången av intervjutexterna var samma som fanns i intervjuguiden: 
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kunskapsbakgrund, byggprocessen, metodik, metoder och verktyg. Sedan togs 

betydelsefull och relevant text ut från den stora textmassan, s.k. 

meningsbärande enheter. Under det arbetet fanns de preliminära temana i 

bakgrunden. Därefter sorterades och kodades (systematiserades) de 

meningsbärande enheterna under de preliminära temana. Under denna 

process skapades nya teman samt kodgrupper. Nya teman var: arbetssätt i 

grupp, roll, och ram för arbetet. Därefter togs temana byggprocessen och 

verktyg bort. Koder var: visualisera, arbetssätt, arbetsprocessen, förkunskaper, 

kunskapsstöd, roll, fallgrop, dialog, samtal, intressenter, kunskaper 

mått/flöden, bärande idé och metoder. Sedan bildades subgrupper till dessa, 

t.ex. bildades till visualisering subgrupper som t.ex. mock-up, BIM och 

tumstock. Denna del av analysen präglades av mycket funderingar och 

reflektioner. 

Sedan analyserades kodgrupperna utifrån sina storlekar (antal meningsbärande 

enheter i gruppen) och relevans, någon grupp togs bort och någon delades i två 

kodgrupper. Kodgrupper och subgrupper lästes åter igen för att hitta rätt 

tillhörighet och sammanhang. Till slut utvecklades följande kodgrupper: 

samverkan, förkunskaper, stödjande källor, byggprocessens metodik, metoder, 

relationer, förutsättningar för arbete i byggarbetsgrupp. Subgrupp till t.ex. 

kodgrupp samverkan var, fallgropar förhållningssätt samtal coaching och dialog 

(bilaga 4). 

Därefter kondenserades alla meningsbärande enheter kodgrupper och eller 

subgrupper till en sammanhållande text. I denna text var det respondenternas 

röster som var i fokus. Detta märks framförallt på att texten är skriven i jag-

form. Ett exempel på en sådan textdel var: 

I brukargruppen går vi in och tittar på flöden och på hur rummen ska se ut. Då 

tittar man på arbetsmiljön och ser vad som är möjligt. Jag får ofta initiera 

arbetsmiljötänket. För att få igång samtalet får jag säga till verksamheten att 

det är ni som ska jobba här. Berätta för mig vad som är bäst för er! För egen del 

använder jag en checklista. 

Ovanstående är ett kondensat (konstgjort citat), en sammanställning och ett 

tvärsnitt av de olika respondenternas berättelser. Sista momentet var att 

författaren återberättade (i tredje person) kondensaten till analytiska texter. 
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Den tvärgående analytiska sluttolkningen dvs. återberättelserna, gjordes av 

författaren genom sitt teoretiska perspektiv och sin förförståelse. Dessa 

återberättelser, berikades sedan med passande citat och rubrik. En sista analys 

gjordes för att kontrollera materialet mot problemställning och teori.  

4.4 Urval och undersökningsgrupp 
Ett ändamålsenligt eller ett s.k. strategiskt urval samt ett tillgänglighetsurval 

gjordes, för att finna respondenter som bl.a. kunde berätta om olika arbetssätt, 

metoder för ritningsgranskning och hur och när arbetsmiljöfrågeperspektiv 

hanterades i byggarbetsgrupper. Med ett strategiskt urval menas att 

respondenter väljs ut för att kunna ge ett varierat och rikt datamaterial av det 

som ska studeras. Enligt Malterud (2014) ska urvalet ha så god potential som 

möjligt för att belysa en studies problemställning. Det är alltså inte ett 

slumpmässigt urval ur en bestämd population. 

Kriterier för att delta i studien var att personerna skulle ha erfarenhet av arbete 

i arbetsgrupper under planerings- och projekteringsprocesser. De skulle också 

ha varit med i ett flertal projekt inom vård och omsorg. Kunskap om 

ritningsgranskning tillhörde också urvalskriterierna.  

Sex personer valdes ut ifrån författarens yrkesnätverk och ytterligare fem 

personer rekommenderades av de intervjuade alternativt författarens 

handledare. Två personer tackade nej och en återkom inte efter förfrågan om 

deltagande i studien. Det var totalt elva personer som kontaktades och åtta 

personer som intervjuades. 
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Tabell 1. Respondenter. 

Titel Yrkesbakgrund Antal uppdrag 
totalt/vård 

Övrigt 

Ergonom fysioterapeut MSc 5/4 
 

FHV-erfarenhet samt lång 
erfarenhet av byggfrågor 
kring projektering särskilt 
inom vården, 20 år 

Lokalplanerare biomedicinsk 
analytiker 

40/30 många 
mindre projekt 

20 års erfarenhet 

Ergonom sjukgymnast ca 150/ ca70 FHV-erfarenhet, 20 år 
Funktionsplanerare, 
sjuksköterska MSc 

5/5  Fastighetsbolag, 
vårdbyggnader, ny- till- 
och ombyggnationer 10 år 

Tillgänglighetsspecialist 
arbetsterapeut, 
undersköterska 

9 års erfarenhet  Arbete inom kommun och 
fastighetsbolag med fysik 
tillgänglighet  

Lokalplanerare, snickare 30/20 
 

 

Arbetsmiljöingenjör/arbets-
miljökonsult 
byggnadskonstruktör 

Ett antal/3 
 

Arkitektbyrå, 18 år, FHV-
erfarenhet 

Arbetsmiljöingenjör 
byggnadsingenjör 

Flera 100/50  FHV erfarenhet samt 
egenföretagare 42 år 

 

Det var två ergonomer, två arbetsmiljöingenjörer, två lokalplanerare, en 

tillgänglighetsspecialist och en funktionsplanerare. Lokalplanerarna var från 

samma arbetsplats likaså funktionsplaneraren och tillgänglighetsspecialist. 

Bland dessa fanns fem kvinnor och tre män inom ålderspannet 40-69 år och 

med en medelålder på 56 år. Fem personer hade lång erfarenhet av arbete i 

planerings- och projekteringsgrupper för vård- och omsorgsmiljö (tabell 1). 

Begreppet källtriangulering skulle kunna appliceras på detta urval eftersom 

intervjupersoner i studien har olika roller och yrken i förhållande till 

problemställningen. 
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5. Resultat 
I följande avsnitt presenteras resultat från intervjuerna. De presenteras utifrån 
återberättelsernas rubriker och underrubriker som sattes under den 
systematiska textanalysens sista fas. 

5.1 Arbetssätt: samverkan och dialog i byggarbetsgrupp 
Syftet för alla respondenter var att hjälpa till att skapa användbra, tillgängliga 

och lokaler med god arbetsmiljö. Respondenterna hade mest kunskap inom 

olika områden utifrån sitt yrke och sin funktion (se ordlista). Alla 

respondenterna berättade att de följde byggprocessens byggarbetsgruppers 

sätt att arbeta. Det var projektledare tillsammans med arkitekter som 

bestämde agendan och hur mötena genomfördes. Det var ingen av 

respondenterna som direkt sa att de använde en egen specifik metod i en 

byggarbetsgrupp. Metoderna initierades oftast av arkitekt eller projektledare. 

De metoder som nämndes var PTS (Program för Teknisk Standard) och 

Stockholms Länslandstings (SLL) konceptprogram som ett diskussionsunderlag, 

flödesanalys, bruttolista, riskanalyser, systematiskt arbetsmiljöarbete, 

visualiseringsmetoder såsom, t.ex. mock-ups, Computer Aided Design (CAD) 

och Byggnads Informations Modellering (BIM), studiebesök och rapporter. 

Metoder som i de flesta fall initierades av respondenternas var: riskanalyser, 

checklistor och s.k. bruttolistor. Alla respondenterna förutom lokalplanerarna, 

arbetade dessutom med egna viktiga arbetsmiljöpunkter som de 

uppmärksammade och medvetandegjorde byggarbetsgrupperna om. 

Tillgänglighetsspecialisten hade sådana viktiga arbetsmiljöpunkter antecknade i 

en egen checklista, två andra respondenter: en ergonom och en 

arbetsmiljöingenjör hade respektive checklistor i ”huvudet” och ytterligare två 

respondenter, lokalplanerarna, höll på att utveckla en checklista i deras 

gemensamma arbetsgrupp. 

”Jag har inget batteri av metoder, utan det har mera varit som så att jag känt 

mig som den justa rådgivande konsulten och har varit med i processerna ibland 

från ax till limpa och ibland väl sent och ibland efteråt”. (Ergonom) 

Rätt forum i byggprocessen upplevde alla respondenterna var 

byggarbetsgrupper med brukare/vårdpersonal, arkitekt och ev. några 

konstruktörer. I dessa grupper fanns möjlighet att tillsammans med arkitekt 
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och ev. andra aktörer samtala om önskemål och krav från de som skulle nyttja 

de nya lokalerna. Det blev samtal om de planerade lokalerna ur flera perspektiv 

vilket upplevdes givande för att komma fram till lämpliga lösningar på 

lokalernas utformning. I byggarbetsgruppen saknade flertalet respondenter 

skyddsombuden som inte alltid hade möjlighet att medverka. 

Tillgänglighetsspecialisten hade aldrig träffat ett skyddsombud i en 

byggarbetsgrupp medan en arbetsmiljöingenjör berättade att 

Transportarbetareförbundets huvudskyddsombud ofta var med och var duktiga 

på att förklara för en arkitekt vad som var viktigt att tänka på i en 

varumottagning. 

”Personalen har sagt att den här funktionen ska vi ha och vilka möjligeter till 

flexibilitet finns det då i det här hygienutrymmet, vad finns det för flexibilitet 

med olika hjälpmedel, med olika vårdtyngder och hur begränsade är 

vi?”(Ergonom) 

I en byggarbetsgrupp fanns möjlighet i planeringsskeden att få höra 

brukarnas/vårdpersonalens tankar och idéer så att det i projekteringsskeden 

var lättare att ta ställning till och hitta bra lösningar efter att t.ex. nya 

förutsättningar för ett projekt hade satts upp, berättade en ergonom. Alla 

respondenter ansåg att det var viktigt att mötas fysiskt i byggarbetsgrupperna. 

Risken fanns annars, berättade funktionsplaneraren, att utan den bärande idén 

och samtalet runt den, så kunde det hända att de olika expertperspektiven 

låste sina uppfattningar och mindre lyckade lösningar eller 

arbetsplatsutformningar togs fram. 

Andra sätt att vara involverad i byggarbetsmöten och ta del av information var 

genom en gemensam datorplattform (en struktur för datorbearbetning och 

funktioner), som t.ex. Pärmen, Projektplatsen eller Apricon. En sådan plattform 

arbetade de flesta respondenter med, förutom en ergonom och en 

arbetsmiljöingenjör. De respondenter som jobbade med en plattform tyckte att 

den hade underlättat för dem. Det gick att följa flera projekt samtidigt och 

frånvaro från något möte kunde lätt tas igen. Vidare fanns agendor för 

kommande möten, vilket medförde att viss planering kunde göras av vilka 

möten som var viktiga att delta i. Flertalet av respondenterna ansåg att 

kombinationen av möten och den gemensamma plattformen var bra. 
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Flera respondenter berättade att en god samtalsmetodik var viktig för att 

uppnå målet med att skapa en god arbetsmiljö på de nya arbetsplatserna. Alla 

respondenter poängterade tydligt att de i byggarbetsgruppen ställde frågor till 

gruppmedlemmarna för att klargöra vilka krav som fanns och vad som behövde 

förtydligas. För att få byggarbetsgruppen uppmärksam på viktiga 

arbetsmiljöpunkter så arbetade flertalet av respondenterna, förutom 

lokalplanerarna, med pedagogiska frågor för att få till en bra dialog. Genom 

frågorna fick respondenterna, de närvarande brukarna/vårdpersonalen och 

andra aktörer i byggarbetsgruppen att få insikt och förståelse för deras förslag 

till förändringar eller lösningar. En respondent, en arbetsmiljöingenjör, 

berättade, att på så sätt kunde för honom, självklara lösningar, föras in på ett 

smidigt sätt i utformingen av den nya arbetsplatsen. Andra möjligheter med 

frågor var att få brukarna/vårdpersonalen att ifrågasätta sitt befintliga 

arbetssätt och fundera över ett annat mera effektivt eller ergonomiskt 

arbetssätt. Båda lokalplanerarna beskrev att de egentligen önskade mera tid 

med brukarna/vårdpersonalen för att diskutera ombyggnationerna, men att 

den tiden inte fanns. 

”Du ska förstå aktiviteterna och då är det så viktigt att vårdföreträdarna, om de 

inte själva kommer på detta, för de tycker att det ser så stort ut, så måste 

någon med kunskap ställa de här lite ledande frågorna: -Men du, vad händer 

då, när du liksom kommer in med ett bäcken som är fullt, var ställer du ifrån dig 

det?” (Funktionsplanerare) 

De två lokalplanerarna arbetade mera än de andra respondenterna med att 

lyssna och översätta mellan projektledare och brukare/vårdpersonal. Förutom 

frågorna så hade respondenterna ur sina respektive perspektiv en viktig uppgift 

att vid ritningsgranskning visualisera dvs. tolka och förklara ritningar framförallt 

för brukarna/vårdpersonalen, men även för de andra aktörerna i 

byggarbetsgruppen. Visualiseringen upplevdes som ett mycket betydelsefullt 

arbete för det var på så sätt brukarna/vårdpersonalen förstod eller började 

förstå hur deras nya arbetsplats var utformad. 

Ergonomerna och arbetsmiljöingenjörerna upplevde att de blev mycket 

frustrerande när de fick ett uppdrag sent i detaljprojekteringen. Det är ett 

skede när det inte är möjligt att ändra på olika förhållanden, såsom att flytta en 

vägg, en dörr eller ett rum. Alla respondenter poängterade att det var viktigt 
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att arbetsmiljöperspektivet var med tidigt dvs. från programskedet eller i 

början av projekteringsskedet. 

”Det som var mardrömmen var att komma in när ritningarna i princip var 

spikade, därför att då fick man ju verkligen ta fram, att det var definitivt ett 

lagbrott att ha kvar det här, om du förstår, annars var det ju jättesvårt.” 

(Ergonom) 

5.1.2 Fallgropar 

Alla respondenter beskrev olika fallgropar. En arbetsmiljöingenjör berättade 

om misstaget att inte ta in brukarna/vårdpersonalen till ett 

projektledningsmöte och lyssna av hur de faktiskt jobbar och sedan förklara för 

dem hur den nya arbetsplatsen var planerad. En av ergonomerna beskrev 

problemen med kopierade ritningar som därmed fick fel skalor och när inte 

flödena blev kontrollerade i helhet innan ritningen sattes. 

Vidare var det en lokalplanerare som tog upp att om inte gränsdragningslistan 

(ett dokument som klargör vem utav hyresgäst eller hyresvärd som står för en 

bestämd kostnad) var tydlig för brukarna/vårdpersonalen så blev det många 

beslut som fick tas om. En av ergonomerna tog upp fallgropen med att komma 

sent in i projekt, då det mesta redan var beslutat eller när projekt inte hade 

tagit tillräcklig hänsyn till flexibilitet. Ytterligare en fallgrop som 

funktionsplaneraren nämnde var att någon som tolkade en ritning inte förstod 

funktionen i rummet utan bara ytan på rummet. 

En arbetsmiljöingenjör påtalade att om inte byggherren hade förstått sin 

uppgift med att ta hänsyn till framtida brukares arbetsmiljö och BAS-P inte 

hade rätt kunskap och kompetens så skulle det bli dyrt i slutänden. Hen 

menade att en satsad krona i planeringsstadiet sparade tio kronor i 

projekteringsstadiet. 

”Ja, en av de största fallgroparna tycker jag är att det finns en tydlig 

programbeskrivning, med funktioner som ska vara inne och så där men när 

processen har rullat iväg så har det blivit för dyrt med någonting. Då har något 

plötsligt bara fallit bort, finns alltså inte med längre. När vi sedan i ett senare 

skede av byggprocessen granskar helheten, då brukar jag i alla fall om jag får 

möjlighet, medan det fortfarande går, att ändra lite, säga: - Nu tar vi om 

flödena igen från början till slut.”(Ergonom) 
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5.2 Metodik och metoder 

5.2.1 Metodik  

Ingen av respondenterna angav att de arbetade efter en speciell 

metodik/strategi. Ergonomerna, arbetsmiljöingenjörerna och de andra 

respondenterna följde byggherrens byggprocesser med olika möten i 

byggarbetsgrupperna. Under dessa möten beskrev respondenterna att 

projektledare och arkitekter bestämde agendan, mötesstrukturen samt om 

någon speciell metod skulle användas. Lokalplanerarna var alltid med i hela 

processen men inte alltid i alla möten. Inbyggda FHV funktioner kunde även 

vara med i hela processen. En inbyggd FHV funktion innebär att den tjänsten 

finns på arbetsplatsen och kostnaden är central, såsom kostnaden för t.ex. ett 

sjukhus HR-avdelning. 

5.2.2 Visualiseringsmetoder 

I arbetsgrupperna arbetade de flesta respondenterna med att visualisera 

planritningarna för att visa om krav på funktioner fungerade som det var tänkt. 

Detta gällde framförallt frågan om utrymme. Ergonomer, funktionsplanerare 

och tillgänglighetsspecialisten berättade att visualiseringsmetoderna gav svar 

på frågor som t.ex. om det gick att få plats och manövrera nödvändiga 

hjälpmedel, det gick att röra sig utan att stöta i saker och det gick att använda 

ergonomiska arbetsställningar. 

Brukarna/vårdpersonalen fick på så sätt ett tydligare beslutsunderlag genom 

att respondenterna på många olika och kreativa sätt arbetade med 

visualiseringen. Båda ergonomerna visade på sig själva och använde 

gruppdeltagare som dockor. Tillgänglighetsspecialisten och en ergonom ritade 

upp på golvet eller ställde ut möbler för att visa hur stort ett utrymme var. En 

arbetsmiljöingenjör och tillgänglighetsspecialisten hade foton med sig från 

andra arbetsplatser och en lokalplanerare tog med sig 

brukarna/vårdpersonalen till en liknande arbetsplats. Alla respondenterna 

ansåg att det var viktigt att ha med sig en tumstock för att allteftersom kunna 

visa exakta mått för brukarna/vårdpersonalen.  

”Jag har alltid med mig en talmeter, (utdragbart stålmåttband) för när folk 

sitter och säger att det är ju 70 cm här, då drar jag ut 70 cm och säger sedan, 

kan två mötas där nu då?” (Ergonom) 
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Alla respondenter förordade att bygga en fullskalemodell/prototyp, en s.k. 

mock-up och då framförallt för knepiga arbetsplatser. I en mock-up finns 

tydligheten. Ergonomens och tillgänglighetsspecialistens erfarenhet var att det 

var först när brukarna/vårdpersonalen såg en mock-up som de förstod hur 

arbetsplatsen skulle komma att se ut och fungera. 

”… det är jättebra att göra de här mock-upsen, för då bjuder man in 

verksamheterna, man bjuder in alla olika specialister, också 

handikapporganisationerna och vad man ser och inte ser. Vi kan välja produkter 

och sådant, det kan bli jätte, jättebra.”(Tillgänglighetsspecialist) 

IT-tekniken med CAD (Computer Aided Design) och 3D-bilder hade också gjort 

det lättare att tolka ritningar men inte riktigt slagit igenom menade flera 

respondenter. Däremot berättade tillgänglighetsspecialisten att nya projekt 

med att använda 3D-dataprogram testades för att granska ritningar utifrån 

tillgänglighetsperspektivet. En annan respondent, en ergonom, ansåg att det 

bästa var att använda rörliga bilder (film) om arbetsrörelser skulle diskuteras 

och granskas. Byggnads Informations Modellering (BIM) är den senaste 

tekniken för visualisering och tydliggörande om hur framtida arbetsmiljöer och 

lokaler kan komma att se ut. Det var något som alla respondenter satte ett 

stort hopp till. En arbetsmiljöingenjör menade att BIM redan användes mycket, 

medan andra var av uppfattningen att BIM ännu inte används just för 

visualisering av ritningar för brukare/vårdpersonal i tidiga skeden av en 

byggprocess. För användning av BIM var respondenterna beroende av 

konsulter som kunde sammanställa en BIM-modell. 

Granskning gjordes fortfarande mycket med pappersplanritningar i 

byggarbetsgrupperna berättade en lokalplanerare. I vissa mindre projekt 

saknades t.o.m. pappersritningar fortsatte hen. Det hände i mindre projekt att 

beslut togs på plats vad som skulle byggas om och hur det skulle byggas om. 

 

5.2.3 PTS och konceptprogram 

Program för Teknisk Standard, (PTS) är ett system för att åstadkomma rätt 

kvalitet i programarbete, projektering, byggande och förvaltning av vårdlokaler. 

Detta underlag uppgav båda lokalplanerarna, funktionsplaneraren och 

experten i åtkomlighet och delaktighet var utgångspunkten och utgjorde ett 
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diskussionsunderlag för byggarbetsmöten i programarbetet. I PTS:en finns 

förslag på typrum med lägsta godtagbara standard. Byggarbetsgruppen utgick 

från PTS: ens data om typrum (storlek, funktionskrav mm.) som liknade 

verksamhetens egna behov av rum. T.ex. så jämfördes rumsstorlekar med 

verksamhetens egna uppfattningar om hur stora rum det behövdes för att 

önskade funktioner skulle få plats. Därefter anpassades typrumsförslagen för 

aktuell verksamhet. Två respondenter, funktionsplaneraren och en 

lokalplanerare refererade till Locums (SLL) konceptprogram som grund för att 

planera och projektera för ny- till-och ombyggnationer. Till hjälp för att hitta 

rätt standard eller lägsta godtagbara standard, och vad som översiktligt gällde 

arbetsmiljön följdes SLL konceptprogram uppgav funktionsplaneraren. I både 

PTS och konceptprogram finns vissa arbetsmiljöparametrar. Dessa parameterar 

är tänkta att utgöra lägsta godtagbara standard. 

Funktionsplaneraren och tillgänglighetsspecialisten påpekade att i 

framtagandet av dessa typrum/koncept var det viktigt att byggare, 

fastighetsförvaltare, verksamhet, patienter och besökare fick uttala sig, så att 

synergieffekter om utformningen kunde uppstå. Det var bättre med en sådan 

process än att alla perspektiv tog fram en egen separat lösning. När väl ett 

koncept fanns var det lättare att samtala om krav och lösningar för ett specifikt 

projekt, ansåg de. 

För att skapa rätt tillgänglighet för personer med en funktionsnedsättning 

utvecklades ofta en manual, en programhandling som var projektspecifikt och 

som skulle gälla under hela byggprocessen utifrån olika perspektiv, berättade 

tillgänglighetsspecialisten. Hen påpekade att när det gällde tillräckligt utrymme 

så ligger arbetsmiljökraven och tillgänglighetskraven nära varandra men att det 

trots allt skiljer en del. Detta är viktigt att känna till så att inte begreppen 

blandas ihop, menade hen. 

”Vi lägger väldigt mycket tid på rumsfunktionsprogrammet i programskedena. 

Man pratar om att här har vi ett rum, vad ska ni göra med det? Och så får de 

(vårdpersonalen) beskriva det och sen så finns det färdigt per definition mycket 

standarder, t.ex. PTS:en för ett mottagningsrum, eller Locums (SLL) standard, 

konceptprogram för ett mottagningsrum, hur allt ska se ut, ungefär 15-16 

kvadratmeter, vi ska ha det här och det här för att.” (Lokalplanerare) 
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5.2.4 Flöden, checklista och bruttolista 

Flöden eller logistik ansågs vara en viktig del vid tolkning av ritningar eftersom 

dessa inte syns på ritningen. Varken personer, varor eller rullande hjälpmedel 

ritas in i ritningar och funktionsaktiviteter saknas helt och hållet. 

För sex av åtta respondenter var flödesanalysen väldigt viktig. En lokalplanerare 

hade insett hur viktig den var men upplevde att hen inte hade kunskaper nog 

för att kunna göra och bedöma en sådan analys. Den andra lokalplaneraren och 

en arbetsmiljöingenjör nämnde inte flöden. Respondenterna tog upp vikten av 

att gå igenom flöden av personer och varor från in till ut, dvs. från det en 

person eller vara kommer in i en byggnad eller lokal, hur de hanteras och tills 

de sedan har lämnat byggnaden eller lokalen. Flödesanalysen ansågs vara en 

bra metod att dels starta med i programskedet och sedan göra kontroller under 

byggprocessens gång.  

”Vi kan aldrig gå till ett genomförande förrän vi förstår hur flödena går till.” 

(Funktionsplanerare) 

En ergonom berättade att en flödesanalys kunde gå till så att deltagarna i en 

byggarbetsgrupp ritade med färgpennor, där färgen symboliserade en funktion 

i en planritning. Ett annat sätt var att förflytta skalenliga modeller i 

planritningen. Det som då kontrollerades var t.ex. om något eller någon 

kolliderade, det blev en trång passage, det fanns funktioner som låg för långt 

bort eller en arbetsplats blev en rörig eller stökig arbetsplats. Hen berättade 

vidare att analysen också kunde göras med IT-stöd men hen upplevde då att 

visualiseringen och engagemanget i byggarbetsgruppen blev lägre än att 

använda modeller och färgpennor. 

”Jag tittar alltid på flödet först, vem ska vara här, publik entré, kommer man 

utifrån, hur ser receptionen ut, hur ser arbetsmiljön ut för de som arbetar i 

receptionen, det får inte vara dragit, man tittar utifrån, man har en liten 

checklista, helt enkelt, en egen checklista.” (Tillgänglighetsspecialist)  

En ergonom berättade om begreppet bruttolista. Det betydde att 

byggarbetsgruppen först skrev ner en lista på antalet olika arbetsuppgifter som 

skulle utföras på en arbetsstation, t.ex. en reception. Därefter gicks hela 

arbetsprocessen igenom med alla arbetsuppgifter för att bedöma om 

föreslagen receptions utformning skulle fungera. 
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Tillgänglighetsspecialisten tyckte att en tydlig mall, dvs. en checklista, var ett 

användbart hjälpmedel vid ritningsgranskning. Hen hade utvecklat den själv. 

För större projekt, fortsatte hen, skapades ofta en egen manual för att skapa 

bra tillgänglighet. Den blev till en projektspecifik programhandling. 

Den minst erfarna av deltagarna, en lokalplanerare, såg fram emot att få jobba 

med en nyutvecklad checklista från hens avdelning. Några andra respondenter, 

arbetsmiljöingenjörerna och en ergonom hade också jobbat med checklistor, 

både egna och Arbetsmiljöverkets. De tyckte numera, med den erfarenhet de 

hade, att checklistorna för deras egen del inte riktigt längre fyllde någon 

funktion. En arbetsmiljöingenjör valde att ibland använda checklista och ibland 

inte och en ergonom gav istället checklistor till sina kunder.  

”Checklistor, ah, ibland kan man väl använda dem, nu blir det väl så att jag 

sitter så mycket, så att det sitter ju så mycket i den här 

skallen.”(Arbetsmiljöingenjör) 

5.2.5 Riskanalyser och rapporter 

Två respondenter, arbetsmiljöingenjörerna, berättade att de många gånger 

inledde med att fråga efter och sedan gå igenom verksamhetens systematiska 

arbetsmiljöarbete. De två arbetsmiljöingenjörerna frågade 

brukarna/vårdpersonalen vilka riskanalyser som hade gjorts, vilka 

problemområden som fanns och om verksamheten hade haft några tillbud eller 

arbetsskador. Vidare frågade de om risker för tillbud och arbetsskador fanns 

kvar och sist om det var något de ville bygga bort eller komplettera med i de 

nya lokalerna. Utifrån svaren gick de vidare och diskuterade lösningar för den 

nya lokalen. 

Att använda dokumenterat material från verksamhetens systematiska 

arbetsmiljöarbete upplevdes av den ena arbetsmiljöingenjören som ett bra sätt 

att snabbt komma fram till viktiga arbetsmiljö- faktorer att ta hänsyn till i den 

nya lokalen. Den andra arbetsmiljöingenjören tyckte att arbetet, utifrån ett 

befintligt arbetssätt att arbeta med arbetsmiljöfrågor, såsom det systematiskt 

arbetsmiljöarbete var bra att använda sig av i byggarbetsgruppen. Det hjälpte 

verksamheten att fortsätta med arbetsmiljöarbetet sedan inflyttning i de nya 

lokalerna var genomförd. Tillgänglighetsspecialisten arbetade inte själv med 

riskanalyser men rekommenderade verksamheterna att se över sina 
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riskanalysdokument. De två lokalplanerarna var mest upptagna med att hjälpa 

till med att göra riskanalyser inför byggskedet. En av arbetsmiljöingenjörerna 

kommenterade riskanalyser med att hen hade två roller, nämligen en med att 

göra riskanalyser i byggskedet för byggarbetarna och en för 

brukarna/vårdpersonalen i de framtida lokalerna. 

”Egentligen så ligger det systematiska arbetsmiljöarbetet parallellt med BAS-P 

(byggarbetssamordnare-projektering). Alltså kan du då göra förslag och 

åtgärder redan i det stadiet, så blir det lättare. Senare så görs en 

riskbedömning över vilka arbetsmiljörisker som kan uppstå i den här 

verksamheten. Och vad finns det för teknik idag, -ja som, t.ex. det här med 

lyftar då i vården.” (Arbetsmiljöingenjör) 

Ergonomerna, arbetsmiljöingenjörerna och tillgänglighetsspecialisten beskrev 

också att de ibland fick lösryckta frågor eller kom med först i slutgranskningen 

av ett projekt. Respondenterna fick då göra yttranden eller skriva rapporter. 

Frågorna från projektgruppen kunde vara väldigt specifika och uppdraget var 

att endast besvara fråga med antingen ett förordande eller ett avrådande. Att 

bara granska ritningar utanför byggarbetsgrupper och skriva rapporter eller 

yttranden ansåg funktionsplaneraren, arbetsmiljöingenjörerna och 

ergonomerna och experten i åtkomlighet och delaktighet skulle vara ineffektivt 

ur flera synvinklar. Helheten skulle gå förlorad och vitsen med att flera 

perspektiv möts i samma rum för att hitta bra gemensamma lösningar skulle 

försvinna. Det skulle kunna sluta med låsningar mellan olika expertperspektiv 

när skrivet ord står mot ord istället för att en lösning nås direkt via 

kommunikation genom teamarbete. 

”Då säger det perspektivet det och det perspektivet det och då blir det så att en 

verksamhetsutövare står i ett stort rum där patienten knappt ens inte får plats 

att gå på toaletten.” (Funktionsplanerare) 

5.3 Roll som ergonom och arbetsmiljöingenjör 

5.3.1 Relation mellan brukare/vårdpersonal och arbetsmiljöingenjör 

eller ergonom  

Alla respondenterna upplevde att de hade en coachande och stödjande roll i 

förhållande till brukarna/vårdpersonalen. Den stödjande rollen kunde innebära 
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både att stödja brukarna/vårdpersonalen men även att ifrågasätta dem i vissa 

avseenden. 

”Många av dem, (vårdpersonalen) vill jobba som de alltid har gjort också, och 

det är inte säkert att de har jobbat på ett ergonomiskt arbetssätt, men de kan 

vara vana vid vissa grejor som gör att de inte ser att, - oj det kanske finns ett 

ännu smartare sätt ur ergonomisk synpunkt att göra det här.” (Ergonom) 

5.3.2 Relation  mellan arkitekt och arbetsmiljöingenjör eller ergonom 

Ergonomerna och arbetsmiljöingenjörerna upplevde att deras 

specialistkunskaper inom arbetsmiljöområdet var ett komplement till 

arkitektens kunskaper. Arkitekten som måste se helheten och skulle behärska 

många områden framstod ofta som en generalist ansåg de. Arkitektens uppgift 

var att sammanfoga alla krav till en funktionell byggnad var en gemensam åsikt 

av alla respondenter. 

En ergonom beskrev att arkitekten gärna tullade på ergonomin och sa att det 

var svårt att avgöra hur mycket arbetsmiljökunskap som en arkitekt hade, fast å 

andra sidan hade hen träffat arkitekter som överhuvudtaget inte kände till 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter såsom Belastningsergonomi (AFS 2012:2) eller 

Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2). Kunskaperna mellan en 

arbetsmiljöingenjör och en arkitekt eller ergonom och arkitekt överlappar 

absolut inte varandra var en arbetsmiljöingenjörs bestämda åsikt. 

I materialet återkom utsagor om tveksamheter till arkitekters 

arbetsmiljökunskaper såsom att arkitekten inte hade någon arbetsmiljökoll, att 

de var duktiga på att rita och ingenting annat och att även om arkitektbyrån 

hade en sjukhusprofil, så kanske inte den aktuella arkitekten i byggarbets- 

gruppen hade tillräckliga arbetsmiljökunskaper för den specifika sjukhusmiljön. 

Måtten var arkitektens verktyg, dvs. ytor, inte funktionsytor, sa en ergonom 

och en funktionsplanerare. Funktionsplaneraren hade t.ex. varit med om att 

skapat ett slags minimimått för en sängplats i ett vårdrum ”vårdkvadraten”, 3 x 

3 m, för att underlätta arkitektens arbete. Detta mått var både en yta och en 

funktionsyta. Den var en enkel tumregel och lätt att rita in för arkitekter. En 

annan respondent, en ergonom, eftersökte flera sådana standardmått för 

arkitekter som designar vårdbyggnader. Samarbeten med arkitekten skedde för 
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en ergonom och båda arbetsmiljöingenjörerna bara i själva byggarbetsgruppen. 

En av ergonomerna hade även kontakter utanför byggarbetsgruppen. 

Tillgänglighetsspecialisten varnade för att tillgänglighet och arbetsmiljö blandas 

ihop. Hen påpekade att arkitekter och bygglovsingenjörer är 

tillgänglighetscertifierade, utifrån Boverkets byggregler (BBR) och inte utifrån 

Arbetsmiljölagen. Trots certifieringens tydlighet dvs. att den enkom bygger på 

BBR, trodde flera av de certifierade arkitekterna och bygglovsingenjörerna att 

de även hade fått en arbetsmiljöcertifiering enligt tillgänglighetsspecialisten. 

”Ergonomens specifika kunskap är ju arbetsmiljöfrågor. Det kan ju inte en 

arkitekt.” (Ergonom)  

”Vi ställer ju krav på ett utrymme, alltså ett arbetsutrymme, att det finns 

utrymme för de här funktionerna, t.ex. använda hjälpmedel, medan arkitekter 

ju ofta efterfrågar liksom om kvadratmetrar på rummet och inredning, var ska 

jag sätta den och ska den vara vägghängd eller inte, liksom där finns inte några 

tydliga riktlinjer”. (Ergonom) 

5.3.3 Relation mellan lokalplanerare och arbetsmiljöingenjör eller 

ergonom 

De två lokalplanerarna såg sig som generalister och interna projektledare. De 

uppgav båda två att de utnyttjade specialisterna som de hade kontakt med till 

möten med brukare/vårdpersonal i byggarbetsgrupper. Medicinsk tekniska 

ingenjörer och hygienspecialister (ofta sjuksköterskor) var alltid representerade 

i byggarbetsgruppen. Samma rutin fanns inte för att ha med en 

arbetsmiljöingenjör eller ergonom. 

En av lokalplanerarna upplevde att när arbetsmiljöfaktorer skulle diskuteras 

eller beslutas om så var det ofta något som låg över lägsta godtagbara 

standard. Det kunde t.ex. gälla akustik så att högre (tjockare och dyrare) 

ljudabsorberande akustikplattor i taket behövdes. Det stod alltså inte i 

riktlinjerna, utan blev ett tillägg. Tillägg var ofta extra kostnader för 

vårdverksamheterna vilket gjorde att goda arbetsmiljölösningar valdes bort. 

Hen tyckte att arbetsmiljökrav inte var lika tydliga som andra krav såsom t.ex. 

hygienkrav. Arbetsmiljökraven behövde alltså diskuteras mera för att bli rätt 

utifrån olika förutsättningar men resulterade ofta i en merkostnad. Dock till en 
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lägre kostnad än om den valda lösningen upplevdes inte vara tillräcklig när 

byggnationen var klar och då fick göras om. 

De båda lokalplanerarna arbetade mest med brukarna/vårdpersonalen i 

behovsanalysen men följde sedan alltid projekten tills de var genomförda. De 

berättade att Locum (Stockholms läns landstings fastighetsbolag) efter 

behovsanalysen tog över och ledde mötena. Ambitionen från lokalplanerarnas 

sida var att projekten skulle följa alla lagar och riktlinjer som finns, såsom 

Locums riktlinjer, arbetsmiljöverkets föreskrifter, miljölagar osv. 

Arbetsmiljökrav var kunskaper som de två respondenterna förutsatte att 

projektörer såsom arkitekter och andra aktörer kände till och följde i sitt arbete 

med att planera och projektera en ny- till- eller ombyggnation. Den ena 

lokalplanera respondenten hävdade bestämt att arbetsmiljöansvaret inte var 

hens utan verksamhetens och fastighetsbolagets. 

I mindre projekt så försökte en av lokalplanerarna att initiera 

arbetsmiljödiskussioner. Den andra insåg under intervjun att det var flera 

perspektiv att ta hänsyn till vid en mindre ombyggnation än hen hade tagit 

hänsyn till hittills, däribland vissa arbetsmiljöfrågor. 

”Jag får en känsla av att det blir efterkonstruktioner, det här skulle vi ha tänkt 

på, jag tänker på de här småbyggnadsombyggnadsprojekten som jag har här. 

Där det t.ex. ofta uppdagas att ventilationen inte är tillräcklig för det här 

rummet, för nu ska vi sitta tre stycken här i rummet som är optimerat för en…).” 

(Lokalplanerare) 

De mindre projekten på sjukhuset var knepigare, oftast för att de hade mindre 

resurser berättade båda lokalplanerarna. I de mindre projekten glömdes ofta 

flera arbetsmiljöaspekter bort. En lokalplanerare berättade vidare att i deras 

organisation så kunde det vara ergonomerna som initierade mindre projekt. 

Ergonomens funktion var inbyggd hos dem och därför lätta att anlita (ingen 

direkt kostnad för verksamheten). 

Lokalplanerarna tyckte båda att arbetsmiljöperspektivet ofta kom för sent in i 

byggprocessen. När arbetet börjat med rumsfunktionprogrammet (RFP) så 

tyckte de att en ergonom och eller en arbetsmiljöingenjör skulle vara med, för 

det var i förstudien och programarbetet som grunden till allt lades. I de 

skedena bestämdes mycket. 
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Skillnaden på en lokalplanerare och en projektledare var att lokalplaneraren 

inte fick fatta några beslut. Lokalplaneraren satt med i styrgruppen och 

återberättade vad som skett i byggarbetsgrupperna men var endast rådgivande 

för besluten i styrgruppen. En arbetsmiljöingenjör och de två ergonomerna 

hade aldrig suttit med i en styrgrupp. 

”Min roll är att vara länken mellan vården och Locum, att förmedla vårdens 

behov, för de (vårdpersonalen) har oftast inte den tekniska kunskapen, att vi får 

rätt förutsättningar där, och även vara samma filter som Locum in till vården så 

man kan ställa om de tekniska frågorna så att vården förstår den. Som 

lokalplanerare är man involverad i alla skeden.” (Lokalplanerare) 

5.3.4 Relation mellan projektledare och arbetsmiljöingenjör eller 

ergonom 

Respondenterna var eniga om att de själva hade en rådgivande roll och i bästa 

fall kunde påverka projektledare och eller styrgrupp (projektets högsta 

beslutande grupp) att ta så bra beslut som möjligt utifrån 

arbetsmiljöperspektivet. Respondenterna kunde få speciella frågeställningar 

där ett yttrande efterfrågades som förordade eller avrådde. Beslut i frågorna 

togs alltid av projektledaren eller i de större projekten av styrgruppen. 

Projektledaren ansågs vara en generalist av flera respondenter. Som generalist 

borde projektledaren förstå att hen ska använda sig av olika 

stuprörskompetenser, framförallt om problem uppstod. Om projektledaren 

inte gör så kommer mycket kunskap som behövs i projekt att förloras menade 

en arbetsmiljöingenjör.  

En av arbetsmiljöingenjörerna hade arbetat som projektledare för några 

byggnadsprojekt, men då i rollen som projektledare och inte som 

arbetsmiljöingenjör. 

”Alltså, det viktiga är att en ergonom och en arbetsmiljöingenjör, att de 

kommer och presenterar vad som är deras kunskaper i projektledningsgruppen, 

så de (medlemmar i projektledningsgruppen) får se: Ja, men där har vi de som 

även kan syna och göra insatser för allt.” (Arbetsmiljöingenjör) 
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5.4 Kunskaper och utbildning 
Alla respondenterna utom arbetsmiljöingenjörerna berättade att de inte hade 

någon formell utbildning i ritningsgranskning eller för att medverka i 

planerings- och projekteringsmöten. Respondenterna hade lärt sig efterhand, 

genom ”learning by doing”, av andra med längre erfarenhet, av arkitekter i 

byggarbetsgrupper eller vid arbetsmiljöinspektioner. En ergonom hade blivit 

inskolad genom att gå dubbelt med sin företrädare. Tillgänglighetspecialisten 

hade gått många kurser i tolkning av regler och lagar bl.a. Boverkets bygg regler 

(BBR), plan och bygglagen (PBL) och Plan och bygg föreskrifter (PBF). I dessa 

kurser togs inte ritningsgranskning upp. En ergonom hade gått en 

tvådagarsutbildning i ritningsgranskning i landstingets regi precis när hen 

började som ergonom inom Landstingshälsan. Två av respondenterna, 

arbetsmiljöingenjörerna, hade formell utbildning, en som byggnadskonstruktör 

och en som byggnadsingenjör. Med sådana yrkesbakgrunder hade de 

ritningskunskap och vana vid byggprocesser redan före vidareutbildningen till 

arbetsmiljöingenjör.  

”Jag måste nog påstå att en nyutexaminerad arbetsmiljöingenjör idag från KTH 

eller från Luleå, de måste få minst 10 år på sig att komma ikapp alla de 

uppgifter de kommer att få.” (Arbetsmiljöingenjör) 

På Chalmers tekniska högskola (Chalmers) finns fortbildning för funktions- och 

lokalplanerare tillsammans med arkitekter. I denna kurs diskuterades 

byggprocessens tidiga skeden berättade funktionsplaneraren. På Kungliga 

Tekniska Högskolan (KTH) har en fortbildning för ergonomer och 

arbetsmiljöingenjörer i planerings- och projekteringsprocessen precis hållits 

uppgav en ergonom. Detta var den första fortbildningskurs inom planering och 

projektering för ergonomer och arbetsmiljöingenjörer som hen hade hittat 

sedan hen började arbeta som ergonom i mitten på 1980-talet. 

”Vi kan säga att på den gamla tiden hade faktiskt Landstingshälsan så de kunde 

ta in en ny arbetsmiljöingenjör och han fick gå med en som kunde och lära sig 

liksom lasarettet”. (Arbetsmiljöingenjör) 

5.4.1 Kunskapskällor och argumentstöd  

Det som bekymrade flera respondenterna i materialet var att de hade svårt att 

hitta uppdaterat material just för de frågeställningar som de ställdes inför i 
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byggprocesserna. Respondenterna räknade upp många olika källor till 

arbetsmiljöinformation. En ergonom hade på önskelistan att det skulle finnas 

en riktig bibel med funktionella arbetsmått med bredder, djup, längder och 

höjder samlat på ett ställe.  

Annars uppgav alla respondenter att basen för deras arbetsmiljöarbete var 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter såsom Arbetsplatsens utformning och 

Belastningsergonomi. Funktionsplaneraren påpekade att myndighetskrav vad 

gäller arbetsmiljöfaktorer kan vara svåra att tolka som t.ex.  

”Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska ha en, med hänsyn till 

verksamheten, tillräcklig area och fri höj samt vara lämpligt förlagda, 

utformade och inredda” Arbetsmiljöverket (2009, 4§ s.9),  

men att inspektionsmeddelanden efter arbetsmiljöinspektioner kan ge 

tydligare besked om vad som faktiskt menas. Ytterligare källor som 

respondenterna uppgav var andra byggregler, lagar och riktlinjer som 

kompletterar Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Det var t.ex. Boverkets 

byggregler, Plan och bygglagen, Bygg ikapp handikapp, Arkitektens Handbok, 

Phesants bok; Bodyspace, Arjo Guidebok för arkitekter, antropometriska krav 

vid maskinsäkerhet, en ISO-standard och ”Fitting the Task to the Man”. 

Svårigheten tyckte några respondenter var att översätta vad några av böckerna 

beskriver till vårdens arbetsmiljö. 

Antropometriskt mått är också en utmaning menade de två ergonomerna, 

därför att de är statiska mått. Det blir andra mått vid rörelse. En av 

ergonomerna funderade på hur man kan komma fram till adekvata funktionella 

mått. En ergonom berättade att på Arbetsmiljöverkets hemsida finns ett p.m. 

med funktionsmått tillhörande vårdens arbetsmiljö. Tillgänglighetsspecialisten 

visste att på Chalmers forskas det mycket om vårdens miljö och en del om 

arbetsmiljön. Forum vårdbyggnader och PTS forum är två exempel på detta. 

PTS forum uppmärksammades av funktionsplaneraren för att hon upptäckte att 

även vissa parametrar gällande personalens arbetsmiljö fanns med i den.  

För att få ett bra kunskapsunderlag berättade funktionsplanerararen hade hen 

varit med och utvecklat konceptprogram för olika verksamheter i vården, 

såsom t.ex. vårdrum och sterilcentraler (se appendix). Hen berättade vidare att 

den bärande idén i dessa konceptprogram är en lägsta godtagbara standard 
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utifrån arbetsmiljölagen, hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. 

En ergonom berättade att hen arbetat i ett fullskalelaboratorium för att 

undersöka vilka funktionsmått som behövs i hygienutrymmen. 

Ett bra och smart sätt omtalade funktionsplaneraren och 

tillgänglighetsspecialisten var att vid utrymmesdiskussioner utgå ifrån 

tillgänglighet eftersom det är ett bygglovskrav idag. Både personal och patient 

kan sitta i rullstol och ska ha tillräckligt med svängrum. Det som sedan fattas är 

utrymmet för vårdpersonalen för att de ska kunna assistera den rullstolsburne 

med eller utan ett förflyttningshjälpmedel. På så sätt kan rätt storlek på en yta 

definieras, dvs. det funktionella måttet som behövs för att det ska bli en bra 

arbetsmiljö. 

”Jag har varit inne i evighetsdiskussioner med arkitekter och andra som vill 

krympa utrymmen för att få in så mycket som möjligt, yteffektivitet, säger de 

och hur ska jag då strida för att man måste kunna rör sig naturligt, t.ex. gå 

bakom någon utan att putta till något, inte kunna böja sig i knäna utan att slå i 

någonstans bak osv. och då får jag ofta frågan, och var står det då?” (Ergonom) 

”Det är tack vare att vi fått den här föreskriften om Arbetsplatsens utformning, 

att man kan använda den och hugga tag i Boverket och Boverkets byggregler 

också, och samtidigt med föreskriften även arbetsmiljölagen, så det är liksom 

en hord utav hinkar man tar ur.” (Arbetsmiljöingenjör) 

Alla respondenter utom en arbetsmiljöingenjör hade kollegialt stöd så de 

kunde diskutera tvärfackligt på sin arbetsplats och flertalet respondenter var 

med i olika nätverk.  

5.5 Yttre påverkande faktorer i ergonomens och 

arbetsmiljöingenjörens arbete i vårdens byggprocesser 

5.5.1 Ekonomi 

Alla respondenter hade mycket att berätta om ekonomins påverkan på deras 

arbete. Det var beskrivningar om svårigheten att sälja in sig själv i ett uppdrag, 

om budgetramar som måste hållas så att hjälpmedel inte kunde köpas in och 

om yteffektivitet som ställdes mot möjligheten till goda arbetsställningar för 

vårdpersonalen/brukarna. Uppdragsgivaren bestämde i vilket skede en 

ergonom eller arbetsmiljöingenjör skulle anlitas och i hur många timmar. I en 



Resultat 

 

41 
 

uppdragsbekräftelse av en ergonom kunde det t.ex. vara beskrivet som en 

ergonomisk rådgivning gällande x antal rum förklarade en ergonom. 

”En lokalanpassning, bygga nytt eller bygga om. Det är en stor peng initialt men 

sedan ska det ju fungera i decennier. Då är det viktigt att ha haft 

kunskapsinhämtning tidigt och gärna i samband med, samverkan med andra 

perspektiv. Det kommer ju inte att rivas. Det är ju konstigt om man inte då kan 

satsa 700-900 kronor/timme på att ha med en ergonom.” (Funktionsplanerare) 

”Säger du i verkstadsmiljö att ni måste skaffa in det här så gör man det, men i 

sjukvårdsmiljö händer inget eftersom det är skattefinansierat och du får inte gå 

över budget. Det finns ett slags hot där som inte är roligt.” 

(Arbetsmiljöingenjör) 

Det kunde även vara diskussioner med anlitad byggare om vilket material som 

skulle väljas berättade experten i åtkomlighet och delaktighet. De billiga 

materialen kunde ha stor negativ inverkan på arbetsmiljön och måste därför 

förhandlas om. En ergonom undrade över hur den ekonomiska kontrollen av 

hur dålig arbetsmiljö, som påverkar hälsa och effektivitet negativt, och badwill 

görs. 

Ett ekonomiskt språkbruk om att även kalla arbetsmiljöåtgärder för 

investeringar och inte kostnader, ansåg en arbetsmiljöingenjör vara av yttersta 

vikt för att föreslagna åtgärder skulle genomföras. 

Ett av tillgänglighetsspecialistens mål var att fastigheten som byggs ska vara 

tillgänglig, lätt att förvalta, inga dyra efterkonstruktioner eller reparationer. 

Rätt från början, helt enkelt var hens sammanfattning om sin arbetsinsats.  

5.5.2 Bärande idé 

Funktionsplaneraren berättade om vikten av att ha målbilder för 

sjukhusbyggnader. Dessa borde vara välkända innan det börjar planeras och 

byggas. Målbilden skulle passa både fastighetsägare och kund/verksamhet. Den 

borde bygga på god vård för patienten, effektivt arbetssätt och hållbart 

arbetsliv för arbetstagare i de nya lokalerna. Denna målbild borde sedan styra 

planerings- och projekteringsarbetet. 

”Titta bara på psykiatrin, du har en vårdtid på 3 veckor och inte 3 dagar och 

man diskuterar att det ska vara flerpatientsrum. Hur tänkte vi nu? Jo, vi tänkte 
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vårdplatser relaterat till kostymens bärande väggar, fönster och fasader, Du 

kommer liksom inte utanför huset. Du kan liksom inte svälla och då är det 

minimimåtten som gäller.” (Funktionsplanerare) 
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6. Diskussion 
I diskussionen tas resultat och metod upp var för sig. Resultatdiskussionen 

diskuteras utifrån huvudrubrikerna från resultatet. 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Arbetssätt: samverkan och dialog i byggarbetsgrupp 

Resultatet från denna studie pekar på att samtalet, dialogen i 

byggarbetsgruppen var det viktigaste arbetssättet för arbetsmiljöingenjörer 

och ergonomer. Även funktionsplaneraren och tillgänglighetsspecialisten och 

påpekade detta. Det gällde att uttrycka sig på rätt sätt för nå fram med sitt 

budskap till brukarna, arkitekter och projektledare. Målet i sig var att få 

gruppdeltagarna att förstå arbetsmiljökonsekvenserna av sina beslut. I 

byggarbetsgruppen berättade respondenterna hur de arbetade med ett 

lösningsinriktat förhållningssätt. Arbete i team och grupper krävde flexibilitet 

och samspel. Andra studier pekar i samma riktning, t.ex. att ergonomens roll 

kan vara den som länkar ihop samtalet mellan brukaren och de andra 

deltagarna såsom konsulter, sakkunniga och tekniker i byggarbetsgruppen 

(Hignett och Lu, 2009). 

I avhandlingen av Bergqvist (2008) undersöker han hur det ”intersubjektiva 

samtalet” förlöper i en byggarbetsgrupp. En upptäckt han gör är att 

vårdpersonalen i sina krav inte anses trovärdiga trots deras tester av 

funktionsmått i ett fullskalelaboratorium. Bergqvist (2008) skriver vidare att 

brukarnas kommentarer och önskemål om funktionsmåttet i ett hygienrum 

direkt avvisades av en arkitekt som absurt. Frågan är vad absurt står för 

spekulerade han om. Förstod inte arkitekten brukarnas arbetssätt, eller, måste 

det finnas tydligare riktlinjer för t.ex. funktionsmått? Hade processen gått så 

långt redan att ett sådant krav som var väl underbyggt krävde för stora 

förändringar av redan lagda förslag? I Hignett och Lu (2009) studie anser 

författarna att just sådana misstolkningar och missförstånd mellan 

brukare/vårdpersonal och arkitekt, som i Bergqvist (2008) avhandling, är precis 

vad ergonomen eller arbetsmiljöingenjören skulle kunna förhindra med sitt 

arbetssätt. Då skulle kanske förståelsen mellan de olika yrkesgrupperna öka i 

en byggarbetsgrupp och slutresultatet bli bättre. I Bergqvists (2008) studie blir 
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det forskaren (arkitekt) med sin handledarroll som stödjer 

brukaren/vårdpersonalen. I en annan avhandling av Fröst (2004) är det istället 

arkitekten som stödjer brukarna i tidiga skeden av byggprocessen. Flera studier 

har samma inriktning genom att studera samarbetet brukare och arkitekt (Ryd 

och Fristedt, 2014). I dessa studier nämns inte ergonom eller arbetsmiljö- 

ingenjör som en tillgänglig resurs för att samverkan till en ny användbar 

arbetsplats med en god arbetsmiljö. Intressant att notera är att i Sverige ligger 

forskningsfokuset på brukare och arkitekt i byggprocessen (Fröst, 2004) 

emedan fokus utanför Sveriges gränser även finns på ergonomens och 

arbetsmiljöingenjörens roll i förhållande till brukaren i byggprocessen (Lu och 

Hignett, 2006). 

I sin magisteruppsats skriver Gylin (2011) att det är viktigt att ha ett 

lösningsinriktat förhållningssätt och inte ett probleminriktat. Hon beskriver det 

lösningsinriktade förhållningssättet som ett framgångsrikt verktyg för att öka 

delaktigheten hos en individ.  

”Förhållningssättet bygger på samtalsmetodik som formar lösningsbyggande 

processer, där fokus ligger på att tillsammans med individen konstruera 

tänkbara lösningar snarare än att lösa ett problem.” 

tolkar hon (De Jong och Berg 2003) Gylin (2011, s. 7). Några respondenter tar 

också upp coaching som ett sätt att samverka med brukarna. Coaching ligger 

nära begreppet lösningsinriktat förhållningssätt (Gjerde, 2012). Återigen gäller 

det att ta vara på brukarnas erfarenhet och sätt att se på en lösning på 

framtidens arbetsplats i en kreativ anda. 

Inom Human Factors Ergonomic Society (HFES) en internationell 

sammanslutning av ergonomer, anses Participatory Ergonomics (PE), en metod 

i vilken användaren är aktivt med under datainsamling och analys, vara ett 

arbetssätt som ger bra resultat. I PE sätts brukaren/vårdpersonalen i centrum 

(Public Services Health & Safety Association, 2010). Tanken är att utformningen 

av den framtida arbetsplatsen ska arbetas fram och utvecklas tillsammans med 

brukarna/vårdpersonalen. Flera studier vittnar om att det är ett arbetssätt som 

har anammats till stor del i många byggprojekt (Villeneuve et al., 2007, Fröst, 

2004). Ett problem som beskrivs med arbetssättet är 

brukarnas/vårdpersonalens okunskap om byggspråk, byggprocessen, om att m 
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tolka och läsa ritningar samt svårigheten att avsätta tid för arbete i 

byggarbetsgrupper. Lika svårt är det för de olika specialisterna att förstå vad 

brukarna/vårdpersonalen menar. Det blir alltså kommunikationssvårigheter i 

byggarbetsgruppen (Public Services Health & Safety Association, 2010). 

6.1.2 Metodik och metoder 

Någon exakt metodik (en strategi med en uppsättning av metoder som följs 

genom processen) som följdes under byggprocessens skeden var det ingen av 

respondenterna som explicit uttalade. Respondenterna följde byggprocessens 

skeden och projektledare och arkitekts sätt att leda och arbeta med 

byggarbetsgruppen. 

I byggarbetsgrupperna använde sig respondenterna av olika grundmetoder 

såsom flödesanalys, PTS/konceptprogram, statistik över tillbud och 

arbetsskador, systematiskt arbetsmiljöarbete, riskanalys, checklista, bruttolista 

och rapport. Flera av dessa metoder nämns i olika forskningsrapporter och 

handböcker vad gäller planering och projektering av sjukhus, andra byggnader 

och fartyg (Villeneuve et al., 2007, Österman, 2013). 

Att läsa, tolka och översätta ritningar till verkligheten, att visualisera ritningen, 

var en viktig uppgift som de flesta respondenterna beskriver att de gör i 

arbetsgrupperna. Problem att få brukarna att förstå 2D-planritningarna 

återkommer som en kommentar från andra studier (Remijn, 2006, Villeneuve, 

2000). Det finns flera sätt att visualisera ritningar och lösningar. I Bengtsson 

och Johansson (2002) studie visar de att olika sätt att visulisera gör att olika 

ergonomiska parametrar kan bedömas. En överblick, en s.k. helikoptervy gör 

det lätt att bedöma samband och flöden men inte detaljer, utrymmesbehov 

eller antropometriska mått i en arbetsstation. Det är därför viktigt att veta 

syftet med visualiseringen. Ska det finnas möjlighet att direkt ändra i 

utformningen måste visualiseringen byggas upp efter detta syfte. I t.ex. en 

mock-up finns möjligheten att ändra utformningen då den testas. 

Arbetsmiljöfaktorer som arbetsmiljöingenjören arbetar med är svårare att 

simulera för brukare/vårdpersonal. Simuleringstekniker för faktorer som t.ex. 

ljud, ljus och ventilation är inte lika lätta att göra som den fysiska utformningen 

eller utrymmet. De sistnämnda går att simulera i en mock-up eller i en BIM-

modell. Det betyder att med faktorerna såsom ljud, ljus och ventilation så 

måste brukaren/vårdpersonalen lita på tekniska värden och 
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arbetsmiljöingenjörens kunskaper och erfarenheter inom området på ett annat 

sätt än när visualisering är möjlig (Bengtsson och Johansson, 2002). 

PTS och konceptprogram pekas ut i forskningslitteraturen, som ett bra sätt att 

samla information om olika typrum för att förenkla byggprocessen, så att tid 

ska finnas till att hinna utveckla, utforma och omdesigna problemområden 

(Berezecka-Figacz et al., 2011, Hignett och Lu, 2009). Det ger 

byggarbetsgrupper en ram att arbeta utifrån men forskarna påpekar att det 

alltid kommer att bli diskussioner och funderingar över t.ex. vissa 

arbetsplatsutformningar eller samband. Vid dessa tillfällen är det viktigt att en 

ergonom/arbetsmiljöingenjör finns med i processen eller är lättillgänglig 

(Broberg et al., 2011). I studien var det främst lokalplanerarna och 

funktionsplanerarna som nämnde och arbetade med sådana program. 

Österman (2013) har utformat en handbok för ritningsgranskning av 

arbetsmiljön på fartyg. Den är välstrukturerad och beskriver flera av de 

metoder som även nämndes i författarens studie. Metodiken i boken bygger på 

att arbeta i en bestämd ordningsföljd med analysen, först en prioritering av 

områden med hjälp av riskanalyser och statistik på tillbud och arbetsskador, 

vilket också var en av metoderna några respondenter använde sig av. Därefter 

görs en analys av det prioriterade områdets arbetsuppgifter via en Hierarkisk 

uppgiftsanalys (HTA) (Osvalder, 2010). HTA liknar en respondents uttryck om 

en ”bruttolista” på arbetsuppgifter. Sedan analyseras utformningen av 

arbetsplatsen utifrån tillräckligt utrymme, antropometriska mått (kroppsmått) 

och andra krav eller förhållanden för att undvika risker i arbetsmiljön. Den 

analyserade arbetsplatsen visualiseras därefter i en mock-up. Slutligen skrivs en 

handlingsplan. Östermans (2013) handbok är precis som i Andersen och 

Brobergs (2015) forskningsrapport tänkt som en fristående ergonomisk analys. 

Materialet i handboken ska sedan utgöra en viktig kunskapsbas för 

fartygskonstruktörer och arkitekter i byggprocessen. 

Även Remijn (2006) föreslår i sin studie två parallella processer, en traditionell 

byggprocess och en ergonomisk analysprocess. Detta liknar Östermans (2013) 

arbetsmodell. Resultatet från den ergonomiska analysprocessen ska sedan 

implementeras under byggprocessen där ergonomi/arbetsmiljökunskap 

efterfrågades. Ett sådant arbetssätt skulle förstärka arkitektens möjlighet till att 

utforma förslag till en arbetsplats som passar brukarnas/vårdpersonalens 
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önskemål och behov. Ergonomisk- och arbetsmiljökunskap läggs alltså till redan 

kända parameterar för arkitekten (Remijn, 2006). 

En av respondenterna, funktionsplaneraren, hade varit med och utvecklat ett 

konceptprogram för bl.a. sjukhusens typrum. Detta koncept var inte bara riktat 

till arbetsmiljöperspektivet utan hade med flera perspektiv. Dokumentet hade 

ändå en tydlig inriktning mot en lägsta godtagbar standard vilket visades 

genom att ett antal viktiga arbetsmiljöfaktorer i sjukhusmiljö fanns med. 

Tillgänglighetsspecialisten arbetade också med konceptprogram som t.ex. 

reception. En ergonom hade varit med om att ta fram riktlinjer för mått i ett 

hygienrum. De andra respondenterna hade inte arbetat på ovanstående 

systematiska sätt tillsammans med brukarna/vårdpersonal och eller andra 

aktörer för att forma ett arbetsmiljöprogram eller göra en ergonomisk analys 

inför en ny-till- eller ombyggnation. 

Flöden var en metod som genomgående uppfattades vara viktig av 

respondenterna. Redan 1988 uppmanar författarna till boken ”Hur blir din 

arbetsmiljö?” brukarna/vårdpersonalen att tidigt i byggprocessen undersöka 

hur den nya arbetsplatsens utformning kommer att bli genom att göra en 

imaginär rundvandring genom den nya arbetsplatsen och att simulera alla 

arbetsuppgifter som ingår i deras arbete. Denna upplevelse ska de jämföra med 

aktuell ritning för den nya arbetsplatsen. Särskilt ska de komma ihåg att titta på 

både material- och personalflöden. Alla funderingar som uppkommer under 

den imaginära rundvadringen och simuleringen ska återkopplas till arkitekten 

(Granath et al., 1988). Boken är gammal så i framtiden kommer förmodligen 

samma promenad att ske men i en BIM-modell med VR av ett nytt hus eller 

lokal.  

Från Broberg et al. (2011) studie så framkommer också ergonomens och 

arbetsmiljöingenjörens viktiga funktion i byggarbetsgruppen. I diskussion 

angående metoders användningsområden så går det enligt Broberg et al. 

(2011) att särskilja på metoder som uppmuntrar reflektion och kommentarer 

eller metoder som uppmuntrar en utveckling av föreslagen utformning av en ny 

arbetsplats. Hall-Andersen och Broberg (2014) reflekterar i sin studie över 

artefakternas (konstgjorda föremåls) betydelse för att öka förståelsen mellan 

aktörerna i en arbetsgrupp. Intermediära objekt såsom skrivna dokument, t.ex. 

ergonomiska riktlinjer, PTS/konceptprogram, dokument om tillbud och 
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arbetsskador från verksamheterna samt rapporter beskrivs och tolkas som 

cirkulerande kunskap av författarna. Dessa intermediära objekt får enligt 

undersöknigen inte lika hög status som exempelvis ritningar och konstgjorda 

föremål. De intermediära objekten tenderar att misstolkas och följs därför inte i 

en byggarbetsgrupp. För att undvika detta bör en ergonom eller 

arbetsmiljöingenjör finnas med i gruppen eller vara lättillgänglig. Detta visar 

återigen på det viktiga att ergonom eller arbetsmiljöingenjör bör finnas med i 

en byggarbetsgrupp för att kunna visualisera, tolka och översätta ritningar för 

brukare/vårdpersonal. En av respondenterna påpekade det ofullständiga i att 

lämna ifrån sig en rapport utan att få diskutera med berörd grupp varför givna 

synpunkter var viktiga. 

6.1.3 Roll som ergonom och arbetsmiljöingenjör  

Funderingar över arkitekters arbetsmiljö- och ergonomikunskaper ifrågasätts 

inte bara av respondenterna i materialet utan också i andra studier, t.ex. så 

anser Charytonowicz (1997) att arkitekterna alltför mycket tänker på det 

konstnärliga och glömmer dem som ska vistas och arbeta i byggnaden. 

Villeneuve et al. (2007) tycker att arkitekten har störst fokus på 

byggnadskonstruktionen. 

I flera studier (Remijn, 2006, Seim och Broberg, 2010, Villeneuve, 2000,) 

uppmuntras ergonomen att ta en mycket större roll i byggprocessen. 

Ergonomen ska leda egna byggarbetsgrupper med brukarna/vårdpersonalen 

och föreslå adekvata metoder för att få till en användarvänlig och tillgänglig 

arbetsplats med en god arbetsmiljö. Metoder som ergonomen föreslås 

använda kan t.ex. vara klargörande av arbetsorganisatorisk karaktär eller i form 

av simuleringstester i en ny arbetsstation. Ergonomen ska ha rollen att 

förbättra byggprocessen genom att lägga till den ”ergonomiska” kunskapen till 

andra aktörers kunskap såsom t.ex. teknikers, konstruktörers och arkitekters. 

Seim och Broberg (2010) menar att ergonomer och arbetsmiljöingenjörer i 

denna nya roll i designarbete ska kalla sig, ”workspace designer”, 

arbetsplatsutformare, för att stärka och tydliggöra sin roll i designprocessen 

eller utformningsprocessen. Att ergonomen och arbetsmiljöingenjören tar en 

ny roll skulle utmana det traditionella sättet att arbeta med byggprocessen i 

dess tidiga skeden menar både Attaianese och Duca (2012) och Villeneuve et al. 

(2007). I föreliggande studie var ergonomer och arbetsmiljöingenjörer inte 
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projektledare utan arbetande gruppmedlemmar och inom ramen för 

byggprocessens metodik. Med en roll som arbetande gruppmedlem och inte 

som projektledare kan det vara svårt att föreslå att hela gruppen ska arbeta 

med en speciell arbetsmetod. För att det ska fungera behöver 

ergonomen/arbetsmiljöingenjören ta en annan roll än som arbetande 

gruppmedlem. De behöver ta rollen som projektledare och därmed leda egna 

grupper. 

Sedan i våras (2016) pågår en debatt om hur beställning av sjukhus och andra 

vårdbyggnader går till. I den här debatten borde arbetsmiljöingenjörer och 

ergonomer göra sig hörda. De större arkitektbyråerna som ritar och designar de 

nya sjukhusen i Sverige och Sveriges arkitekter har startat ett upprop som 

gäller vårdens miljö, ”Upprop vårdmiljö”. De propagerar för bättre styrning så 

att inte goda intentioner försvinner under byggprocessens gång. Vidare anser 

de att det är viktigt i en sjukhusmiljö att ta hänsyn till tillgänglig forskning, 

evidensbaserad design (EBD), för att kunna ge förutsättningar för en läkande 

patientvårdsmiljö och en god arbetsmiljö för personalen (Sveriges Arkitekter, 

2016b, Wijk, 2014). Byggherrarna (förening för byggherrar), arkitekter och 

forskare anser också att metodiken i planeringsskedena måste ändras till att bli 

mer målsökande än att vara målstyrda. Det de eftersöker är en högre 

beställarkompetens så att den färdiga byggnaden motsvarar de krav som 

önskas (Fröst, 2004, Sveriges Arkitekter, 2016a). De anger bl.a. Lagen om 

offentlig upphandling (LOU) som ett problem eftersom den är utformad som 

sådan att köparen måste veta vad han ska köpa redan vid upphandling vilket 

kanske inte är fallet. Nya upphandlingsregler är dock på gång (2016-2017) vilka 

Byggherrarna och arkitekterna tror ska fungera bättre än de föregående 

(Sveriges Arkitekter, 2016a). I den här debatten är det ett gyllene tillfälle för 

FHV att klargöra vilken kunskap de har och hur de kan bidra med t.ex. en bättre 

beställarkompetens och på så sätt skapa mervärde i byggprocessen i samband 

med att nya sjukhus eller vårdbyggnader byggs, byggs om eller byggs till. 

6.1.4 Kunskaper och utbildning 

I materialet var det tydligt att flertalet av respondenterna inte hade någon 

formell utbildning för att arbeta i byggprocesser med ritningsgranskning. 

Däremot hade arbetsmiljöingenjörerna med sina yrkes- och 

utbildningsbakgrunder som byggnadsingenjör och byggnadskonstruktör 
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kunskaper för att arbeta i byggprocesser och även ritningsgranska. Ska 

ergonomens eller arbetsmiljöingenjörens roll i planering och projektering av 

nya arbetsmiljöer bli tydligare så borde en inriktning för FHV personal skapas 

med utbildning och forskning inom denna gren av ergonomin. Författaren 

anser t.ex. att forum och utbilningar som syftar till bättre samarbete och 

beställarkompetens som idag är öppna för lokalplanerare, funktionsplanerare 

och arkitekter (Nordin, 2016), borde öppnas även för FHV personal. 

Tillgänglighet för funktionsnedsatta är ett ämne som ligger nära ergonomins 

område. Idag är det bara arkitekter och bygglovsingenjörer som kan bli 

certifierade som sakkunniga i tillgänglighet (Boverket, 2011). En sådan 

certifiering för en ergonom eller en arbetsmiljöingenjör skulle dels kunna 

bredda deras expertområde vilket kan ge flera och större uppdrag samt dels 

kunna öppna upp för mera samarbete och kommunikation med arkitekter. 

6.1.5 Yttre påverkande faktorer i ergonomens och 

arbetsmiljöingenjörens arbete i vårdens byggprocesser 

I arbete med offentliga byggnader såsom byggnader för vård och omsorg råder 

en del andra omständigheter än i den privata sektorn. Ytterst ansvarig, dvs. en 

juridisk person som styr besluten är en politisk organisation vilket kan innebära 

tvära kast. Det kan t.ex. vara beslut utifrån ett vallöfte som ska genomföras 

snabbt. I sådana fall blir inte alltid byggprocessen helt genomtänkt, t.ex. kan 

hela planeringprocessen hoppas över. I dessa lägen är ett arbetsmiljöprogram 

som är lagt med en lägsta standard oerhört viktigt. Då finns arbetsmiljön med 

även om processerna går fort. I Locums konceptprogram finns en lägsta 

godtagbara standard som bygger på Hälso- och sjukvårdslagen, 

patientsäkerhetslagen, arbetsmiljölagen, och nutidens idéer om god vård 

(Fröberg och Hallgren, 2011, Johnsson, 2015, Johnsson och Sahlin, 2010, 

Tägtström, 2015). Konceptprogrammet förklarar varför krav är satta och ger 

exempel på typrum inom olika vårdverksamheter. PTS är uppbyggt på ett 

likartat sätt. Denna översikt av riktlinjer fanns tidigare hos Sjukvårdens 

planerings- och rationaliseringsinstitut (SPRI) (Berezecka-Figacz et al., 2011). 

SPRI lades ner under 90-talet. Idag har rollen, att vara ett kunskapsforum, tagits 

över av Forum vårdbyggnad med koppling till Centrum för vårdens arkitektur, 

(CVA) som tillhör Chalmers. Forskning inom CVA har bidragit till PTS forum och 

dess dokument (Berezecka-Figacz et al., 2011). 
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Vidare råder det en ekonomisk verklighet som många gånger sist ser till den 

ergonomiska kvaliteten. Prioritetsordningen är i realiteten; först tekniken, 

sedan patient och estetik och sist vårdarna vilket författaren inte alltid anser 

vara en bra ordning. Idag är bristen på vårdpersonalen framför allt 

sjuksköterskor stor (Åkesson, 2016). Det är därför viktigt att planera för en god 

fysisk arbetsmiljö. Planeringsarbetet är inte kostnadsdrivande enligt Hansson 

(2015) vilket medför att en gedigen analys av arbetsmiljöfaktorer på 

planeringsstadiet är en bra strategi ur kostnadssynpunkt för att bygga bra 

arbetmiljöer från början och att undvika kostsamma ombyggnationer i 

förvaltningsskedet. 

6.2 Metoddiskussion 
Syftet med studien var att kartlägga och beskriva arbetet i byggprocessens 

byggarbetsgrupper för vård- och omsorgsbyggnader och lokaler, i vilka 

ergonomer och arbetsmiljöingenjörer ingår, då de kopplas in i byggprocessen. 

Intentionen var att kunskapen från kartläggningen ska kunna användas av FHV-

personal eller personer som arbetar inom företag som erbjuder arbetsmiljö- 

och hälsotjänster för att underlätta deras medverkan i planering och 

projektering av vård- och omsorgsbyggnader och lokaler, så att förutsättningar 

för en god arbetsmiljö för vårdpersonal samt en god vård och säker miljö för 

patienten kan uppnås. 

En kvalitativ forskningsansats valdes för att kunna kartlägga, beskriva få större 

förståelse för av hur ergonomer, arbetsmiljöingenjörer i planerings- och 

projekteringsskeden arbetar med arbetsmiljöfrågor i vården utifrån arbetssätt 

och metoder. Vidare för att få förståelse för hur ergonomer och 

arbetsmiljöingenjörer samspelar med några andra aktörer i byggarbetsgrupper. 

Styrkan med att använda den kvalitativa ansatsen var att kunna gå på djupet 

och få höra respondenterna med egna ord, beskriva och svara på frågorna 

under varje tema. Analysen hölls empirinära och stannade vid beskrivningar, 

t.ex. så togs inga nya begrepp eller modeller fram. Ett material kan analyseras 

utifrån olika perspektiv och resultaten blir då olika. I denna studie var det 

framförallt ur byggprocessens och ergonomins perspektiv som materialet 

analyserades. Andra perspektiv skulle kunna vara ett ekonomiskt eller 

kommunikativt perspektiv. 
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En möjlig svaghet kan finnas genom att författaren är ergonom (sjukgymnast) 

och har varit verksam som det en längre tid och har medverkat i en mängd 

byggprojekt inom vården, så har dessa erfarenheter inom området naturligtvis 

påverkat förförståelsen och medverkat till om författaren gjort omedvetna 

tolkningar. Förförståelse kan också vara en styrka för studien. Styrkan kan vara 

att ämnet blir lätt att samtala om i intervjusituationen, vilket författaren 

upplevde. Författarens förförståelse inom ämnet har betydelse för studiens 

trovärdighet (Malterud, 2014). Det är sällan en forskare kan vara objektiv i en 

kvalitativ undersökning. I en intervju byggs samtalet upp mellan intervjuaren 

och respondenten, så den slutliga texten dvs.datan är ett dokument som både 

den intervjuade och intervjuaren har skapat. 

 

Enligt Malterud (2014) är det i kvalitativ forskning inte antalet respondenter 

som är viktigt för bl.a. överförbarhet utanför studiens sammanhang, utan även 

ett mindre antal respondenter kan ge ett rikt material. Faktorer som inverkar är 

t.ex. hur lång tid samtalet varade, om respondenterna hade mycket erfarenhet 

och upplevelser av det efterfrågade fenomenet och om samtalet var lyckat i 

förhållande till hur det kunde belysa och vara relevant för frågeställningen.  

I föreliggande studie intervjuades åtta personer och samtalen varade i ca 60 

minuter. I respondentgruppen fanns både män och kvinnor, variation av yrken, 

men alla med anknytning till byggmöten med brukare/vårdpersonal. 

Respondenterna har en hög ålder för arbetslivet. Åldern ger dock en 

fingervisning om en lång arbetslivserfarenhet, vilket i detta projekt var ett 

viktigt urvalskriterium. Gruppen av respondenter gav studien 

informationsrikedom, variation och nyanserade beskrivningar av metodik, 

metoder, arbetssätt och roller. Åtta personer totalt i studien ansågs därför vara 

tillräckligt. 

Triangulering (att använda flera olika metoder, källor, observatörer eller 

teorier) rekommenderas för att minska skevheter (systemfel) i 

forskningsprocessen och för att tillföra flera nyanser för att bättre förstå det 

fenomen som studeras. Att använda triangulering kräver mera resurser och tid 

för att genomföras och planeras på ett korrekt sätt. (Malterud, 2014). Denna 

studie som omfattar en kortare tid (15hp, 10 veckors heltidsarbete) och att 

författaren skrev uppsatsen själv, har medfört att en större triangulering inte 
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gjordes. I studien har källtriangulering använts. Respondenterna har olika 

roller, de har olika yrken, och positioner, i förhållande till det studerade 

fenomenet. Syftet med källtriangulering var att få en bredare bild av arbetet i 

en byggarbetsgrupp, t.ex. hur uppfattades såväl ergonomers som 

arbetsmiljöingenjörers roll och arbete i byggarbetsgruppen av andra några 

andra aktörer. Den yrkesgrupp som inte intervjuades var arkitekten, vilket med 

tanken på ergonomens och arbetsmiljöingenjörens roll hade varit ytterligare 

ett intressant perspektiv. Däremot har mycket forskningslitteratur redan 

studerat arkitekt och brukare i samspel och vilka metoder arkitekten använder. 

I denna studie var fokus på ergonomer och arbetsmiljöingenjörer. 

Att författaren valde ut sex stycken respondenter (varav en inte ville delta) från 

sitt yrkesnätverk kan både ge validitet men även mindre trovärdighet till 

undersökningens resultat. Respondenterna kan ha försökt vara författaren 

tillmötesgående samtidigt som dessa respondenters kvalifikationer för att ingå i 

studien var välkända av författaren (Malterud, 2014). De tre återstående 

respondenterna hade författaren inte träffat tidigare. Vidare var två av 

respondenterna, lokalplanerarna, från samma arbetsgrupp samt två andra 

respondenter från samma arbetsplats. Detta kan ha lett till att de pratat 

inbördes med varandra om intervjun. 

Föreliggande studies intervjuer transkriberades, systematiserades, 

reducerades, tolkades och analyserades av enbart författaren, vilket är en 

svaghet i studien. Studiens helhet har däremot diskuterats med en person med 

goda kunskaper i kommunikation. Det ger arbetet en högre trovärdighet. Att 

samtala och diskutera med andra personer eller forskare insatta i ämnet och 

metoden styrker dess giltighet (Kvale och Brinkmann, 2014). Valet av metod 

gjordes utifrån syftet med vetskapen om att det eventuellt inte skulle kunna 

vara ytterligare en person som skulle kunna ingå i analysprocessen. Detta 

ansågs acceptabelt då arbetet är ett studentarbete och fortfarande är en 

lärosituation. Författaren har insett att arbete med kvalitativ inriktning blir 

bättre av att flera personer är involverade. 

En ytterligare svaghet i studien kan vara att författaren hade begränsade 

förkunskaper om att genomföra intervjuer. Det kan ha inneburit missar att 

ställa eventuella följdfrågor, vilka kan ha lett till att viktig information förlorats. 

Detta kan vägas upp av författarens förförståelse. 
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Under intervjun ställdes ofta reflektiva frågor där respondenten uppmandes att 

bedöma om intervjuaren hade uppfattat svaret rätt. Det stärker den dialogiska 

validiteten. Detta är ett vanligt sätt att arbeta på med en semistrukturerad 

intervju (Malterud, 2014). Vidare har alla respondenter haft möjlighet att läsa 

och kommentera resultatet av studien (sju respondenter återkopplade till 

författaren), vilket ytterligare har stärkt den dialogiska validiteten. 

Alla respondenterna utom en hade fått intervjun med temana och huvudfrågan 

inom varje tema mejlade till sig med syftet att de skulle börja fundera på 

temana och frågorna före intervjutillfället. Avsikten var att det skulle ge 

fylligare svar och spara tid, dock hade endast tre av respondenterna läst 

igenom det mejlade materialet. Författaren uppfattade att de som läst 

materialet före intervjun var mer förberedda för intervjun än de som inte hade 

läst materialet innan. 

Den kvalitativa analysen som genomfördes med STC var en utmaning. Trots den 

ingående beskrivningen är det ofta svårt att genomföra något första gången. 

Troligen hade en annan metod varit ännu svårare då STC verkligen tog avstamp 

i att hjälpa nybörjare att kunna använda metoden. Genom analysen ökade 

förståelsen för helheten och intentionerna i studien. Efter analys och 

skrivarbete för studien förtydligades syfte och mål. Fokus blev också tydligare. 

Materialet gav mer svar på arbetssätt och samerkan i byggarbetsgrupper än 

exakta beskrivningar av metodik och metoder. 

Sammanfattningsvis styrks valideringen av källtrianguleringen, deltagaranas 

långa erfarenhet, intervjuns längd, dialogavstämmingen, den systematiska 

analysen vid reduceringen av empirin och författarens reflekterande över 

materialets giltighet och trovärdighet genom hela forskningsprocessen. 

Överförbarhet är oftast mycket mindre i kvalitativa undersökningar p.g.a. 

metodens uppbyggnad och egenskaper. Den beror även på författarens 

förmåga att rapportera studien så att läsaren kan bedöma om överförbarhet av 

resultatet finns för den grupp hen vill applicera den på.  
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6.3 Rekommendationer för att underlätta för ergonomer och 

arbetsmiljöingenjörer i planerings- och projekteringsarbete för ny- 

till-ombyggnad av vård- och omsorgsbyggnader eller lokaler. 

Det tar lång tid för en ergonom och arbetsmiljöingenjör om de ska lära sig 

byggprocessens arbete bara genom erfarenhet. Vidare behöver samarbete med 

arkitekter och andra projektörer samt projektledare utvecklas. 

 Utbildning för ergonomer och arbetsmiljöingenjörer som jobbar i 
planerings- och projekteringsprocesser för vård- och omsorgsmiljöer. 
Förslag på innehåll är ritningsförståelse, BIM, projektledning, lagar och 
regler 

 Se till att forum där arkitekter möter lokal- och funktionsplanerare också 
öppnas upp för ergonomer och arbetsmiljöingenjörer. 

 Uppmuntra till forskning inom området. 

 Utveckla och ta fram strategier för vilken roll som passar ergonomen och 
arbetsmiljöingenjören i byggprocessen.  

 Utveckla nya ergonomtjänster inom planering och projektering av 
arbetsplatser som erbjuds av FHV eller företag som erbjuder arbetsmiljö 
och hälsotjänster. 

 Ta tillfället i akt att marknadsföra ergonomin när arkitektsamfundet 
bjuder in till nya sätt att planera och arbeta med nya vård- och 
omsorgsmiljöer. 

 Ta fram en handbok för ergonomer och arbetsmiljöingenjörer i 
byggprocessen. 
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7. Slutsatser och förslag på vidare studier 
I detta avsnitt redogörs för studiens slutsatser och förslag på vidare studier 

inom området. 

7.1 Slutsatser 
Ergonomer och arbetsmiljöingenjörer var kunskapsbärarna av arbetsmiljö i 
byggarbetsgrupper under planerings- och projekteringsskedena för ny- till- och 
ombyggnad av vård och omsorgsbyggnader och lokaler. Funktionsplaneraren 
och tillgänglighetsspecialisten hade inom sina specialområden belastnings och - 
ergonomikunskap. Arbetsmiljökunskap var en kunskap som deltagare i 
byggarbetsgruppen, förutom ovanstående, hade en vag uppfattning om.  
 
Metodiken, en strategi med en övergripande idé om arbetet och en serie 
metoder, som används i en viss ordning under byggprocessen, var det ingen av 
respondenter som sade att de hade. Alla respondenter följde istället 
byggarbetsgruppens agenda och sätt att arbeta som bestämdes av arkitekt eller 
projektledare. Metoder var egentligen inget som merparten av respondenterna 
medvetet upplevde att de använde sig av. Utifrån erfarenhet visste 
ergonomerna och arbetsmiljöingenjörerna när de skulle peka på arbetsmiljön 
och hur de skulle ta upp den. Tillgänglighetsspecialisten var noga med att 
använda en mall, en egen checklista. Lokalplanerarna saknade en checklista att 
arbeta utifrån. 
 
Flera respondenter, en arbetsmiljöingenjör, ergonomerna, funktionsplaneraren 
och tillgänglighetsspecialisten berättade däremot om hur de medvetet skapade 
och ville ha dialoger med alla deltagare på mötet. Samtalet och dialogen var ett 
viktigt verktyg för att föra fram arbetsmiljöperspektivet på ett förnuftigt sätt. 
Dessa respondenter talade också om att ha en coachande roll för 
brukarna/vårdpersonalen för att hjälpa dem att föra fram sina åsikter och tolka 
ritningar för att få fram så bra lösningar som möjligt. Ergonomer och 
arbetsmiljöingenjörer samt tillgänglighetsspecialisten och funktionsplanerarens 
roll var att konkret tolka, översätta och förklara måtten i olika skisser och 
planritningarna och förklara arbetsmiljökonsekvenser för framtida 
brukare/vårdpersonal. Visualiseringen för brukaren/vårdpersonalen bestod i 
att förklara hur olika stora ytor och mått var i verkligheten och vilka möjligheter 
och begränsningar detta gav för olika funktioner. Just detta förfarande var en 
stor skillnad mellan arkitekten och ergonomen. Arkitekten såg mått och ytor 
och placering av inredning medan ergonomen och arbetsmiljöingenjören såg 
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hur ytor funktionsmässigt skulle utnyttjas och hur det påverkade sättet att röra 
sig. 
 

De metoder som ändå nämndes av respondenterna var vikten av att analysera 
flöden för material, personal, anhöriga och patienter i alla skeden, men 
framförallt att det var en viktig analys att göra tidigt i planeringskedet. Detta 
arbetssätt nämndes av sex respondenter. Andra metoder var, systematiskt 
arbetsmiljöarbete, checklistor, riskanalyser, bruttolista, genomgång av skriftliga 
dokument såsom tillbud och arbetsskador, eller diskussionsunderlag för typrum 
som t.ex. konceptprogram och PTS. 
 
Flera respondenter upplevde att de kom in alldeles för sent i byggprocessen. 
Om arbetsmiljöperspektivet kommer sent in i byggprocessen är möjligheten att 
ändra på något mycket begränsad både ur ett ekonomiskt- och ett 
tidsperspektiv. Alla respondenter svarade att arbetsmiljöperspektivet bör 
komma in i programskedet eller tidigt i projekteringsskedet. 
 
Kunskaper för att kunna medverka i byggprocessen och i ritningsgranskning 
hade arbetsmiljöingenjörerna fått från sin yrkesbakgrund. Den ena var 
byggnadsingenjör och den andra var byggnadskonstruktör. De andra 
respondenterna hade ingen formell utbildning för att medverka i 
byggprocessen eller att kunna ritningsgranskning. De hade framförallt genom 
erfarenhet fått dessa kunskaper. Ergonomer och arbetsmiljöingenjörer hade 
fått ergonomi- och arbetsmiljökunskap och från sina respektive utbildningar till 
ergonom och arbetsmiljöingenjör. 

7.2 Förslag på vidare studier 
En kvalitativ observationsstudie med fokus på kommunikation och roller 
byggarbetsgrupper skulle kunna vara en intressant studie att följa upp den 
avslutade studiens resultat med. 
 
En annan studie skulle kunna vara att ta fram en för vård- och 
omsorgsbyggnader liknande handbok som ”Ritningsgranskning ur ett 
arbetsmiljöperspektiv: En handbok för att undersöka arbetsmiljön 
på fartyg vid ny- och ombyggnad” (Österman, 2013). En sådan handbok skulle 
vara ett hjälpmedel för att kunna sätta mer fokus på arbetsmiljö i bygg- 
arbetsgrupperna. 
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Ytterligare en studie skulle kunna vara att undersöka funktionsmått i olika 
typrum på en vårdavdelning, t.ex. vid förflyttning av patienter med olika 
förflyttningshjälpmedel. En sådan studie skulle kunna förtydliga begreppen 
”svängrum ”och ”tillräcklig yta med hänsyn till verksamheten” som är kraven 
för utrymme i föreskriften Arbetsplatsens utformning (Arbetsmiljöverket, 
2009). 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

Intervjuguide 

Bakgrund 

Kön, yrkestitel, ålder, antal år som du jobbat inom FHV eller motsvarande, antal 

uppdrag som du ritningsgranskat. Antal uppdrag med vård- eller 

omsorgsbyggnader och antal uppdrag med andra byggnader. Dessa frågor 

svarades på i förväg. 

Teman   

1) Kunskapsbakgrund 

2) Byggprocessen 

3) Metodik 

4) Metod 

 5) Verktyg/ Hjälpmedel 

Kunskapsbakgrund 

Metod och krav/checklista ska kunna användas av personal inom FHV samt 

vilket skede i byggprocessen bör en konsult från FHV engageras?(min 

frågeställning) 

Berätta hur du förvärvade den kunskapen som behövs för att kunna 

ritningsgranska? 

 Vilken är din bakgrund för att kunna ritningsgranska? 

 Kurser, i ergonomutbildning, arbetsmiljöingenjörsutbildning, erfarenhet, 

informellt lärande, lärande av arbetskamrater. 

 Vilka källor för beslutsunderlag använder du dig av, har du använt dig av? 

 Hur fortbildar du dig?  

 Hur håller du dina kunskaper aktuella? 
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Byggprocessen 

I vilket skede av byggprocessen bör en konsult från FHV engageras? (Min 

frågeställning) 

1) Beskriv hur du får ett uppdrag i ett byggprojekt? 

 Vem är uppdragsgivare? 

 Vilket skede i byggprocessen/planeringsprocesen blir du anlitad? 

 Ge några exempel på olika uppdrag. 

 

2) Vad har uppdragsgivaren förväntat sig att du ska bidra med? 

 ta fram en handlingsplan, 

 arbetsmiljöprogram,  

 godkänna liggande ritning, 

 föreslå förbättringar utifrån arbetsmiljöperspektivet   

 förebygga ohälsa hos personalen, 

 öka effektivitet, och prestation på den nya arbetsplatsen,  

 riskförebyggande, 

 kvalitetskontrollant för arbetsmiljön 

3) Vilka möten/grupp är du med i?   

 Styrgrupp,  

 projektgrupp, 

  konsultgrupp, 

  arbetsgrupp 

4) Vilken roll har du i uppdraget? 

Hur definieras den?  

 Konsult och jämställs med systemkonsulterna(el, VVS, konstruktion, it, 

säkerhet)  

 projektledare,  

 kvalitetskontrollant  

 designledare 

 expert, rådgivande, sakkunnig 
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 Vilket mandat har du? rådgivande 

 utslagsröst  

 beslutsfattande 

5) Hur upplever du din roll? 

Betydelsefull, onödig ej lyssnad på ? 

6) Berätta om vilka arbetsmiljöområden du brukar granska?   

Belastningsergonomi belysning/ljus, klimat, akustik, tillgänglighet, hygien, miljö, 

säkerhet, annat vad då? (arbetsorganisation)? 

7) När anser du att en ergonom/arbetsmiljöingenjör bör komma in i ett a) 

ombyggnadsprojekt, b) nybyggnadsprojekt?  

8) Vad tror/anser du är arbetsmiljöingenjören och ergonomens viktigaste 

funktion under en byggprocess?   

Ser helheten, personal och patienter och funktion. Ställer funktionskrav 

baserade på arbetsmiljöfaktorer snarare än tekniska mätetal.  

Arbetsorganisationen, mentala aspekter 

9) Varför ska en ergonom/arbetsmiljöingenjör finnas med i byggprocesser?  

Räcker det inte med medarbetare, facklig representation och arkitekt?   

10) Vad kan ergonomen utöver arkitektens kunskap? 

 

Metodik  

Vilken metodik används för ritningsgranskning? (min frågeställning) 

1) Berätta hur du tänker inför ett uppdrag.  

2) Berätta hur du går tillväga 

 Jobbar du på olika sätt i byggprocessens olika skeden?  

 Underlag att stödja sig på, metodik, Adhoc? 

 Riskanalyser, metodik 

 Jobbar du utifrån ett uppgjort schema/plan eller jobbar du Adhoc 

 Hur motiverar, argumenterar du dina förslag vid byggplaneringen  
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 Skulle det vara effektivt/ekonomiskt om du bara granskade ritningarna i 

slutet av varje skede i byggprocessen alltså inte satt med i några möten? 

 Brukar du följa upp resultatet? Ja, Hur? Nej, varför inte? 

 Hur följer du upp att det ni bestämt i ett tidigt skede av byggprocessen 

står kvar till byggskedet och i byggskedet. 

 

Metod 

Vilka metoder används för ritningsgranskning? (min frågeställning) 

1)Vilka övergripande metoder använder du dig av? 

2) Vilka metoder använder du för att få 

slutanvändaren/uppdragsgivare/arkitekter att förstå slutprodukten/dina 

förslag? 

 ritar, tejpar upp på golvet, väggen för att fullskalemässigt visa hur stort 

det blir,  

 ber om 3D-ritningar, 

 ritar en detaljritning själv i skala 1:50 som utgångspunkt för en diskussion 

(efter ett möte).  

 tar med brukarna till andra arbetsplatser med liknande efterfrågade 

funktioner 

 Ber dem låtsas gå in i rummet och berätta vad de gör. Ex då öppnar du 

dörren och handfatet är bakom dörren.   

 Ställer frågor: behöver ni draperiet där? Tänk er in i patientens situation 

också. 

 AV´s metoder, Plibel 

 Hur samarbetar du med slutanvändaren? 

 

3) Hur samarbetar du med arkitekt, övriga konsulter?  

 Samarbetsforum(grupper),  

 mailkontakter mellan möten 

 telefonkontakt 

 visa olika miljöer 
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4)Fallgropar; detta o detta brukar missas 

 

Verktyg/Hjälpmedel 

Målet är att ta fram en metod med/och ett verktyg såsom ett krav/checklista 

för ritningsgranskning (mitt syfte) 

1) Vilka verktyg/ hjälpmedel använder du i samband med ritningsgranskning?  

 Checklistor, 

 AV´ bedömningsinstrument 

 riskanalysdokument 

 QECK 

  tumstock, 

  HTA, (Hierarkisk uppgiftsanalys),  

 Scheman, formulär (visa),  

 hur samla in data om verkligheten, empirin 

  3Dprogram CAD,   

 bandspelare/diktafon,  

 penna papper, 

 digitalkamera för still och rörliga bilder 

 nätet 

 PTSer, 

  AFSer,  

 Forskningsdokument 

  Annat, vad  

Avslutning 

1) Är det något vi glömt som du vill lägga till? 
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Bilaga 2 Bakgrundsfrågor, teman och huvudfrågor 

Bakgrundsfrågor, teman och huvudfrågor  

 Namn:……………………………………………………………………………………………………… 

 Yrke:………………………………………………………………………………………………………… 

 Ålder:………………………………………………………………………………………………………. 

 Kön:…………………………………………………………………………………………………………. 

 Utbilning:…………………………………………………………………………………………………. 

 Ritningsgranskningsutbildning:………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 Antal uppdrag i vilka du ritningsgranskat:………………………………………………… 

 Antal uppdrag med vårdbyggnader som fokus för  

ritningsgranskning:………………………………………………………………………………….. 

Teman 

1. Kunskapsbakgrund 
Berätta hur du förvärvade den kunskap som behövs för att kunna 

ritningsgranska. 

2. Byggprocessen 
Beskriv hur du får ett uppdrag i ett byggprojekt? 

När anser du att en ergonom/arbetsmiljöingenjör bör komma in i ett 

  a) nybyggnadsprojekt? 

       b) ombyggnadsprojekt? 

       Berätta om vilka arbetsmiljöområden du brukar granska 

3. Metodik 
Berätta hur du går tillväga. 

4. Metod 
Berätta om metoder som du använder 

5. Verktyg/Hjälpmedel 
Vilka verktyg/hjälpmedel använder du i samband med ritningsgranskning? 
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Bilaga 3 Brev till respondenterna 
Stockholm 2016-02-10 

Hej! 

Tack för att du medverkar i mitt examensarbete. Här kommer information om 

studien. 

Jag studerar på halvfart Ergonomi-, människa, teknik och organisation på KTH, en 60 

poängskurs.  

Mitt syfte med denna undersökning är att göra en kartläggning av förekommande 

metodik och metoder vid ritningsgranskning i byggprocesser. Vidare göra en 

sammanställning av belastningsergonomiska-, tillgänglighets-, fysikaliska- och 

hygienkrav som bör ställas vid ny-till eller ombyggnationer av vårdbyggnader eller 

vårdlokaler. 

Målet är att ta fram en metod med både ett verktyg och krav/checklista. Verktyget 

ska kunna användas av personal inom företaghälsovården såsom ergonom eller 

arbetsmiljöingenjör. 

I mitt samtal med dig kommer jag att ställa frågor om dina erfarenheter och 

upplevelser av ritningsgranskning i byggprocesser. 

Med i detta brev finns frågor om din bakgrund som jag gärna ser att du svarat 

skriftligt på innan vi träffas. Du har också fått de teman/huvudområden och 

huvudfrågor som jag tänker att vårt samtal ska kretsa runt. 

Samtalet kommer att ta cirka 1 timme och jag kommer att spela in samtalet och 

efteråt transkribera det. Vill du läsa igenom det transkriberade materialet så säg till.  

Allt material kommer att behandlas med omsorg och ditt namn kommer inte att 

användas i det skrivna materialet.  

Är du intresserad av att ta del av resultatet av examensarbetet eller har frågor så hör 

av dig till mig. 

Jag hoppas att vara färdig med arbetet i slutet september 2016. 

Tack för hjälpen. 

Hälsningar Helene Callert Jakobsson helene_cj@hotmail.com (Det är ett understreck 

mellan helene och cj) mobil 073 80 90 877 

mailto:helene_cj@hotmail.com
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Bilaga 4 Tabell över arbetet med systematisering och reducering av data enligt 

systematisk textkondensering. Steg 1 och 2 samt rubriker till steg 4. 

Prelimi- 
nära 
teman 

Nya 
teman 

Koder Subgrupper Rubriker till 
åter- 
berättelserna  

Underrubriker 
till åter- 
berättelserna  

Bygg- 
process
en 

Arbetss
ätt i 
grupp 

Samverkan 
 

Fallgrop 
Förhållnings-
sätt 
Samtal 
Dialog 
Coaching 

Arbetssätt 
samverkan 
och dialog 

Fallgropar 

Kun-
skaps 
Bak-
grund 

Kun- 
skaper 

För-
kunskaper 
Stödjande 
källor 

Erfarenhet 
Litteratur 
Formell 
utbildning 

Kunskaper 
och utbildning 

Kunskapskällor 
och 
argumentstöd 

Metodik Metodik Byggprocess
- metodik 

Arbetsprocess 
 

Metodik och 
metoder 

 
 

Metod Metod 
verktyg 
flyttas 
in under 
detta 
tema 

Metoder  
 

Visualiserings-
metoder 
Koncept- 
program, PTS 
Checklista, 
Flöden 
Bruttolista 
Riskanalyser 
rapport 
Systematiskt 
arbetsmiljö-
arbete 

Metodik och 
metoder 
(Ovanstående 
två 
kodgrupper 
har slagits 
ihop). 

Visualiserings-
metoder 
PTS, koncept-
program 
Flöden, 
Checklista, 
bruttolista 
Riskanalyser och 
rapporter 

Verktyg Roll Relationer Vårdpersonal/
brukare 
Arkitekt 
Lokal-
planerare 
Projektledare 

Roll som 
ergonom och 
arbetsmiljö- 
ingenjör 

Vårdpersonal 
/brukare 
Arkitekt 
Lokalplanerare 
Projektledare 

 Ram för 
arbetet 

Förut- 
sättningar 
för arbete i 
byggarbets- 
grupp 

Hållbart 
arbete, 
Intressenter 
Politiskt 
Ekonomi 
Bärande idé 
God vård 

Yttre 
påverkande 
faktorer för 
arbete i 
byggarbets- 
grupper 

Ekonomi 
Bärande idé 



Appendix 

 

73 
 

Appendix 


