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Abstract 
Sustainability is a subject that is relevant in many countries of the world. There has been less 

focus on social sustainability in relation to ecological and economic sustainability, but it has 

been growing more and more in recent years. Social sustainability is particularly important 

when it comes to hospitals in terms of their sensitive nature regarding the hospital users. In 

this study, ‘hospital users’ refer to patients, health care staff and visitors. The hospital 

environment plays a crucial role in the patient's healing process and the health care staff's 

work place. A hospital is also a place where people with different backgrounds, conditions 

and needs gather, which means that social sustainability is an important aspect to take into 

account in the rebuilding of hospitals. 

 

This study examines how project managers perceive social sustainability and how they work 

with it in rebuilding of hospitals with regard to hospital users. In order to answer the questions 

posed in the study, interviews with seven project managers and a sustainability manager at a 

county council owned real estate company have been conducted. The real estate company 

operates and develops health care properties in a larger county council in Sweden. 

Furthermore, literature within the subject has been studied in order to fulfill the study's 

purpose and to answer the questions, in combination with the interviews. 

 

The result of this study shows that project managers have a relatively good idea of what social 

sustainability is, but that they do not always work with it in projects in a conscious and 

structured way. The broad scope and the ambiguity of the concept are factors that are seen as 

problematic by the project managers when working with social sustainability in the rebuilding 

of hospitals. Furthermore, this study shows that project managers work with social 

sustainability, but not with a systematic view of what the concept means. In order to ensure 

that project managers have adequate prerequisites in the work with social sustainability, the 

concept should have a clear definition. Communication about the concept should also be 

clear, both within the organization and within the project. More over, the study shows that 

there is room for improvement of the tools that the project manager has at hand in projects. 
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Sammanfattning 
Hållbarhet är ett ämne som är aktuellt i många länder i världen. Social hållbarhet har i relation 

till ekologisk och ekonomisk hållbarhet haft mindre fokus, men har växt alltmer de senaste 

åren. Social hållbarhet är särskilt viktig när det kommer till sjukhus med avseende på deras 

känsliga natur gentemot sjukhusets användare. I denna studie avgränsas sjukhusets användare 

främst till patienter och vårdpersonal, men även besökare. Sjukhusmiljön har en avgörande 

roll när det kommer till patientens läkningsprocess och vårdpersonalens arbetsplats. Sjukhus 

är även en plats där människor med olika bakgrund, förutsättningar och behov samlas vilket 

gör att social hållbarhet är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid ombyggnad av sjukhus. 

 

I denna studie undersöks det hur projektledare uppfattar social hållbarhet och hur de arbetar 

med det vid ombyggnad av sjukhus med avseende på sjukhusets användare. För att besvara de 

frågeställningar som ställs i studien har intervjuer med sju projektledare och en 

hållbarhetsansvarig på ett landstingsägt fastighetsbolag utförts. Fastighetsbolaget förvaltar och 

utvecklar vårdfastigheter i ett av Sveriges större landsting. Vidare har även litteratur inom 

ämnet studerats för att i kombination med intervjuerna uppfylla studiens syfte och besvara 

studiens frågeställningar.  

 

Resultatet av denna studie visar att projektledare har en relativt god uppfattning om vad social 

hållbarhet är, baserat på den teori som har studerats, men att de inte alltid arbetar med det i 

projekt på ett medvetet och strukturerat sätt. Begreppets breda omfattning och otydlighet är 

faktorer som projektledare tar upp som problem i arbetet med social hållbarhet vid 

ombyggnad av sjukhus. Vidare påvisar denna studie att projektledare arbetar med social 

hållbarhet, men inte med en systematisk syn på vad begreppet innebär. För att säkerställa att 

projektledare har goda förutsättningar i arbetet med social hållbarhet bör begreppet ha en 

tydlig definition. Kommunikationen kring begreppet bör också vara tydlig, både inom 

organisationen och inom projektet. Det finns även utrymme att förbättra de verktyg som 

projektledaren har till hands i projekt. 
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1 Inledning 

 

I detta inledande kapitel presenteras studiens bakgrund, syfte och avgränsningar. Vidare 

klargörs problemformuleringen som ligger till grund för studien och de frågeställningar som 

studien ämnar att besvara. Avslutningsvis redogörs rapportens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 
Hållbarhet är ett mycket omdiskuterat ämne runtom i världen, men trots detta kan det vara 

svårt att fastställa vad hållbarhetsbegreppet innebär (KTH, 2017). En välrefererad definition 

av hållbarhet kommer från Bruntlandkommissionens rapport ”Vår Gemensamma Framtid” 

(1987) som beskriver hållbar utveckling som en utveckling som tillfredsställer dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Från och 

med 1 januari 2016 jobbar världens länder mot 17 globala mål för att leda världen mot en 

hållbar och rättvis framtid (Regeringskansliet, 2016). Det är upp till varje land att förankra de 

globala målen på nationell, regional och lokal nivå. På lokal nivå har landstingen i Sverige ett 

stort ansvar när det kommer till att förse invånare med tillgång till välfungerande hälso- och 

sjukvård. I denna studie är ett specifikt landsting i fokus där länets befolkning växer i en 

snabb takt, vilket ställer större krav på hälso- och sjukvården. För att möta dessa krav och 

framtidens vårdbehov genomför landstinget en av de större satsningarna hittills inom hälso- 

och sjukvården, vilket omfattar utvecklingen av hållbara sjukhus för dagens och 

morgondagens generationer.  

 

Ett hållbart sjukhus ska kunna förvaltas och fungera utifrån de ekologiska, ekonomiska och 

sociala hållbarhetsdimensionerna, bland annat för att kunna uppfylla sjukhusanvändarnas 

behov (Ulrich et al., 2008). Social hållbarhet har dock haft mindre fokus i relation till 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet, samtidigt som samtliga hållbarhetsdimensioner är 

viktiga för en hållbar framtid (Djukic & Marić, 2017). Sjukhus är mycket komplexa 

byggnader och är dessutom av en känslig natur: att vara en läkande miljö (Capolongo et al., 

2016; Djukic & Marić, 2017). Sambandet mellan ett sjukhus och dess användare är 

komplicerat med avseende på användarnas fysiska och känslomässiga engagemang 

(Capolongo et al., 2016). En sjukhusvistelse kan vara en jobbig upplevelse för en patient 

medan sjukhusmiljön är en krävande plats för vårdpersonalen.  

 

1.2 Problemformulering 
Den sociala dimensionen av hållbarhet har vuxit alltmer de senaste åren men trots detta kan 

begreppet social hållbarhet vara svårt att få ett grepp om (Colantonio, 2011). Vidare är 

tydligheten kring definitionen av en hållbarhetsdimension avgörande för förbättrad förståelse 

och kommunikation i arbetet för hållbar utveckling av samhället (Glavič & Lukman, 2007). 

Sjukhus är mycket komplexa byggnader (Capolongo et al., 2016), och ombyggnadsprojekt 

gällande sjukhus bidrar till en större komplexitet då ombyggnadsprojekt innehåller moment 

som skiljer sig från nybyggnadsprojekt (Egbu et al., 2007). 
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Projektledare bär stort ansvar i de projekt de är involverade i och har möjlighet att påverka 

hållbarhetsarbetet i projekten (Silvius & Schipper, 2012). Økland (2015) framför att det finns 

ett gap mellan vad som föreslås i litteratur och vad som utförs i praktiken när det kommer till 

hållbarhetsfrågor i samband med projekt. En bidragande faktor till detta är 

hållbarhetsbegreppets tvetydighet. Silvius och Schipper (2012) menar att en projektledare som 

inte förstår vad hållbarhet innebär inte heller kan tillämpa det. Det är därmed av intresse att 

undersöka hur projektledare uppfattar social hållbarhet och hur de arbetar med det vid 

ombyggnad av sjukhus med avseende på sjukhusets användare. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur projektledare uppfattar begreppet social 

hållbarhet vid ombyggnad av sjukhus med avseende på sjukhusets användare. Vidare syftar 

studien till att undersöka hur projektledare arbetar med social hållbarhet vid ombyggnad av 

sjukhus. Målet med studien är att identifiera hur dagsläget ser ut med social hållbarhet i 

projekt gällande ombyggnad av sjukhus och om det finns aspekter som kan förbättras för att 

se till att projektledare framgångsrikt kan genomföra projekt med hänsyn till social hållbarhet 

gällande sjukhusets användare.  

 

1.4 Frågeställningar 
Studien ämnar att besvara följande frågeställningar: 

 

 Hur uppfattar projektledare begreppet social hållbarhet vid ombyggnad av sjukhus 

med avseende på sjukhusets användare? 

 Hur arbetar projektledare med social hållbarhet vid ombyggnad av sjukhus med 

avseende på sjukhusets användare? 

 

1.5 Avgränsningar 
I denna studie avgränsas social hållbarhet med avseende på sjukhusets användare, där 

sjukhusets användare avgränsas till främst patienter och vårdpersonal, men även besökare. 

Vidare baseras studien på intervjuer med projektledare på ett landstingsägt fastighetsbolag 

som förvaltar och utvecklar vårdfastigheter i ett av Sveriges större landsting. Därmed 

avgränsas studien till projektbaserade organisationer som arbetar med ombyggnad av sjukhus. 

Ytterligare avgränsningar görs i den mening att de projektledare som intervjuerna innefattar är 

byggprojektledare från beställarsidan. Vidare avgränsas studien till det landsting som 

fastighetsbolaget är verksam inom.  
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1.6 Disposition 
I det första kapitlet Inledning presenteras bakgrund, problemformulering, syfte och de 

frågeställningar som ligger till grund för studien. Vidare presenteras de avgränsningar som har 

gjorts för studien. 

 

I det andra kapitlet Metod presenteras de metoder som har använts i studien. 

 

I det tredje kapitlet Teori presenteras teori av väsentlig betydelse som har studerats och ligger 

till grund för studien. 

 

I det fjärde kapitlet Empiri presenteras empirin för studien. Empirin består av flera olika delar, 

där bland annat det aktuella fastighetsbolaget beskrivs. I detta kapitel återfinns även resultatet 

av intervjuer med projektledare från fastighetsbolaget. 

 

I det femte kapitlet Analys presenteras en analys av den insamlade empirin med teorin som 

utgångspunkt. 

 

I det sjätte kapitlet Slutsats presenteras de slutsatser som kan dras av studien och 

frågeställningarna som har fastställts i inledningen besvaras. I detta kapitel återfinns även 

bland annat studiens bidrag och förslag på fortsatta studier. 

 

I det sjunde kapitlet Referenser presenteras en referenslista över de referenser som har använts 

i denna studie. 

 

I det åttonde kapitlet Bilagor presenteras relevanta bilagor för studien. 
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2 Metod 
 

I detta kapitel redogörs de metodval som har gjorts för att genomföra syftet med denna studie. 

Kapitlet syftar till att ge läsaren en klar uppfattning om studiens ansats samt insamling av 

teori och empiri. Ställningstaganden gällande anonymitet, inspelning av interjuer och 

genusperspektiv redogörs även i detta kapitel. 

 

2.1 Studiens ansats 
Studiens ansats har valts med hänsyn till syftet med studien och de frågeställningar som 

studien ämnar att besvara. Studien bygger på teori och empiri som samlas in genom litteratur, 

intervjuer och dokumentation. För att erhålla en djupare förståelse och besvara studiens 

frågeställningar utförs studien genom att kombinera både teori och empiri. Studien är därmed 

baserad på en abduktiv ansats som kan vara fördelaktig då teori och empiri kontinuerligt 

alterneras och kombineras för att skapa en fördjupad förståelse (Alvesson & Sköldberg, 2009; 

Saunders et al., 2009). 

 

Vidare baseras studien på en kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats är baserad på icke-

numerisk information och genomförs med en beskrivande karaktär (Johnsson & Christensen, 

2004). Den kvalitativa ansatsen presenterar även mänskligt beteende som dynamiskt och 

beroende av kontext. Med avseende på utförandet av studien kräver den en dynamisk metod 

som tar hänsyn till mänskligt beteende och bidrar till en djupare förståelse. 

 

2.2 Insamling av teori och empiri 
Studien baseras på insamling av teori och empiri. För teoridelen utförs en litteraturstudie där 

bland annat vetenskapliga artiklar inom ämnet studeras. Vad gäller empiridelen utförs en 

intervjustudie med relevanta yrkesroller inom fastighetsbolaget. Som komplement till 

intervjustudien studeras även intern dokumentation från fastighetsbolaget. Genom att 

kombinera dessa sätt för insamling av teori och empiri erhålls den grund som studien behöver 

för att uppfylla det syfte och besvara de frågeställningar som har presenterats i det tidigare 

kapitlet 1 Inledning. 

 

2.2.1 Litteraturstudie 

För litteraturstudien studeras böcker, rapporter och vetenskapliga artiklar för att erhålla en 

djupare förståelse av ämnet i helhet, men även för att få en uppfattning om hur tidigare 

forskning ser ut. Litteraturstudien bidrar även till att relevanta frågor kan utformas till 

intervjuerna som ligger till grund för denna studie. I början av arbetet har även tidigare 

examensarbeten inom ämnet studerats, dels för att få en samlad bild av vad som kan vara 

relevant att ta upp i arbetet och dels för att hitta ytterligare referenser inom ämnet. Genom att 

studera tidigare examensarbeten har författaren även erhållit en god uppfattning av hur 

upplägget av denna rapport skulle kunna struktureras upp. Se kapitel 3 Teori för presentation 

av teori som samlas in genom litteraturstudien. 
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Vid sökandet efter relevanta vetenskapliga artiklar används bland annat följande databaser 

och söktjänster: Primo, ScienceDirect och Google Scholar. Exempel på sökord som används 

är ”sustainability project management”, ”social sustainability categories” och ”social 

sustainability hospitals”. 

 

Eftersom social hållbarhet i anknytning till sjukhusets användare är ett område som 

fortfarande utvecklas, grundas studiens teoridel framför allt på fakta om social hållbarhet i 

anknytning till ombyggnad, sjukhus och projektledning. Med avseende på detta bidrar denna 

studie till den fortsatta utformningen av detta område. 

 

2.2.2 Intervjuer 

Inledande samtal med en vårdlokalutvecklare och en sakkunning person inom 

fastighetsbolagets organisation hålls för att författaren ska kunna bilda en uppfattning om vad 

social hållbarhet kan innebära utifrån perspektivet av sjukhusets användare. Dessa samtal 

hjälper även författaren att förstå vilka frågor som är relevanta att ställa till fastighetsbolagets 

hållbarhetsansvarig och projektledare. 

 

För att erhålla en grundläggande bild av organisationens arbete med hållbarhet i helhet och 

social hållbarhet idag hålls en inledande intervju med fastighetsbolagets hållbarhetsansvarig 

som ansvarar för de övergripande hållbarhetsfrågorna. En intervjuguide skapas och skickas 

över till hållbarhetsansvarig via mejl, se 8.1 Intervjuguide för hållbarhetsansvarig. Syftet med 

denna inledande intervju är att ta del av fastighetsbolagets övergripande hållbarhetsarbete och 

beskrivning av social hållbarhet för att sedan använda det som grund till intervjuer med 

projektledare, därmed anses det vara tillräckligt med en skriftlig intervju med personen som är 

hållbarhetsansvarig inom fastighetsbolaget. 

 

Intervjuer med projektledare utförs som djupintervjuer av semistrukturerad karaktär med sju 

projektledare inom fastighetsbolaget varav fyra projektledare tillhör ett och samma 

projektområde för att bilda en uppfattning om hur de arbetar med social hållbarhet. 

Resterande tre projektledare tillhör två andra projektområden för att erhålla en mer 

övergripande bild över hur projektledare arbetar med social hållbarhet i organisationen som 

helhet. Intervjuerna genomförs personligen med projektledarna på plats, med undantag för en 

intervju som genomförs över telefon.  

 

Syftet med intervjuerna är att ta del av projektledarnas kunskap och erfarenhet samt att förstå 

hur de uppfattar social hållbarhet och hur de arbetar med det. Intervjuerna utförs som 

djupintervjuer för att erhålla en djupare inblick av projektledarnas arbete med social 

hållbarhet. Vidare utförs intervjuerna enligt semistrukturerad karaktär för att ha en struktur att 

följa samtidigt som det finns utrymme att ställa anpassade frågor till varje projektledare. En 

intervjuguide skapas för att ha förutbestämda frågor att ställa i en viss följd vid varje 

intervjutillfälle, se 8.2 Intervjuguide för projektledare.  
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Intervjuguiden består till mestadels av öppna frågor för att ge projektledarna utrymme att 

svara obegränsat efter deras egen uppfattning. Den innehåller även en del följdfrågor för att 

vidareutveckla tidigare ställda frågor samt flexibilitet för att ställa spontana frågor och 

följdfrågor vid behov i varje enskild intervju. Efter de första intervjuerna utvärderas 

intervjuguiden varpå nödvändiga revideringar av frågorna görs för att optimera intervjuguiden 

för följande intervjuer. Vissa intervjufrågor ställs till projektledare för att författaren ska 

kunna bilda sig en uppfattning om dagsläget, därmed används inte vissa frågor i empiridelen. 

Vidare anpassas frågorna efter varje intervju vilket innebär att vissa frågor, med undantag för 

huvudfrågor, inte ställs till alla projektledare. 

 

För att varje projektledare ska få en chans att bilda en uppfattning om vad studien och 

intervjun handlar om, skickas information ut via mejl där syftet med studien och 

frågeställningarna klargörs och upplägget av intervjun beskrivs. De får även ta del av ett 

utdrag av intervjufrågorna. I samband med detta får varje projektledare ta del av information 

om att total anonymitet gäller vid intervjun för att säkerställa att projektledaren ska känna sig 

bekväm i att svara helt ärligt. I samma mejl ställs även frågan om inspelning av intervjun för 

att möjliggöra en effektiv intervjuprocess. Se delkapitel 4.4 Intervjuer för resultat av 

intervjuer. 

 

2.2.3 Dokumentation 

För att få en djupare inblick i hur fastighetsbolaget arbetar med social hållbarhet studeras 

relevant dokumentation som komplement till intervjuerna. Denna dokumentation beskrivs 

mer utförligt i avsnitt 4.3.3 Styrande dokument. Det är även av betydelse att studera 

fastighetsbolagets dokumentation för att se vilka verktyg projektledare har till hands vid 

arbete med social hållbarhet i projekt. Den inledande intervjun med hållbarhetsansvarig ger en 

god vägledning i vilka dokument som är relevanta när det kommer till hållbarhetsfrågor inom 

organisationen. Dokumentationen består till mestadels av dokumentation i form av styrande 

dokument som exempelvis riktlinjer, anvisningar och checklistor, men även projektprocesser, 

redovisningar och handböcker med mera. Dessa dokument erhålls från fastighetsbolagets 

hemsida och intranät.  

 

2.3 Ställningstaganden 

2.3.1 Anonymitet 

Fastighetsbolaget anonymiseras i denna studie av olika skäl, mestadels för att det inte finns 

någon specifik anledning till att namnge fastighetsbolaget. Genom att anonymisera 

fastighetsbolaget och beskriva det på en mer generell nivå kan denna studie tänkas vara mer 

mottaglig för andra liknande fastighetsbolag i Sverige. I och med anonymiseringen av 

fastighetsbolaget namnges inte heller det aktuella landstinget. Vidare skrivs därför inga 

referenser ut gällande fastighetsbolaget och det aktuella landstinget i kapitel 4 Empiri. För att 

bibehålla anonymiteten av fastighetsbolaget exkluderas vissa specifika egenskaper hos det 

aktuella fastighetsbolaget och landstinget.  
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Anonymisering av projektledare följer naturligt eftersom fastighetsbolaget anonymiseras, men 

det finns ytterligare skäl. Eftersom syftet är att undersöka hur projektledare generellt arbetar 

med social hållbarhet vid ombyggnad av sjukhus finns det inget skäl till att namnge 

projektledarna. Genom att ge total anonymitet till projektledarna säkerställs att de kan känna 

sig så bekväma som möjligt i sina svar vid intervjuerna samt att möjligheten att spåra svar till 

specifika projektledare minskas.   

 

2.3.2 Inspelning av intervjuer 

Inför varje intervjutillfälle får projektledarna förfrågan om inspelning av intervjuerna. Genom 

att spela in varje intervjutillfälle erhåller författaren en större möjlighet att fokusera på 

intervjun, vara mer aktiv och ge all uppmärksamhet åt frågorna och projektledaren som 

intervjuas. Inspelning av intervjuerna möjliggör även att riskerna för feltolkningar minskas. 

Genom att inte behöva föra anteckningar under intervjutillfället, utan att kunna transkribera 

ljudinspelningarna vid ett senare tillfälle, erhålls en effektivare intervjuprocess. För att se till 

att projektledaren är bekväm vid intervjutillfället erbjuds även alternativet att anteckningar 

kan föras via dator istället för inspelning om så önskas. Samtliga projektledare godkänner 

dock att intervjuerna spelas in. Efter att ljudinspelningarna av intervjuerna har transkriberats 

sammanställs dem och skickas till respektive projektledare för godkännande, dels för att ge 

dem möjlighet att göra ändringar eller tilläggningar och dels för att säkerställa att inga 

misstolkningar har gjorts vid sammanställningen. Både innan och under varje intervjutillfälle 

klargörs att endast författaren har tillgång till samtliga ljudinspelningar.  

 

2.3.3 Genusperspektiv 

Med avseende på studiens ämne och utvecklingen av dagens samhälle kan det vara av intresse 

för läsaren att få en bild av personerna som inkluderas i metoden för denna studie. Från 

inledande samtal med en vårdlokalutvecklare och en sakkunnig person inom organisationen 

till hållbarhetsansvarig, är två av dessa kvinnor och en man. Med avseende på författarens 

syfte vid inkludering av dessa personer är det rollerna som står i fokus, därmed har valet av 

dessa personer inte gjorts ur ett genusperspektiv. Projektledarna som intervjuas i studien 

består av fyra män och tre kvinnor. Till en början syftade författaren att hålla intervjuer med 

åtta projektledare, där målet var att inkludera lika många kvinnor som män men av olika 

anledningar var det inte möjligt att hålla en åttonde intervju som då skulle ha varit med en 

kvinnlig projektledare. Syftet med det medvetna valet av projektledare är att inkludera en 

mångfald där personliga preferenser kan tänkas påverka projektledarstil och erfarenheter.  

 

Studiens teoridel bygger på flera referenser av kvinnliga författare, dock är referenser av 

manliga författare i majoritet. En förklaring till denna fördelning skulle kunna vara att bygg-

och fastighetsbranschen, eller framför allt akademin, är mansdominerad. Vid valet av 

referenser är inte genusfördelningen avgörande, men medvetenheten om det är ändå 

närvarande. Värt att nämna är att författaren syftar till att basera teoridelen på både nationella 

och internationella referenser, mestadels för kvaliteten av teorin men även för att inkludera en 

mångfald av forskare runtom i världen.  
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3 Teori 

 

I följande kapitel presenteras teori av väsentlig betydelse för denna studie. Kapitlet syftar till 

att ge läsaren djupare förståelse för ämnet samt utgöra den teoretiska grunden för studien. 

Vidare redogör kapitlet för hållbarhet som helhetsbegrepp, social hållbarhet i samband med 

ombyggnad och sjukhus, samt projektledarens roll. 

 

3.1 Hållbar utveckling 
Hållbarhet är ett välkänt begrepp runtom i världen men likväl kan det vara svårt att fastställa 

vad det faktiskt innebär (KTH, 2017). Hållbarhetsbegreppet har många olika tolkningar vilket 

kan leda till förvirring gällande begreppets betydelse, inte minst eftersom hållbarhet är ett 

dynamiskt begrepp vars betydelse varierar i olika sammanhang (Berglund et al., 2014). 

Hållbarhet refererar till hållbar utveckling (FN-förbundet, u.å.). Även om 

hållbarhetsbegreppet har olika tolkningar refererar många tidigare forskningar inom ämnet 

tillbaka till den definition av begreppet som etablerades under 1980-talet. 

 

3.1.1 Begreppets definition 

Begreppet ”hållbar utveckling” anses ha myntats av den amerikanske miljövetaren och 

författaren Lester Brown år 1981 (FN-förbundet, u.å.). År 1987 blev begreppet känt på en 

internationell nivå i samband med att Världskommissionen för miljö och utveckling, även 

kallad Bruntlandkommissionen, skrev rapporten ”Vår Gemensamma Framtid” på uppdrag av 

Förenta Nationerna (FN) (Brundtlandkommissionen, 1987). I rapporten definieras 

hållbarhetsbegreppet enligt följande: 

 

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 

(Brundlandtkommissionen, 1987) 

 

Denna definition innebär ökad fokus på ekonomisk och social hållbarhet i förhållande till 

ekologisk hållbarhet som redan är väletablerad (Berglund et al., 2014).  

 

3.1.2 De tre dimensionerna 

Hållbarhetsbegreppet innefattas av de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social 

hållbarhet (Berglund et al., 2014). De tre hållbarhetsdimensionerna anses ofta vara separata 

men sammankopplade dimensioner som samspelar med varandra, i den mening att ekonomi 

kan betraktas som beroende av samhälle som i sin tur kan betraktas som beroende av miljö 

(Giddings et al., 2002).  

 

Boverket (2017) framför att det finns olika sätt att förhålla sig till hållbar utveckling och att 

olika modeller kan illustrera detta förhållningssätt beroende på vilken utgångspunkt det är 

som antas. 
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En vanligt förekommande modell beskriver samspelet mellan de tre dimensionerna genom ett 

Venndiagram där dimensionerna anses vara av lika värde, se Figur 1. I modellen 

representeras dimensionerna av separata cirklar som sammankopplas när de överlappar 

varandra, där hållbar utveckling nås i mitten då alla tre dimensioner möts (Hopwood et al., 

2005; Boverket, 2017).  

 

 
Figur 1. Hållbar utveckling nås när de tre dimensionerna möts (Boverket, 2017). 

 

En annan vanligt förekommande modell beskriver förhållningssättet i form av en hierarki där 

en dimension ger förutsättningarna för att nå hållbar utveckling i de andra dimensionerna, se 

Figur 2. Ofta ligger den ekologiska dimensionen till grund för social och ekonomisk 

hållbarhet. Den sociala dimensionen är målet medan den ekonomiska dimensionen är ett 

medel för att ta sig dit. (Boverket, 2017) 

 

 
Figur 2. Hållbar utveckling nås genom att den ekologiska dimensionen ger förutsättningarna för de 

andra dimensionerna (Boverket, 2017). 

 

Dessa modeller avslöjar inte hur respektive dimension av hållbarhet definieras eller om 

sammankopplingen mellan dem är präglad av synergier eller konflikter (KTH, 2017). Olika 

uppfattningar kring vad dessa dimensioner faktiskt innebär kan ge upphov till svårigheter att 

hitta lösningar vid diskussioner om hållbarhet (Berglund et al., 2014).  
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Jensen et al. (2016) presenterar aspekter ur ett ombyggnadsperspektiv som ingår i respektive 

dimension utifrån de komponenter av hållbar utveckling som fastställdes i Riodeklarationen år 

1992, där FN höll en konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro. Ekologisk 

hållbarhet innefattar aspekter kring energi, miljöpåverkan och resursanvändning. Ekonomisk 

hållbarhet inkluderar kostnadsrelaterade aspekter vid både förvaltning och utveckling av en 

fastighet. Social hållbarhet omfattar aspekter för kvalitet av inomhusmiljön, arkitektonisk 

kvalitet, funktionalitet, livskvalitet, arbete och kulturella aspekter. (Jensen et al., 2016) 

 

3.2 Social hållbarhet 
Samtliga hållbarhetsdimensioner spelar viktiga roller i arbetet för en hållbar framtid, dock har 

social hållbarhet haft mindre fokus i relation till ekologisk och ekonomisk hållbarhet (Djukic 

& Marić, 2017). Den sociala dimensionen av hållbarhet har vuxit alltmer de senaste åren men 

trots detta kan begreppet social hållbarhet vara svårt att få ett grepp om (Colantonio, 2011). 

Vidare är tydligheten kring definitionen av en hållbarhetsdimension avgörande för förbättrad 

förståelse och kommunikation i arbetet för hållbar utveckling av samhället (Glavič & 

Lukman, 2007).  

 

Liksom att hållbarhet i helhet är ett brett begrepp med olika tolkningar är även social 

hållbarhet ett begrepp med varierande betydelse beroende på det aktuella sammanhanget. 

Social hållbarhet kan i allmänhet innefatta frågor om exempelvis rättvisa, respekt och 

omtanke, mångfald, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet, arbetslöshet, utbildning, etik och ansvar 

(Abdel-Raheem & Ramsbottom, 2016; Hanzalova et al., 2016; Delgado et al., 2018).  

 

3.3 Social hållbarhet i samband med ombyggnad 

3.3.1 Ombyggnad  

Behovet att bygga om eller renovera en byggnad styrs bland annat av att byggnaden föråldras 

och slits med tiden, men även för att verka i enlighet med en hållbar utveckling genom att 

exempelvis svara mot miljökrav, motverka ökade energikostnader och förbättra funktionalitet 

i socialt avseende (Boss et al., 2014). 

 

Det finns flera olika uttryck som syftar till att beskriva ändringsarbetet av befintliga 

byggnader varav ombyggnad, renovering och upprustning är några av dem (Mansfield, 2002). 

Begreppet renovering används dock inte i svensk lagstiftning utan ingår i benämningen 

ändring av byggnad (Helsing, 2016). Enligt 1 kap 4 § i Plan- och bygglagen (SFS 2010:900), 

som förkortas till PBL, gäller följande definition för denna benämning: 

 

1 kap. 4 § PBL 

Ändring av en byggnad: en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads 

konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. 
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Helsing (2016) framför även att ombyggnad ingår i denna benämning och definieras enligt 

följande i PBL: 

 

1 kap. 4 § PBL 

Ombyggnad: ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en 

betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. 

 

Ombyggnadsprojekt är komplexa och innehåller moment som skiljer sig från 

nybyggnadsprojekt (Egbu et al., 2007). Vidare kan ombyggnadsprojekt vara svårare att leda 

än nybyggnadsprojekt då det kan finnas osäkerheter som utgör risker under projektets gång. 

Shah Ali et al. (2009) menar att ombyggnadsprojekt ofta slutförs med höga kostnader och 

tidsavvikelser bland annat på grund av att information antingen upptäcks eller kommer in för 

sent i projektet. För att minska osäkerheterna i ett projekt är det därför viktigt att ha en god 

informationsgrund i ett tidigt skede.  

 

3.3.2 Sociala hållbarhetsaspekter  

Jensen et al. (2016) inkluderar följande punkter i social hållbarhet vid ombyggnad:  

 

 Kvalitet av inomhusmiljön 

 Arkitektonisk kvalitet 

 Funktionalitet 

 Livskvalitet 

 Arbete 

 Kulturella aspekter 

 

I deras studie utvärderar Jensen et al. (2016) stöd vid beslut i tidiga skeden för hållbar 

renovering av byggnader. De beslutsstöd som utvärderas i studien tar hänsyn till bland annat 

följande aspekter av social hållbarhet, utifrån de ovanstående punkterna: luftfuktighet, ljud, 

värmekomfort, luftkvalitet och ventilation, föroreningar, dagsljus och konstgjord belysning, 

hälsoaspekter, estetik, underhållsegenskaper och livslängd, trygghet och säkerhet, flexibel 

rumsutformning, utformning och storlek, komfort, handikappsanpassning, byggnadsmaterial 

och dekorationer, konst och framtida förändringsförmåga. 

 

3.4 Social hållbarhet i samband med sjukhus 

3.4.1 Sjukhus  

Ulrich et al. (2008) framför att en hållbar fastighet är en fastighet som kan förvaltas och 

fungera utifrån de ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetssdimensionerna för att 

kunna uppfylla de berörda parternas behov och intressen. Det går dock inte att referera till 

sjukhus som vilken slags byggnad som helst med tanke på deras känsliga natur: att vara en 

läkande miljö (Djukic & Marić, 2017). Sjukhus är en av de mest komplexa byggnader som 

finns och innefattar tekniska, ekonomiska och politiska färdigheter, intressen och 

begränsningar (Capolongo et al., 2016). 
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Vidare är ett sjukhus en plats där hälsobegreppet starkt förknippas med välbefinnande, etik 

och miljömässiga aspekter (Capolongo et al., 2016). En välreferad definition av 

hälsobegreppet kommer från Världshälsoorganisationens (2018) konstitutionsprinciper där 

begreppet ”hälsa” definierades år 1948 som: 

 

”Ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast 

frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning.” (Världshälsoorganisationen, 

2018) 

 

Välutformade sjukhus spelar en viktig roll i arbetet med att göra sjukhus till en säker och 

läkande plats för patienter samt en bättre plats för personal att arbeta i (Ulrich et al., 2008). En 

korrekt utformad sjukhusmiljö kan främja läkningen av patientens hälsa och ha en positiv 

inverkan på personalens arbetsmiljö (Djukic & Marić, 2017).  

 

Capolongo et al. (2016) menar att sambandet mellan ett sjukhus och dess användare framstår 

som komplicerat med tanke på användarnas fysiska och känslomässiga engagemang. För en 

patient kan en sjukhusvistelse vara en intensiv och institutionaliserad upplevelse där patienten 

kan behöva stanna under en längre tid, medan sjukhusmiljön är en krävande plats för 

vårdpersonalen som arbetar regelbundet på sjukhusområdet. Patienten befinner sig i ett 

tillstånd där denne är beroende av sin omgivningen, där både personal och byggnad motsvarar 

en viktig del i processen för att avhjälpa patientens tillstånd. Vidare kräver personalens behov 

en praktisk arbetsplats vilket ställer ytterligare krav på sjukhusets funktioner. (Capolongo et 

al., 2016) 

 

Vidare menar Capolongo et al. (2016) att det är viktigt att ta hänsyn till patienten vars 

psykologiska välmående bidrar till en god läkningsprocess, och personalen vars motivation 

och produktivitet påverkas starkt av arbetsmiljön. Det är även viktigt att ta hänsyn till 

besökare som påverkas av det första intrycket, effektiviteten av sjukhusets system och 

observation av patientens vård. (Capolongo et al., 2016) 

 

3.4.2 Sociala hållbarhetsaspekter 

I sjukhusrelaterade samband inkluderar Capolongo et al. (2016) följande punkter som 

relevanta i begreppet social hållbarhet: 

 

 Humanisering  

 Komfort  

 Distribution  

 

Dessa punkter analyseras utifrån sjukhusets användare som till största del innefattas av 

patienter, personal och besökare (Capolongo et al., 2016). 
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Humanisering 

Humanisering refererar till säkerhet och trygghet, sociala aspekter, välmående och 

hälsofrämjande. Vidare refererar denna aspekt till kvaliteten på utrymmen i sjukhuset, 

gemensamma utrymmen som exempelvis entréer och korridorer, och avskilda utrymmen som 

exempelvis patientrum. (Capolongo et al., 2016) 

 

Capolongo et al. (2016) förklarar att det handlar om hur säkerhet och trygghet uppfattas, 

användarnas engagemang, kampanjer för hälsofrämjande samt trevliga utrymmen med mjuka 

egenskaper. Säkerhet och trygghet inkluderas av användarnas uppfattning om de känner sig 

skyddade vad gäller exempelvis fysiskt skydd mot stöld och förtroende för sjukhusets system. 

Vidare är det viktigt att ta hänsyn till användarnas uppfattning och policies som uppmuntrar 

till en hållbar livsstil genom kampanjer gällande en hälsosam livsstil, förebyggande av 

sjukdomar samt användning av ekologiska material. (Capolongo et al., 2016) 

 

Capolongo et al. (2016) förklarar vidare att sjukhus är komplexa byggnader med 

utformningskrav som måste klargöras i ett tidigt skede. Vid planering av sjukhus är det viktigt 

att utforma en struktur som möter användarnas behov som exempelvis mjuka egenskaper vad 

gäller färg- och materialval, naturlig och konstgjord belysning, kvaliteten på möbler, skyltar, 

gröna områden och utsikter. Dessa mjuka egenskaper hjälper till att främja användarnas 

välbefinnande. (Capolongo et al., 2016) 

 

Komfort 

Komfort avser relationen mellan användare och utrymme genom att analysera förhållanden 

för mikroklimat vilket bland annat inkluderar naturlig och konstgjord belysning, 

värmekomfort, luftkvalitet och akustik. (Capolongo et al., 2016) 

 

Capolongo et al. (2016) menar att naturlig belysning i form av dagsljus bidrar till förbättring 

av vårdpersonalens produktivitet och patienters behandling. Kontakten med omvärlden genom 

fönster i patientrum och arbetsplats för personal har en psykologisk effekt på användarna. 

Vidare betonar Capolongo et al. (2016) vikten av en dynamisk design av konstgjord belysning 

för att integrera det dagsljus som finns tillgängligt. Värmekomfort innefattar bland annat 

temperatur och relativ luftfuktighet i sjukhusmiljön och ämnar att förbättra användarnas 

fysiska och psykiska tillstånd. Luftkvaliteten för inomhusmiljön syftar till att bland annat 

minska smittorisker genom att förse sjukhuset med god luftkvalitet och korrekt 

luftflödesventilation. Gällande akustik är det viktigt att välja ljudabsorberande material som 

säkerställer ljudisolering i vissa utrymmen. (Capolongo et al., 2016) 

 

Distribution 

Distribution refererar till tillgänglighet och orientering, flexibel rumsutformning, vårdplatser 

för patienter och kontorsplatser för personal (Capolongo et al., 2016). 

 

Vidare menar Capolongo et al. (2016) att det är viktigt att sjukhuset är lättillgängligt med 

tydliga vägbeskrivningar som möjliggör att användare kan förflytta sig enkelt i byggnaden 

utan några besvärligheter.  
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Flexibel rumsutformning är ett viktigt krav för att säkerställa att sjukhuset är flexibelt när det 

kommer till den komplexitet som byggnaden omfattar med avseende på bland annat de 

medicinska kraven som ställs inom sjukvården. Vidare behöver flexibilitet och funktionalitet 

tas hänsyn till vid utformning av vårdplatser och kontorsplatser. (Capolongo et al., 2016) 

 

3.5 Projektledarens roll 
Även om hållbar utveckling som begrepp kan vara lätt att förstå intuitivt, är det fortfarande 

svårt att uttrycka det i konkreta termer som gör begreppet användbart i projekt (Goedknegt & 

Silvius, 2012). Sánchez (2015) framför att den sociala hållbarhetsdimensionen kan vara svår 

att integrera i projekt. När det kommer till integrering av hållbarhet i projekt har projektledare 

ett stort ansvar då det är de som leder projektet (Silvius et al., 2012). Projektledare har 

möjlighet att påverka de projekt som de är involverade i och bör därmed även ta ansvar för att 

integrera hållbarhet i projekten.  

 

Det faller naturligt att projektledaren har möjlighet att påverka hållbarhet i de projekt som 

denne ansvarar för i och med omfattningen av projektledarens roll (Silvius et al., 2012). 

Hallin och Karrbom Gustavsson (2015) framför att projektledaren bland annat ansvarar för att 

leda projektdeltagarna, göra uppföljningar under projektets gång, lösa problem och konflikter, 

samt informera och kommunicera med berörda intressenter om projektets fortskridande. 

Projektledaren kan påverka hållbarhetsarbetet i ett projekt genom att själv välja att lyfta fram 

hållbarhetsfrågor eller genom att övertyga viktiga intressenter som är med och påverkar 

projektet om att det ska läggas större vikt på hållbarhet i projektet (Silvius et al., 2012). 

 

Silvius et al. (2012) menar att det är av stor vikt att projektledaren är delaktig i tidiga skeden 

då det finns störst möjlighet att påverka hållbarhetsomfattningen när projektet definieras och 

initieras. Det är även viktigt att ha en tydlig bild av organisationens mål kring hållbarhet för 

att kunna utforma projektmål och en projektplan som tar hänsyn till hållbarhet. Vidare 

förklarar Goedknegt och Silvius (2012) att hållbarhetsaspekterna behöver innefattas av 

projektplanen för att ha en positiv effekt i projektets genomförande och resultat. 

 

Økland (2015) framför att hållbarhetsfrågor i samband med projekt är väldokumenterade i 

akademisk litteratur men att det fortfarande finns ett gap mellan vad som föreslås i litteraturen 

och vad som utförs i praktiken. En av orsakerna till detta är tvetydigheten som existerar kring 

hållbarhetsbegreppet. Silvius och Schipper (2012) menar att en projektledare som inte förstår 

vad hållbarhet innebär inte heller kan tillämpa det och att projektledare bör sträva efter att 

utveckla sin kunskap om hållbarhetsdimensionerna. För att projektledaren ska kunna ta ansvar 

för hållbarhet i projekt ställs krav på att projektledaren har tillräckliga kompetenser. Då 

hållbarhet är ett komplext och holistiskt koncept är det nödvändigt att klargöra vilka 

kompetenser som krävs av en projektledare, både i projektet och i projektprocesser. 

Goedknegt och Silvius (2012) framför att projektledaren och andra projektdeltagare har 

möjlighet att påverka inflytandet över hållbarhet i ett projekt men att det endast kan göras när 

samtliga har tillräcklig kompetens gällande hållbarhet.  
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4 Empiri 
 

I detta kapitel ges en presentation av de mål som utgör förutsättningarna för en hållbar 

utveckling. En beskrivning av det aktuella fastighetsbolaget görs utifrån studier av dokument 

samt intervju med hållbarhetsansvarig. I slutet redovisas även en sammanfattning av 

intervjuer med projektledare från olika projektområden. 

 

4.1 Agenda 2030 
Från och med 1 januari 2016 fram till år 2030 jobbar världens länder mot 17 globala mål för 

att leda världen mot en hållbar och rättvis framtid (Regeringskansliet, 2016). De globala 

målen antogs i form av Agenda 2030 i september 2015 av FNs generalförsamling med 

ändamålet att skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar utveckling (Dir. 2016:18). Den 

15-åriga agendan innehåller åtaganden som ankyter till ekologisk, ekonomisk och social 

hållbarhet, och inkluderar utrotning av fattigdom och hunger, bekämpning av ojämlikheter i 

och mellan länder och att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen. Vidare avser 

agendan att skydda mänskliga rättigheter, främja jämställdhet och kvinnors och flickors 

egenmakt samt att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.  

 

Agenda 2030 består av 17 globala mål som är indelade i 169 delmål (Dir. 2016:18). Varje 

regering ansvarar för att integrera och förankra de globala målen i nationella 

planeringsprocesser, politik och strategier (Regeringskansliet, 2016). Det är av stor vikt att 

statliga såväl som icke-statliga aktörer är delaktiga vid genomförandet av Agenda 2030 på 

lokal, regional och nationell nivå (Dir. 2016:18). På lokal och regional nivå sker 

genomförandet av agendan genom att kommuner, landsting, länsstyrelser och andra statliga 

myndigheter samverkar med civilsamhälle, forskarsamhälle, näringsliv och andra parter. 

 

4.2 Landstingets ansvar 
Informationen i detta delkapitel är hämtad från det anonymiserade landstingets hemsida och 

styrande dokument. Ett av landstingets främsta ansvar är att förse länets invånare med tillgång 

till en välfungerande hälso- och sjukvård. Länet som är aktuellt i denna studie utvecklas i en 

snabb takt vilket ställer större krav på hälso- och sjukvården. För att möta de krav som ställs 

av länets växande befolkning, och för att möta framtidens vårdbehov, genomför landstinget en 

av de större satsningarna hittills inom hälso- och sjukvården.  

 

4.2.1 Arbetet med social hållbarhet 

För landstinget handlar hållbar utveckling om att säkerställa goda livsvillkor för alla 

människor idag och i framtiden. Vidare framförs att människan står i centrum och miljön 

sätter ramarna medan ekonomin är ett medel för hållbar utveckling. Följande redogörelse för 

social hållbarhet gäller för alla verksamheter som landstinget finansierar, inte endast hälso- 

och sjukvården. 
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Utifrån ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv arbetar landstinget för att främja 

människor lika värde vilket innebär att alla människor ska behandlas utifrån deras individuella 

behov och förutsättningar oberoende av kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, 

funktionsnedsättning eller andra individuella egenskaper. Vidare innebär det att alla ska 

behandlas likvärdigt och individuellt, att ingen ska diskrimineras och att resurserna fördelas 

på ett rättvist och jämställt sätt. 

 

Landstinget arbetar systematiskt med delaktighet och tillgänglighet för människor med fysisk, 

psykisk, intellektuell eller sensorisk funktionsnedsättning. Landstingets policy om delaktighet 

för personer med funktionsnedsättning utgår från FNs konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning, gällande lagstiftning och EU-förordningar. Policyn syftar till att 

landstingets medarbetare och invånare ska bemötas med respekt och utifrån deras individuella 

förutsättningar. Vidare inkluderar policyn användarvändlig kommmunikation, fysisk 

tillgänglighet, öppenhet och samverkan, tillvaratagande av alla människors arbetsförmåga 

samt att alla människor ska bemötas med respekt. 

 

Utöver det som redan nämnts ovan, arbetar landstinget systematiskt med att bemöta och 

kommunicera med barn och unga utifrån deras perspektiv och förutsättningar, enligt kraven 

från FNs barnkonvention. Landstinget, liksom andra svenska myndigheter, ansvarar även för 

att skydda och främja de nationella minoriteterna i Sverige. Vidare samarbetar alla landsting 

och regioner vid upphandlingar av produkter och tjänster genom en gemensam uppförandekod 

som ställer sociala krav på leverantörer.  

 

4.2.2 Styrande dokument  

Landstinget har styrande dokument som beskriver vad som styr landstingets verksamhet och 

hur arbetet ska genomföras inom de olika ansvarsområden som finns inom landstinget. De 

styrande dokumenten inkluderar politiskt beslutade styrdokument och vägledande dokument. 

De vägledande dokumenten består bland annat av dokument som fungerar som 

verksamhetsstöd för de olika verksamheter som finansieras av landstinget. Bland dessa 

dokument finns det ett stöddokument för social hållbarhet som omfattar handlingsplan, policy 

och strategier för jämställdhet, jämlikhet och mångfald, handlingsplan för arbetet med 

barnkonventionen inom länet, policy för HBT (homosexuella, bisexuella och transpersoner), 

policy för folkhälsa, uppförandekod för leverantörer, åtgärdsplan avseende nationella 

minoriteter och rätten till språk, samt policy, tillämpningsanvisningar och checklista för 

personer med funktionsnedsättning.  

 

4.3 Fastighetsbolaget 
Informationen i detta delkapitel är hämtad från det anonymiserade fastighetsbolagets hemsida, 

intranät och styrande dokument, samt från intervju med fastighetsbolagets 

hållbarhetsansvarig. Fastighetsbolaget är ett landstingsägt fastighetsbolag som förvaltar och 

utvecklar vårdfastigheter i ett av Sveriges större landsting. 
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På uppdrag av landstinget genomför fastigetsbolaget flera hundratals byggprojekt varje år och 

stora utvecklingsprojekt i form av ny-, till- och ombyggnader som en del av landstingets stora 

satsning inom hälso- och sjukvården. Fastighetsbolaget planerar, tillsammans med landstinget 

och kunderna, hållbara vårdfastigheter för dagens och framtidens generationer av länets 

invånare.  

 

4.3.1 Fastighetsbolagets hållbarhetsarbete 

En av fastighetsbolagets övergripande strategier är att bedriva en hållbar verksamhet utifrån 

etisk, social, miljömässig och ekonomisk hänsyn som tillgodoser dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Fastighetsbolaget utgår 

från en hållbarhetsmodell, som även beskrivs av landstinget, där social hållbarhet är målet och 

ekologin sätter ramarna medan ekonomin är ett medel, se Figur 3. 

 

 
Figur 3. Fastighetsbolagets hållbarhetsmodell (Hämtad från fastighetsbolagets hållbarhetsrapport). 

 

Fastighetsbolagets verksamhet styrs av landstinget som formulerar fastighetsbolagets uppdrag 

och sätter ramen för verksamheten bland annat genom ägardirektiv, mål och budget. Vidare 

arbetar fastighetsbolaget enligt de lagar, regler, avtal och styrande dokument som styr 

fastighetsbolagets verksamhet, arbete och agerande. Hållbarhetsarbetet baseras bland annat på 

FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention, FNs 

konvention mot korruption, Agenda 2030, ILO:s åtta kärnkonventioner och landstingets 

uppförandekod för leverantörer. Fastighetsbolaget har även en hållbarhetspolicy som 

inkluderar aspekter av social hållbarhet såväl som ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

 

De vårdfastigheter som förvaltas och utvecklas av fastighetsbolaget ska tillförse både ägare 

och vårdgivare de lokaler som behövs för att möjliggöra att god vård ska kunna bedrivas. 

Detta inkluderar de kvalitetskriterier med fokus på patienten som omfattas av begreppet ”god 

vård” såväl som de kvalitetskriterier som främjar ett hållbart arbetsliv för personalen ur ett 

lokalperspektiv. Lokalerna ska utformas för att vara säkra, trygga, ändamålsenliga och 

hållbara, vilket innebär att krav som ställs på patientsäkerhet och arbetsmiljö uppfylls med 

avseende på patienten och personalen. Fastighetsbolaget förvaltar och utvecklar landstingets 

vårdfastigheter med vetskapen att en fastighet har en hållbarhetspåverkan från planering, 

projektering och byggskede till förvaltning, fastighetsdrift, ombyggnad till rivning och 

avfallshantering.  
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Fastighetsbolagets beskrivning av social hållbarhet, eller socialt ansvarstagande, baseras på 

landstingets ramar för begreppet – att länets invånare ska behandlas likvärdigt och 

individuellt. Ingen ska diskrimineras med avseende på kön, ålder, sexuell läggning, 

könsidentitet, religion, etnisk eller kulturell bakgrund, funktionsnedsättning eller andra 

individuella egenskaper och resurserna fördelas på ett rättvist och jämställt sätt. Alla invånare 

ska ha samma möjlighet att få tillgång till den vård som erbjuds i länet. Kränkningar av 

mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter och korruption motverkas genom arbetet med 

landstingets uppförandekod för leverantörer. 

 

I intervjun berättar hållbarhetsansvarig att fastighetsbolaget erbjuder utveckling av kunskap 

och kompetens både på en individuell basis utifrån den enskilda medarbetarens behov och på 

en bredare basis för exempelvis en viss roll. Fastighetsbolaget har bland annat en 

introduktionsutbildning för projektledare där hållbarhet ingår och ett introduktionsprogram för 

alla nyanställda där organisationens arbete inom hållbarhet presenteras. Vidare har 

fastighetsbolaget insiktsutbildningar inom exempelvis tillgänglighet, där medarbetare får 

insikt i hur det kan vara för en person som är funktionshindrad att ta sig fram på sjukhus. 

 

4.3.2 Ledningssystem och certifieringssystem 

Fastighetsbolagets ledningssystem utgörs av styrdokument, organisationsstruktur, processer 

och rutiner samt planering, uppföljning, analyser och ständiga förbättringar. Fastighetsbolaget 

har ett integrerat och certifierat ledningssystem enligt internationella ISO-standarder: ISO 

9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö. Vidare används även den internationella 

standarden för socialt ansvarstagande ISO 26000 som vägledning i fastighetsbolagets arbete 

mot en hållbar utveckling. 

 

Fastighetsbolaget arbetar även enligt Miljöbyggnad vid större ny-, om- och tillbyggnader. 

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för miljömässigt hållbara byggnader som använder 

svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis som grund. 

Certifieringssystemet kan användas för både nya och befintliga byggnader och innefattar tre 

betyg: Guld, Silver och Brons (Sweden Green Building Council, 2018).  

 

Miljöbyggnad agerar som en kvalitetssäkring av projekt för både fastighetsbolaget och dess 

kunder. Systemet säkerställer att lokalerna har god inomhusmiljö, är energieffektiva och att 

byggnadsmaterial är miljöbedömda genom kontroller med avseende på sexton olika 

indikatorer. Dessa indikatorer inkluderar bland annat dagsljus, ljudmiljö och 

ventilationsstandard. Genom dessa kontroller ser Miljöbyggnad till att byggnaderna motsvarar 

hållbara miljöer som är bra att leva och arbeta i. (Sweden Green Building Council, 2018) 

 

För fastighetsbolaget är målet för ombyggnadsprojekt att minst totalbetyget Miljöbyggnad 

Silver ska uppnås. Vid ombyggnadsprojekt kan det dock vara svårt att uppfylla målsättningen 

då det är nödvändigt att ta hänsyn till de befintliga förutsättningarna som byggnaderna utgör.  
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4.3.3 Styrande dokument 

Utöver de styrande dokument som har fastställts av landstinget har fastighetsbolaget 

verksamhetsspecifika styrdokument som är baserade på lagar och myndighetskrav, där även 

landstingets krav har integrerats. Lagar och myndighetskrav påverkar allt från rumsstorlekar 

till tekniska installationer. Vid utformning av vårdlokaler behöver bland annat följande lagar 

tas hänsyn till: hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30), patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659), patientlagen (SFS 2014:821) och arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). De 

styrdokument som används vid arbeten i fastigheterna involverar samtliga projektdeltagare i 

projekten. Dessa dokument inkluderar fastighetsutvecklingsplaner, konceptprogram, tekniska 

anvisningar och övergripande anvisningar. 

 

Fastighetsutvecklingsplaner 

Fastighetsutvecklingsplanerna är framtagna för att säkerställa den långsiktiga 

utvecklingspotentialen hos varje enskild strategisk fastighet. Dessa planer sätter ramarna för 

förvaltningsförutsättningarna för fastighetsbolaget och ligger till grund för planeringen av 

enskilda projekt. De utgör också ett underlag för vårdplanering då de gör det möjligt att 

kartlägga potentiell vårdkapacitet på en översiktlig nivå. Fastighetsutvecklingsplanerna 

behandlar endast utvecklingsfrågor som är fastighets- och byggnadspåverkande. 

 

Konceptprogram 

Konceptprogrammen är framtagna i samarbete med representanter från vården i syfte att ge 

enhetliga lösningar på behov inom vårdfastigheterna. Vidare syftar de till att vägleda 

fastighetsbolagets medarbetare vid planering och utformning av ytor samt vara ett användbart 

underlag för alla projektdeltagare. Det finns konceptprogram för bland annat rum på 

vårdavdelning och entréer. Konceptprogrammet för rum på vårdavdelning innefattar en lägsta 

standard som bidrar till en säker vård- och arbetsmiljö inom vårdfastigheterna. Lokalerna ska 

innehålla förutsättningar för att god vård ska kunna bedrivas med avseende på både patient 

och personal. Konceptprogrammet för entréer inkluderar standarder och skisser som har 

utvecklats för att appliceras och anpassas för varje sjukhus. Patienter, personal och besökare 

med olika behov kommer till sjukhus av olika anledningar och entréerna är det första som de 

möts av, därför ska entréerna inge en känsla av trygghet och välkomnande samtidigt som 

entréhallens olika funktioner är tydliga.  

 

Övergripande anvisningar 

Övergripande anvisningar innehåller generella och styrande förutsättningar som tillämpas 

med anvisningar och riktlinjer på projekt oavsett tekniskt område. De övergripande 

anvisningarna inkluderar allmänna anvisningar som gäller för alla projekt, anvisningar för 

fastighet som är kopplade till ett visst område eller system, fastighetsinformation som anger 

krav för leverans av relationshandlingar, och anvisningar för organisation som anger krav för 

personella resurser på en övergripande nivå.  

 

 

 



 

20 

 

De allmänna anvisningarna inkluderar riktlinjer för bland annat brandskydd och tillgänglighet. 

För brandskydd finns det även mallar för olika åtgärder, inklusive en checklista för 

brandskydd vid mindre renoveringar. Utöver detta finns det utförandeblad för parkering för 

person med funktionsnedsättning, entrédörrar och automatiska dörrar, varselmarkeringar, 

kontrastmarkeringar, dörrar inomhus, toaletter (RWC), hissar, ramper och skyltning. Vidare 

finns även typrumsritningar för RWC och RWC/D (toalett med dusch).  

 

Anvisningar för fastighet innefattar riktlinjer för bland annat akustik, skyltning och 

vårdhygieniska aspekter. Riktlinjen för akustik innefattar bland annat luftljudsisolering mellan 

olika slags rum (exempelvis vårdrum, samtalsrum och förlossningsrum) och mot korridor, 

stegljudsnivåer med avseende på golvbeläggningen samt trafikbuller. Gällande skyltning finns 

det anvisningar för inomhus- och utomhusskyltar vilka behöver följas för att säkerställa att 

sjukhusets användare ska kunna känna sig trygga och orientera sig på sjukhusområdet. De 

vårdhygieniska aspekterna syftar till att förebygga smittospridning. 

 

Anvisningarna för fastighetsinformation och organisation är i första hand inte relevanta i 

samband med social hållbarhet med avseende på sjukhusets användare. Undantag gäller vid 

en riktlinje för arbetsmiljö vid byggnads- och anläggningsarbeten som inkluderas i 

anvisningarna för organisation, där riktlinjen bland annat syftar till att säkerställa god 

arbetsmiljö för patienter, vårdpersonal och besökare som använder lokalerna. 

 

Tekniska anvisningar 

Tekniska anvisningar innehåller styrande krav i form av projekteringsanvisningar eller 

tekniska program för ett visst tekniskt område. De tekniska anvisningarna inkluderar 

anvisningar för rumbildande byggdelar, VA-, VVS-, kyl- och processmediesystem, el- och 

telesystem, hiss, och styr- och övervakningssystem. Rumbildande byggdelar innefattar bland 

annat anvisningar, typritningar och checklista för dörrmiljöer med avseende på brand- och 

utrymningslarm, tillgänglighet och arbetsmiljö, mekaniskt inbrottskydd och 

inbrottslarmsystem, funktioner (exempelvis snabb öppning och tyst drift) och lokala 

förutsättningar. För VA-, VVS-, kyl- och processmediesystem finns det anvisningar för VA-

system, system för medicinsk gas, brandsläckningssystem, kylsystem, värmesystem och 

luftbehandlingssystem. Anvisningarna består bland annat av projekteringsanvisningar och 

tekniska program, och inkluderar exempelvis flexibilitet för framtida 

verksamhetsförändringar, inomhusklimat (till exempel temperaturer, komfortkyla och 

luftkvalitet) och olika sprinklersystem. Det finns även projektanvisningar och tekniska 

program för el- och telesystem, styr- och övervakningssystem, samt hiss.  

 

4.3.4 Projektledarens roll 

Följande information är hämtad från fastighetsbolagets projektprocesser och gäller för 

fastighetsbolagets projektledare som alltså arbetar som byggprojektledare på beställarsidan. 

 

En projektledare leder projekt från start till överlämnande och avslut. Däremellan ansvarar 

projektledaren för följande faser: projektplanering och projektstyrning, förstudie, program, 

projektering, produktion och slutligen överlämnande, utvärdering och projektavslut. 



 

21 

 

Vid projektplanering och projektstyrning ansvarar projektledaren för att planera 

genomförandet av projektet genom alla skeden samt att kontinuerligt styra och följa upp 

projektet. Detta skede består bland annat av uppdragsgenomgång med projektägare, egen 

planering och upprättande av egenkontrollplan, planering tillsammans med projektägaren och 

upprättande av projektplan samt planering av projektorganisationen med specialister och 

övriga resurser.  

 

I förstudien ska projektledaren identifiera, utreda och beskriva alternativa lösningar för 

projektet. Förstudien baseras på en behovsanalys och de styrande förutsättningar som 

fastställts under uppdragsgenomgången. Projektledaren ansvarar för att upprätta en 

förstudierapport enligt överenskommelse med projektägaren. I en del fall finns det inget 

behov av en förstudie varpå orsakerna till detta dokumenteras i uppdragsgenomgången och 

projektet fortsätter till programskedet. 

 

Programskedet syftar bland annat till att utreda och beskriva lösningen på en övergripande 

nivå. Ytterligare styrande förutsättningar och krav definieras under detta skede tillsammans 

med fastighetsbolagets specialister och dokumenteras i projektplanen, exempel på detta är de 

styrande dokument som beskrivits tidigare. Typiska frågor som lyfts under programskedet kan 

handla om verksamhetsbeskrivning gällande framtidsplaner och flexibilitet, offentlig konst 

samt funktions-, yt- och volymstudier.  

 

Genomförandeskedet består av projektering och produktion. Vid projektering tas erforderliga 

handlingar och beskrivningar fram för att möjliggöra att produkten, det vill säga lokalen eller 

byggnaden, kan produceras. Projekteringen redogör bland annat för hur kundens krav 

tillgodoses på ett tekniskt sätt. Vid produktion produceras produkten med hjälp av 

upphandlade eller avropade entreprenörer. Under detta skede konkretiseras produkten vilket 

kan innebära att kunden kan vilja göra nya önskemål. Dessa önskemål behandlas som 

programändringar eller tilläggsbeställningar från kunden och beslutas vid styrgruppsmöten. 

 

Överlämnandet av projektet sker i olika avseenden. Projektledaren ansvarar bland annat för 

överlämnandet till förvaltning som i sin tur ansvarar för överlämnandet till kunden. Även 

utvärderingen sker i olika avseenden. Projekledaren är exempelvis ansvarig för att hålla ett 

erfarenhetsåterföringsmöte med projektdeltagarna, där de diskuterar vad som gick bra eller 

dåligt och vilka lärdomar som kan dras från projektet. Projektavslutet sker bland annat i form 

av kontraktavslut med entreprenör och projektdokumentation. 

 

4.3.5 Projektledarens verktyg 

Under projektets gång upprättas dokument, bland annat projektplan och egenkontroll, som 

används genomgående i projektet. Projektplanen beskriver hur projektet ska genomföras och 

ska uppdateras kontinuerligt i varje skede av projektet. Vidare ska projektplanen användas vid 

genomgång av kvalitets- och miljömål samt styrande förutsättningar tillsammans med 

fastighetsbolaget specialister. Egenkontrollplanen syftar till att kvalitetssäkra projektet och 

ska liksom projektplanen uppdateras och användas kontinuerligt genom alla skeden i 

projektet. 
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Inom den egna organisationen har projektledaren specialister, vårdlokalutvecklare och andra 

sakkunniga personer som stöd under projektets gång. Specialisterna innefattar kompetens 

inom områden för bland annat tillgänglighet, medicinska gaser och VVS. Vårdlokalutvecklare 

är specialister på vårdlokaler och arbetar bland annat med att utforma och kvalitetssäkra 

vårdlokaler. Vidare finns det även controllers och strateger inom bland annat miljö, energi, 

bygg och fastighetsföroreningar som kontrollerar och kvalitetssäkrar att interna och externa 

regler och riktlinjer följs samt stöttar verksamheten i frågor gällande dessa områden. Det finns 

även andra yrkesroller inom organisationen som är kunniga när det kommer till frågor som är 

relaterade till social hållbarhet. Samtliga ansvarar för att utforma och uppdatera de 

anvisningar som utgör de styrande dokumenten som används i projekt. 

 

De styrande dokumenten som tidigare har beskrivits – tillsammans med gällande lagstiftning 

och myndighetskrav, ledningssystem och certifieringssystem – utgör de styrande 

förutsättningarna för arbetet under projektets gång och gäller för samtliga projektdeltagare. 

Eventuella avsteg från styrande dokument som riktlinjer, konceptprogram eller Miljöbyggnad 

måste beslutas och dokumenteras. Avsteg kan inte göras från gällande lag eller 

myndighetskrav. Utanför den egna organisationen har projektledaren konsulter och 

entreprenör till sitt förfogande, vilka innesitter kunskap och kompetens som är nödvändig och 

behjälplig i projekt. 

 

Projektledaren har även stöd i projekt genom en handbok som har utformats för 

byggprojektledning inom organisationen. Handboken syftar till att ge projektledare 

handledning i hur byggprojekt genomförs och vad som ingår i de olika projektskeden som 

beskrivits ovan. Handboken ger bland annat anvisningar för hur projektledaren ska göra för 

att ta in brand, konst och tillgänglighet i projekt. Under ett tidigt skede ansvarar 

projektledaren för att involvera ramavtalad brandkonsult för brandskydd i projekt, informera 

Kulturförvaltningen om aktuella projekt som behöver konst och planera projektet i enlighet 

med landstingets och fastighetsbolagets krav vid tillgänglighet. 
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4.4 Intervjuer 
I detta delkapitel presenteras resultatet av intervjuer med sju projektledare från tre olika 

projektområden. Intervjuerna är stukturerade som så att projektledare bland annat får berätta 

om sin egen uppfattning av vad social hållbarhet innebär, hur de arbetar med social hållbarhet 

i ombyggnadsprojekt och vilka möjligheter och svårigheter de möts av när det kommer till 

social hållbarhet vid ombyggnad av sjukhus. Samtliga intervjuer har genomförts i april 2018. 

För att bibehålla anonymiteten har projektledarna, det vill säga intervjurespondenterna, 

benämnts P1, P2, P3, P4, P5, P6 och P7 i sammanfattningen nedan. En översikt av de 

projektledare som intervjuerna innefattar redovisas nedan i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Översikt av de projektledare som intervjuerna innefattar. 

Respondent Titel Projekt- 

område 

Verksam inom 

fastighetsbolaget 

Intervjudatum Intervjulängd 

P1 Projektledare A 3 år 2018-04-09 55 minuter 

P2 Projektledare A 4 år 2018-04-09 39 minuter 

P3 Projektledare A 5 år 2018-04-10 1 timme & 17 minuter 

P4 Projektledare A 4 år 2018-04-11 1 timme & 49 minuter 

P5 Projektledare B 5 år 2018-04-12 51 minuter 

P6 Projektledare C 1 år 2018-04-17 50 minuter 

P7 Projektledare C 4 år 2018-04-17 49 minuter 

 

4.4.1 Social hållbarhet 

Flera av projektledarna känner inte att de har goda kunskaper när det kommer till social 

hållbarhet men att det ändå finns i bakhuvudet när de driver projekt och att de är medvetna om 

att det är viktiga frågor (P1, P3, P4). Ett par projektledare upplever att den egna kunskapen 

kring social hållbarhet är relativt god (P2, P7), men att det kan förbättras ytterligare (P2). Ett 

par andra projektledare berättar att de har någorlunda koll på hållbarhet, motsvarande en 

medelnivå (P5, P6). Vidare framförs att kunskap utvecklas genom erfarenhet då varje projekt 

bidrar till en kunskapsutveckling (P3, P4), men även med tiden då samhället går mot de 

frågorna mer och mer (P3).  

 

Samtliga projektledare anser att social hållbarhet är ett brett begrepp och upplever att det inte 

finns en tydlig definition av begreppet inom organisationen. En projektledare menar att det är 

mer uttalat och tydligt gällande hållbarhetsdimensionerna ekologi och ekonomi (P1). Vidare 

säger en projektledare att social hållbarhet är svårt att greppa men att det handlar om ett 

helhets- och långsiktighetstänk om människor (P3). En annan projektledare berättar att det 

handlar om att skapa en miljö där alla ska kunna samlas (P6). En projektledare framför 

följande: 

 

”Det handlar att man ska kunna leva och verka i lokalerna och att man mår 

bra psykosocialt – både personal och patienter.” (P2)  
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Den främsta aspekten av social hållbarhet som nämns av samtliga projektledare är 

tillgänglighet. Det handlar om att utrymmen ska vara anpassade för människor med olika 

typer av funktionsnedsättningar (P4), genom exempelvis kontrastmarkeringar och 

dörrautomatik (P6). Alla ska kunna röra sig fritt på sjukhuset och det ska vara tydligt med 

skyltar (P7). En projektledare framför att tillgänglighetsaspekten är väletablerad inom 

organisationen och att de är väldigt framåt med anpassning för funktionsnedsättningar (P5). 

 

Vidare utvecklar en projektledare att de bygger vårdlokaler på uppdrag av landstinget och att 

det därför blir naturligt att tänka på inkludering, integration och jämlik tillgång till vårdlokaler 

oavsett den sociala bakgrunden hos sjukhusets användare, med avseende på landstingets 

hållbarhetsmål (P1). En annan projektledare berättar att religion och kultur är en del av social 

hållbarhet och förklarar vidare att det tas hänsyn till vid exempelvis bårhus, då det är vanligt 

med ritualer i samband med döden och att det är nödvändigt att utforma tillhörande lokaler för 

att säkerställa att de är anpassade för flera religioner (P4).  

 

Flera projektledare nämner även att det är nödvändigt att ta hänsyn till köndsidentitetsfrågor 

(P1, P2, P3, P4, P5). Några av dem exemplifierar könsidentitetsaspekten av social hållbarhet 

vid byggande av omklädningsrum för sjukhusets vårdpersonal, där de förklarar att det inte 

längre räcker med två separata omklädningsrum för dam och herr utan att det behövs ett tredje 

alternativ för att inkludera personer som inte identifierar sig som kvinna eller man (P1, P2, 

P4). En projektledare berättar att det förekommer situationer då det är relevant att bygga 

könsneutrala omklädningrum (P5).  

 

En del av projektledarna ansvarar även för teknikprojekt på sjukhuset. En projektledare drar 

kopplingen att de tekniska åtgärderna görs för att fastigheten ska fungera för att människor 

ska kunna verka i sjukhusets lokaler (P3). Vidare framför två projektledare att komfortkyla är 

en aspekt som måste beaktas vid ombyggnad av sjukhus då kyla är lika viktigt som värme för 

patientens och personalens välbefinnande (P2, P6). Komfortkyla är dock något som de 

befintliga fastigheterna inte är byggda för (P2). Varje verksamhet kräver olika typer av 

installationer som exempelvis kylsystem, medicinska gaser och ventilation som behövs för att 

tillförse verksamheterna med de förutsättningar som möjliggör god patientvård (P6). 

 

Flera projektledare nämner även enpatientrum ur ett socialt hållbarhetsperspektiv (P1, P3, P6, 

P7), som grundar sig i patientlagen. Enpatientrum stödjer patientens självbestämmande och 

integritet (P1, P3), minskar risken för smittospridning och ger patienten möjlighet att ha med 

sig anhöriga (P1, P6, P7). Enpatientrum bidrar till en snabbare tillfriskning och sätter 

patienten i fokus, där personalen får röra sig runt patienten istället för att denne ska åka runt 

till olika vårdpersoner (P6). 
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Flera projektledare lyfter även fram säkerhet som en aspekt av begreppet (P3, P6, P7). En 

projektledare påpekar att denne arbetar med patientsäkerhet och säkerhet för övriga användare 

av sjukhuset genom att arbeta med brandtekniska delar för brandskyddet i sjukhuset, där det 

exempelvis ska finnas sprinklersystem och evakueringsmöjligheter i lokalerna (P3). 

Ytterligare en projektledare nämner säkerhet utifrån ett brandskyddsperspektiv och att alla ska 

kunna utrymma sjukhuset vid ett aktivt brandlarm (P6). Vidare berättar projektledaren att 

olika aspekter måste samverka för att uppnå god säkerhet. Till exempel finns dörrautomatik 

vid dörrar med dörrstängare som upprätthåller en brandgränscell för att personer med 

funktionsnedsättning ska kunna ta sig genom passagen samtidigt som den ska kunna vara 

stängd om det uppstår en brand. Samma projektledare berättar även om säkerhet utifrån ett 

annat perspektiv – att personer inte ska kunna ta sig in på sjukhuset under otillgängliga tider, 

där är det exempelvis inte önskvärt att brandskyddet ska skapa en möjlighet för obehöriga 

personer att ta sig in på samma sätt som sjukhusets användare ska kunna ta sig ut.  

 

Samtliga projektledare nämner arbetsmiljö som en del av social hållbarhet, dels med avseende 

på vårdpersonalen på sjukhuset och att verksamheten kontinuerligt involveras i projekt bland 

annat för att säkerställa verksamhetens krav på arbetsmiljö (P2, P3, P4, P7), och dels med 

avseende på arbetsmiljön rent generellt i byggprojekt (P1, P2, P3, P5). En projektledare 

berättar om vårdpersonalens arbetsmiljö, dock inte uttalat som arbetsmiljö (P6). 

Projektledaren berättar att det är viktigt att skapa bra personalutrymmen för att personalen ska 

kunna orka med sitt ansträngande arbete för att kunna bidra till en bättre vård. 

 

Två projektledare från samma projektområde pratar även om trivsel och vikten av en bra 

utsikt för patienter som ligger inne på en avdelning under en längre tid (P6, P7). På flera av 

sjukhusen finns utsikt över vatten och växter som kan bidra till en trevlig vistelse. När ett 

projekt påbörjas är det viktigt att tänka på om det är någon speciell avdelning som borde vara 

placerade så att de har utsikt över vattnet just för att det kan bidra till patientens läkande (P7).  

 

Flera projektledare nämner trygghet som en aspekt av social hållbarhet (P2, P3, P5, P6, P7). 

En projektledare förklarar att det är viktigt att arbeta med belysning inomhus och utomhus för 

att skapa en tryggare miljö för människor som vistas på sjukhusområdet (P5). Ytterligare en 

projektledare nämner vikten av belysning i samband med trygghetsaspekten, men även 

effekten av växter i miljön (P7). En annan projektledare framför att sjukhusets brandskydd 

också bidrar till en trygg miljö för användarna (P6). En projektledare förklarar följande: 

 

”Man är ju oftast på ett sjukhus av en anledning som tyvärr kanske inte är 

så trevlig, så det är viktigt att skapa en miljö man kan känna sig trygg i.” 

(P7) 

 

Några av projektledarna nämner också hälsoaspekter i samband med social hållbarhet (P1, 

P5). En projektledare förklarar att det blir naturligt i och med den typ av lokaler de har hand 

om (P1). En annan projektledare berättar att de arbetar med Byggvarubedömningen och att de 

inte bygger med icke-godkända material (P5), däribland med avseende på innehållet av 

materialet och hur det påverkar människors hälsa. 
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Endast två projektledare nämner konst som en aspekt av social hållbarhet på eget inititativ 

(P6, P7). Vid påtalande från författaren om att konst är en aspekt av social hållbarhet som 

ingår i projekt instämmer samtliga projektledare men tillägger att de antingen inte tänkt på 

konst på det sättet eller inte tänkt djupare i konstens betydelse utöver att skapa en trivsam 

sjukhusmiljö. Konst är alltid med i projekt, det finns ett landstingskrav som säger att en 

procentuell andel av produktionskostnaden ska läggas på konst för att skapa en trevlig, lugn, 

trygg och rogivande miljö för patienten (P3). Många kan känna ett visst obehag av att vara i 

en sjukhusmiljö då det kan vara förknippat med mycket negativt, då finns det konst som lättar 

upp det lite och drar bort fokus från det sterila och kliniska (P6).  

 

Flera projektledare förklarar att de inte bestämmer vilken konst som väljs i projekten utan det 

är upp till Kulturförvaltningen men att de får bidra med synpunkter (P3, P5, P6, P7). Ett par 

projektledare berättar att det har förekommit fall då konsten som har valts inte har varit 

lämplig då det i ett fall har innehållit politiska budskap som därför fick plockas ned och ett 

annat fall då det inte hade tagits hänsyn till effekten som konsten kunde ha på patienter med 

kognitiva problem (P5, P7). Ena projektledaren framför att det finns utrymme för förbättring 

från Kulturförvaltningens sida och att projektledare inte kan sätta sig in i alla olika situationer 

som måste beaktas när det kommer till konst (P7). 

 

Samtliga aspekter av social hållbarhet som har nämnts av projektledarna i intervjuerna 

presenteras nedan i Tabell 2. Syftet med denna tabell att ge läsaren en översikt av 

projektledarnas uppfattning om vad social hållbarhet är med avseende på sjukhusets 

användare och vilka aspekter de anser att de arbetar med i ombyggnadsprojekt.  

 

Tabell 2. Översikt av de aspekter som nämns av projektledarna. 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Tillgänglighet Tillgänglighet Tillgänglighet Tillgänglighet Tillgänglighet Tillgänglighet Tillgänglighet 

   Religion    

   Kultur    

Könsidentitet Könsidentitet Könsidentitet Könsidentitet Könsidentitet   

 Komfortkyla    Komfortkyla  

Enpatientrum  Enpatientrum   Enpatientrum Enpatientrum 

  Säkerhet   Säkerhet Säkerhet 

Arbetsmiljö* Arbetsmiljö Arbetsmiljö Arbetsmiljö Arbetsmiljö* Arbetsmiljö Arbetsmiljö 

     Trivsel Trivsel 

 Trygghet Trygghet  Trygghet Trygghet Trygghet 

Hälsa    Hälsa   

Konst** Konst** Konst** Konst** Konst** Konst Konst 

*Nämns i annan benämning än med avseende på sjukhusets användare. 

**Anses vara en del av social hållbarhet efter att författaren påpekat det. 
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4.4.2 Möjligheter och svårigheter 

Samtliga projektledare framför att de har goda möjligheter att påverka aspekterna som ingår i 

social hållbarhet i ett ombyggnadsprojekt. En projektledare utvecklar att de har stor möjlighet 

att påverka i projekten, under förutsättning att det är inom ramen av budgeten (P7). En 

projektledare utvecklar att de har stort ansvar som projektledare och att det bland annat 

handlar om att leda en grupp människor (P1). Vidare fortsätter samma projektledare att 

berätta att de har möjlighet att lyfta fram frågor som de tycker är viktiga i projekt och att det 

är något som projektdeltagare kan ha med sig i det dagliga arbetet. I samma spår framför en 

projektledare att det är projektledarens roll att driva projektet och att det således faller 

naturligt att det är de frågor som de väger in som är viktiga och att det gäller att hålla dessa 

frågor på rätt nivå (P3). Ytterligare en projektledare framför att det är projektledaren som 

egentligen bestämmer hur projektet ska bli i slutändan och att det därmed finns mycket att 

säga till om (P5). 

 

Samtliga projektledare framför att det finns svårigheter i arbetet med social hållbarhet vid 

ombyggnadsprojekt i samband med att de bygger om i gamla befintliga byggnader. Vid 

ombyggnad får projektledare skapa utifrån de förutsättningar som finns (P7). Vid jämförelse 

av när sjukhusen byggdes fram till nu ser vården helt annorlunda ut, utformningen av 

lokalerna lämpar sig inte för sättet som vård bedrivs på idag och det är en svårighet vid 

ombyggnad av sjukhus (P1, P6). Det är inte alltid lätt att tillämpa tillgänglighetskraven med 

avseende på de befintliga lokalernas ytor och många gånger är det inte möjligt att uppfylla 

dagens krav (P7). Många projektledare förklarar att vården förändras kontinuerligt och att det 

är något som måste beaktas (P1, P2, P3, P5, P6). En projektledare förklarar att de bygger om 

med dagens kravställning men att de samtidigt måste kunna leva upp till morgondagens 

kravställning och att det är en stor svårighet vid ombyggnad av gamla fastigheter (P2). 

 

”De flesta av våra fastigheter är från tidigt 60-tal och kraven har 

förändrats genom åren och nu försöker vi bygga om fastigheter som är 

byggda med den tidens normer till dagens normer.” (P2) 

 

Samma projektledare säger att det gäller att bygga ”good enough” och att det inte går att göra 

mycket åt ytorna ibland, vilket gör att det är viktigt att ta hänsyn till de sociala aspekterna i ett 

tidigt skede (P2). Ytterligare en projektledare påpekar att de ska bygga ”good enough”, att det 

är stort fokus på ekonomin som är skattefinansierad vilket ställer krav på att de inte gör något 

som är onödigt (P5). Vidare förklarar projektledaren att de försöker bygga så flexibelt som 

möjligt för att säkerställa att det går att förändra verksamheten i takt med att vården förändras. 

 

”Vården som var igår kommer inte vara densamma som imorgon, då måste 

det finns möjlighet till flexibla lösningar inomhus så att det verkligen går att 

anpassa lokalerna för framtida vård.” (P5) 
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Vid exemplet av enpatientrum förklarar en projektledare att det kräver mycket yta och att det 

är en av anledningarna till att antalet vårdplatser ibland minskar vid ombyggnad av gamla 

byggnader (P6). En projektledare berättar att det är svårt att bygga om i en gammal befintlig 

byggnad då exempelvis mått inte stämmer, inte heller storlek på schakt och att rör inte är 

dragna enligt relationshandlingar med mera (P5). Det gäller att vara beredd på att det inte 

alltid är som förväntat vid ombyggnad av en gammal byggnad (P4). Vidare berättar en 

projektledare att det finns en del material som måste saneras vid ombyggnad av befintliga 

byggnader (P5). Projektledaren framför att dessa material kanske var godkända för femtio år 

sedan och inte är godkända idag då de innehåller hälsofarliga ämnen som exempelvis asbest 

och bly.  

 

En annan slags svårighet som några projektledare nämner är att verksamheten kan komma 

med nya idéer och tankar under ett längre projekt i och med att personal byts ut med mera. 

Det kan dra över i både kostnad och tid att tillgodose nya önskemål och viljor hela tiden. Ju 

tidigare verksamheten är delaktig, desto mindre förändringar kommer på slutet. Genom att 

göra rätt från början har projektet en budget som håller. (P5, P6) 

 

Samtliga projektledare framför att hållbarhetsarbetet behöver lyftas fram tidigt i ett projekt 

och att det måste beaktas i planeringen. En projektledare vidareutvecklar att ett bra 

grundarbete där ett tydligt syfte och mål har definierats i ett tidigt skede, gör att det blir mer 

hållbarhetsarbete fortsättningsvis i ett projekt (P3). En annan projektledare betonar att det är 

viktigt att få med det redan i förstudien till ett projekt och att det därför är viktigt att ta hänsyn 

till det i både behovsanalys och projektplan (P2). Vidare menar samma projektledare att det är 

svårt att lyfta in det i ett senare skede då det inte har budgeterats för det och att projektledare 

ska hålla den projektbudget som har fastställts. En tredje projektledare framför att det är en 

utmaning att lyckas fånga upp de sociala hållbarhetsfrågorna tidigt i ett projekt och att det blir 

dyrt, om inte omöjligt i vissa fall, att lyfta fram dem för sent i projektet (P4). Även en fjärde 

projektledaren framför att ekonomin i projektet kan medföra svårigheter när det kommer till 

social hållbarhet i ombyggnadsprojekt (P1).  

 

4.4.3 Uppföljning av social hållbarhet 

Några projektledare menar att de inte följer upp hållbarhetsarbetet i projekt på ett konkret sätt 

(P1, P2, P7). Vidare förklarar en projektledare att det bland annat utförs 

tillgänglighetsbesiktningar, vilket kan anses vara en uppföljning av arbetet med tillgänglighet 

(P2). Vissa sociala hållbarhetsaspekter ingår i mål som definieras för varje projekt som 

projektledare ska förhålla sig till under projektets gång, vilket kan anses vara en uppföljning 

(P1, P6). Projektmålen definieras tidigt i projektet och följs upp under projektets gång (P6). 

En projektledare framför att hållbarhetsarbetet kan följas upp i en egenkontroll men att det är 

svårare att följa upp den sociala hållbarheten, då ekologisk och ekonomisk hållbarhet är 

lättare att definiera (P3). Samma projektledare menar att det handlar om ett helhetstänk och att 

fastighetsbolaget har bra processer som inkluderar kvalitetsuppföljningar och granskning av 

specialister. Ytterligare en projektledare säger att det är relativt enkelt att följa upp ekologi 

och ekonomi men att det är svårare med den sociala biten (P4).  

 



 

29 

 

Samma projektledare framför att det mesta som ingår i social hållbarhet fångas upp i 

projekteringen och att ett sätt att följa upp det på skulle kunna vara någon form av 

slutgranskning av projekteringen, där det möjligtvis skulle kunna finnas en checklista där 

olika punkter som är relevanta för det specifika projektet kan checkas av (P4). En annan 

projektledare menar att det är möjligt att följa upp social hållbarhet genom att ha 

avstämningar med verksamheten och följa upp hur användarna upplever sjukhusmiljön efter 

att projektet är avslutat (P5).  

 

4.4.4 Projektledarens verktyg 

Samtliga projektledare berättar att det inte finns en riktlinje för social hållbarhet som ett 

samlat begrepp men att det finns många riktlinjer för specifika aspekter som ingår i social 

hållbarhet som exempelvis tillgänglighet, konst och inomhusklimat. En projektledare 

vidareutvecklar att det finns riktlinjer för tekniska system som i slutändan skapar 

förutsättningar för social hållbarhet (P6). En annan projektledare förklarar att det finns många 

riktlinjer som går i varandra och menar att de verktyg som projektledare har vid arbete med 

social hållbarhet är fastighetsbolagets riktlinjer (P2). En tredje projektledare menar att det är 

tillräckligt med de riktlinjer som finns och att de täcker organisationens egna krav samt ställda 

krav enligt BBR (Boverkets byggregler) med avseende på dagsljus, ventilation, belysning, 

tillgänglighet med mera (P5). Samma projektledare framför att de styrande dokumenten som 

ställer krav på sociala hållbarhetsaspekter integreras i projekten, vilket för att de arbetar med 

dem även om ekonomin är knäckfrågan.  

 

Vidare framförs det att de verktyg projektledare har vid arbete med social hållbarhet är 

riktlinjer, handbok för byggprojektledning och egenkontroller (P3, P6, P7). Projektledare har 

även organisationens specialister och vårdlokalutvecklare som stöd i ombyggnadsprojekt (P3, 

P4, P5, P6, P7). En projektledare utvecklar att det är viktigt att specialisterna och 

vårdlokalutvecklarna är med i ett tidigt skede och följer med under projektets gång (P5). 

Samma projektledare förklarar att de även har stöd av konsulter i projekten som oftast är mer 

utstuderade på sakfrågor och bidrar till fungerande lösningar enligt gällande 

säkerhetsföreskrifter och lagkrav. En projektledare inkluderar även att det finns bra stöd från 

arkitektens sida (P7). Projektledaren berättar att det även finns konceptprogram för 

avdelningar som redogör för olika krav.  

 

Vidare förklarar flera projektledare att det beror mycket på hur varje projektledare är som 

person och hur mycket var och en tar till sig av de styrdokument som finns (P5, P6, P7). En 

annan projektledare förklarar att det är svårt att som projektledare ha samma detaljkunskap 

som verksamheten har om vården och patientens behov och att det därför är viktigt att vara 

lyhörd (P6). Projektledare arbetar mycket med verksamheten för att utforma allmänna ytor 

och vårdrum (P7).  
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Ett förslag som har framkommit för förbättring av verktygen är att utforma en checklista för 

olika utrymmen, där det exempelvis är möjligt att checka av frågor om könsidentitet vid 

omklädningsrum (P4). Vidare önskas mer stöd i frågor kring religion och kultur, exempelvis i 

form av exempelblad för vad som måste beaktas gällande varje religion (P4). Ett par 

projektledare nämner att det borde finnas en rubrik för social hållbarhet i projektplanen där 

det ändå är ganska uppstyrt med olika aspekter för ett projekt, och att det skulle göra att 

projektledare har med sig det tänket tidigt i ett projekt (P1, P2). En projektledare menar att det 

vore bra att ha en lathund för social hållbarhet (P7). En annan projektledare tror att det skulle 

vara hjälpsamt att ha någon sakkunnig inom social hållbarhet som kunde arbeta med frågorna 

övergripande på projektnivå (P2). 

 

4.4.5 Kunskapsutveckling 

Flera projektledare är osäkra på om det erbjuds utveckling av kunskap kring social hållbarhet 

i form av kurser eller liknande inom organisationen (P1, P2, P3, P7). Några projektledare 

nämner dock att det finns ett digitalt utbildningsverktyg inom landstinget där det finns 

obligatoriska kurser som projektledare måste genomföra och att det mycket väl kan finnas 

kurser gällande sociala hållbarhetsaspekter där (P3, P4). En projektledare förklarar att det 

finns en budget tilldelad varje person för kompetensutveckling och att det finns möjlighet att 

gå kurser om en medarbetare i organisationen är i behov av en kompetenshöjande kurs i sin 

utövande roll (P5). Ett par projektledare framför att den egna kunskapen om social hållbarhet 

skulle förbättras genom att det blir en punkt på agendan som lyfts fram och att det diskuteras 

med medarbetare i exempelvis mötessammanhang (P1, P7). En annan projektledare berättar 

att organisationen har tillgänglighetsdagar där medarbetare får prova att bland annat gå med 

blindkäpp och sitta i rullstol, för att få en ökad förståelse för tillgängligheten för personer med 

funktionsnedsättning (P7). 

 

Det framkommer även önskemål om ett forum för erfarenhetsåterföring mellan projektledare 

och övriga medarbetare inom organisationen, kring social hållbarhet vid ombyggnad av 

sjukhus som gör det möjligt att ta del av varandras kunskap och erfarenhet (P4). Några andra 

projektledare påpekar att det vore bra att lägga större vikt vid erfarenhetsåterföring (P3, P5, 

P6). Många gånger avslutas ett projekt utan att projektledaren hinner fundera på vad som gick 

bra eller dåligt, då det är det dags att starta nästa projekt (P3, P6).  

 

4.4.6 Utrymme för förbättring 

Majoriteten av projektledarna menar att social hållbarhet som helhetsbegrepp behöver 

definieras inom organisationen (P1, P2, P3, P4, P7), även hur de förväntas arbeta med det bör 

förtydligas mer och att det skulle kunna förbättra arbetet med social hållbarhet i projekt (P1). 

En projektledare utvecklar att det skulle vara bra om definitionen på social hållbarhet vore 

nedbrutet i punktform vilket gör att det tydligt framgår vilka aspekter som ingår i begreppet 

(P3). Det vore bra med en tydlig definition av begreppet, dels för att kunna förmedla till 

hyresgästerna hur fastighetsbolaget arbetar med det, och dels för att skapa en samlad och 

övergripande bild av vad som inkluderas i det inom organisationen (P7).  
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En projektledare förklarar att denne inte tror att det skulle underlätta att konkretisera 

begreppet inom organisationen just för att det är ett brett begrepp och att det är hela samhället 

som påverkas av det (P5). En annan projektledare förklarar att det är tillräckligt som det är 

idag och att det vore bra att hålla begreppet i organisationen som en vägledning och inte 

implementera det på personen (P6). Ytterligare en projektledare nämner att hållbarhet kanske 

borde vara ett värdeord att sikta mot på en högre nivå, just för att det blir svårt att dra ner det 

på projektnivå där det redan borde vara nedbrutet i form av exempelvis tillgänglighet och 

konst (P3). 

 

”Som projektledare är man inne och nosar på alla områden, man behöver 

inte kunna alla områden men man ska ändå ha förståelse och veta vart man 

kan ta hjälp någonstans av de som har den här spetskompetensen.” (P6) 

 

En projektledare förklarar att sociala hållbarhetsaspekter är närvarande i det dagliga arbetet 

genom att det är integrerat i allt de gör men inte som ett konkret begrepp att följa upp i 

projektet (P1). En annan projektledare framför att de arbetar genomgående i ett projekt med 

hållbarhet och de inkluderade aspekterna som ett helhetstänk, bara det att de inte använder 

begreppet inom organisationen (P7). Projektledaren berättar att de inte arbetar uttalat med 

begreppet social hållbarhet, utan att det blir mer indirekt i de aspekter som inkluderas i det, 

men att det vore bra för att få in långsiktighetstänket. Ytterligare en projektledare förklarar att 

de arbetar med hållbarhet ur ett helhetsperspektiv, bara att de kanske inte tänker på det (P3). 

 

En projektledare framför att det borde läggas större vikt på begreppet social hållbarhet 

ovanifrån i organisationen och att ledningen behöver förtydliga att det ska prioriteras (P7). 

Vidare menar en projektledare att de redan fokuserar mycket på tillgänglighet och konst i 

projekt men att de resterande aspekterna av social hållbarhet behöver lyftas fram mer och att 

social hållbarhet måste bli tydligare begrepp i projektprocessen för att de ska kunna arbeta 

mer konkret med det i projekten (P3). Ytterligare en projektledare menar att en del av 

verktygen måste förbättras för att de ska kunna fokusera mer på social hållbarhet i projekt på 

ett effektivt sätt (P4).  
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5 Analys 
 

I detta kapitel analyseras den insamlade empirin med teorin som utgångspunkt. Analysen 

omfattar bland annat social hållbarhet som begrepp och projektledarens roll. 

 

5.1 Hållbarhet 
Två hållbarhetsmodeller presenteras i teoridelen där ena modellen beskriver de tre 

hållbarhetsdimensionerna i ett Venndiagram, se Figur 1, medan den andra modellen beskriver 

dimensionerna i en hierarki, se Figur 2. I empiridelen framgår det att fastighetsbolaget arbetar 

övergripande med en hållbarhetsmodell som beskriver de tre dimensionerna på ett liknande 

sätt enligt hierarkimodellen beskriven av Boverket (2017), där social hållbarhet är målet, 

ekologin sätter ramarna och ekonomin är medlet för detta – liksom den modell som 

landstinget beskriver, vilket följer naturligt då fastighetsbolaget är landstingsägt. 

 

Fastighetsbolaget bedriver en hållbar verksamhet enligt Brundtlandkommissionens (1987) 

definition på hållbar utveckling, där fastighetsbolaget betonar på ytterligare en dimension – 

etik. Etik kan dock anses ingå i den sociala hållbarhetsdimensionen vilket styrks av Delgado 

et al. (2018). Vidare förankras och säkerställs hållbarhetdimensionernas omfattning i 

fastighetsbolagets hållbarhetsarbete genom de styrande dokument, ledningssystem och 

certifieringssystem som fastighetsbolaget arbetar enligt. Fastighetsbolagets styrande 

dokument baseras bland annat på gällande lagstiftning, Agenda 2030, FNs olika konventioner 

och landstingets styrande dokument, vilket ytterligare säkerställer arbetet med hållbarhet.  

 

5.2 Social hållbarhet  
Fastighetsbolaget har en övergripande beskrivning av social hållbarhet, eller socialt 

ansvarstagande som fastighetsbolaget benämner det, som baseras på landstingets ramar. I 

dagsläget upplever dock samtliga projektledare att social hållbarhet är ett brett begrepp och att 

det inte finns en tydlig definition av begreppet inom organisationen. När projektledarna 

beskriver social hållbarhet anses de, utifrån den litteratur som har studerats, ha en relativt god 

uppfattning av begreppet på en övergripande nivå. Hållbarhet kan vara lätt att förstå intuitivt, 

men samtidigt vara svårt att uttrycka i konkreta termer som blir användbara i projekt 

(Goedknegt & Silvius, 2012). Vidare framför Sánchez (2015) att just social hållbarhet kan 

vara svår att integrera i projekt. Utifrån intervjuerna verkar det vara just detta problem som 

uppstår med social hållbarhet i ombyggnadsprojekt vid sjukhus. 

 

Majoriteten av projektledarna menar att begreppet behöver definieras ytterligare inom 

organisationen för att förbättra arbetet med social hållbarhet i projekt. Ett förslag som 

framkommit i intervjuerna är att ha begreppet nedbrutet i punktform där det framgår vilka 

aspekter som ingår i social hållbarhet. En projektledare menar dock att det inte skulle 

underlätta att konkretisera begreppet eftersom det är så pass brett medan en projektledare 

framför att det är tillräckligt som det är i dagsläget.  
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Att ha en tydlig definition av begreppet social hållbarhet inom organisationen kan dock tänkas 

leda till en bättre förståelse vid arbetet med det i projekt, vilket styrks av Glavič och Lukman 

(2007). Silvius och Schipper (2012) menar att förståelse för begreppet är avgörande då en 

projektledare som inte förstår vad hållbarhet innebär inte heller kan tillämpa det i projekt.  

 

Vidare menar Glavič och Lukman (2007) att en tydlig definition av begreppet skulle förbättra 

kommunikationen i arbetet med social hållbarhet. Rollen som projektledare innefattar bland 

annat att leda en grupp människor vilket innebär att kommunikation är en viktigt del i 

projektet. Projektledare har även kontakt med flera intressenter, däribland kunden, och för att 

kunna förmedla fastighetsbolagets arbete med social hållbarhet är det väsentligt att ha en 

tydlig definition av begreppet. Av intervjuerna framgår det även att det borde läggas större 

vikt på begreppet social hållbarhet ovanifrån i organisationen och förtydligas att det 

prioriteras så att projektledare ska lägga mer energi på det. Det är viktigt att det förkommer 

tydlig kommunikation om organisationens prioriteringar från organisationens ledning (Kets de 

Vries, 1999; Argyris, 1991). 

 

För att projektledaren ska kunna ta ansvar för hållbarhet i projekt behöver projektledaren ha 

tillräckligt med kompetens inom ämnet (Silvius & Schipper, 2012). Vidare menar Silvius och 

Schipper (2012) att hållbarhet är ett komplext och holistiskt koncept vilket gör att det är 

nödvändigt att klargöra vilka kompetenser som krävs av en projektledare, både i projektet och 

i projektprocesser. Det framgår även av intervjuerna att hur projektledare förväntas arbeta 

med social hållbarhet behöver förtydligas och att det skulle förbättra arbetet med det i projekt. 

 

5.3 Social hållbarhet vid ombyggnad av sjukhus 
När det kommer till social hållbarhet vid ombyggnad tar Jensen et al. (2016) hänsyn till 

luftfuktighet, ljud, värmekomfort, luftkvalitet och ventilation, föroreningar, dagsljus och 

konstgjord belysning, hälsoaspekter, estetik, underhållsegenskaper och livslängd, trygghet och 

säkerhet, flexibel rumsutformning, utformning och storlek, komfort, handikappsanpassning, 

byggnadsmaterial och dekorationer, konst och framtida förändringsförmåga. Vid social 

hållbarhet i samband med sjukhus tar Capolongo et al. (2016) hänsyn till säkerhet och 

trygghet, sociala aspekter, välmående och hälsofrämjande i relation till kvaliteten på 

sjukhusets utrymmen, naturlig och konstgjord belysning, värmekomfort, luftkvalitet, akustik, 

tillgänglighet samt flexibel och funktionell rumsutforming. 

 

Fastighetsbolaget arbetar med samtliga aspekter av social hållbarhet vid ombyggnad av 

sjukhus utifrån vad projektledarna framför i intervjuerna och vad som framgår i 

fastighetsbolagets styrande dokument. Projektledarna nämner följande aspekter av social 

hållbarhet: tillgänglighet, religion och kultur, könsidentitetsfrågor, patientsäkerhet, säkerhet, 

arbetsmiljö, trivsel, trygghet, hälsa och konst. Projektledare tar även hänsyn till enpatientrum 

och flexibel utformning för framtida verksamhetsförändringar. Byggnadsmaterial väljs enligt 

Byggvarubedömningen, där bland annat underhåll, livslängd, funktion, hälso- och 

miljöpåverkan vägs in vid materialvalet. Sanering av material som innehåller exempelvis 

asbest och bly görs även vid ombyggnad av äldre byggnader. Även mer tekniska aspekter 

nämns som exempelvis komfortkyla, belysning, ventilation och medicinska gaser. 
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I fastighetsbolagets styrande dokument inkluderas även utformning av rum och ytor, akustik, 

skyltning, vårdhygieniska aspekter, brandskydd, inbrottsskydd, flexibilitet för framtida 

verksamhetsförändringar, värme- och kylsystem, samt inomhuskvalitet och luftkvalitet.  

 

Vilka aspekter som nämns av projektledarna under intervjuerna varierar och en överskådlig 

bild av dessa aspekter kan ses i Tabell 2, under kapitlet 4 Empiri. Det finns ett par aspekter av 

social hållbarhet som de flesta projektledare nämner under intervjuerna, som exempelvis 

tillgänglighet och könsidentitet. Men det finns även ett par aspekter som inte verkar lika 

självklara, som exempelvis religion och kultur, hälsa, trivsel, konst och komfortkyla. När det 

kommer till hälsa och trivsel är det ett fåtal projektledare som nämner dessa aspekter, men 

samtliga projektledare syftar på dessa aspekter utan att uttala det konkret när de beskriver vad 

de har i åtanke när de arbetar med ombyggnad av sjukhus. Under intervjuerna framkommer 

det att flera projektledare inte har tänkt på konst som en del av social hållbarhet, vilket kan 

förklara varför de inte självmant nämner det som en aspekt. Sedan kan det tänkas att en del 

projektledare nämner exempelvis komfortkyla just för att de arbetar eller har arbetat med mer 

tekniska aspekter i projekt.  

 

Värt att nämna är att två projektledare, P6 och P7, står ut från resterande projektledare i den 

mening att de i princip nämner samma aspekter av social hållbarhet, med undantag från 

komfortkyla. Dessa två projektledare arbetar inom samma projektområde vilket kan peka på 

att uppfattningen av social hållbarhet och arbetet med det skiljer sig mellan projektområden. I 

och med att de två även är de enda som självmant berättar om konst som en aspekt av social 

hållbarhet gör att det kan vara intressant att undersöka hur det skiljer sig mellan olika 

projektområden, vilket föreslås som förslag på fortsatta studier i kapitel 6 Slutsats. Även det 

faktum att de berättar om trivsel och vilken effekt utsikten över vattnet och naturen från 

vårdrummens fönster har, när resterande två projektområden också har vatten och natur i 

närheten, gör det intressant att undersöka detta vidare. 

 

Trots dessa observationer ska det noteras att bara för att en projektledare inte nämnt en 

specifik aspekt betyder det inte att de inte arbetar med den frågan i projekt. Intervjuerna ger 

projektledarna möjlighet att nämna och tala om de aspekter som de tänker på vid 

intervjutillfället, därmed kan de exempelvis missa att nämna vissa aspekter som de arbetar 

med. Det finns även tecken på att de arbetar med sociala hållbarhetsaspekter utan att tänka på 

att de gör det, som exempelvis med konst. Efter att samtliga projektledare berättat om sin 

uppfattning av social hållbarhet tog författaren upp konst som en aspekt av begreppet varpå 

samtliga projektledare gav medhållande på att konst är en viktig del i social hållbarhet, men 

att de inte riktigt har tänkt på det innan. Detta kan tyda på att de sociala hållbarhetsaspekterna 

är väl inarbetade på projektnivå utifrån de krav som ställs i fastighetsbolagets styrande 

dokument, men att kommunikationen kring vad social hållbarhet innefattar inom 

organisationen inte är tillräcklig.    
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5.4 Projektledarens roll  

5.4.1 Möjligheter och svårigheter 

Projektledarna framför att de har goda möjligheter att påverka aspekterna som ingår i social 

hållbarhet i ett ombyggnadsprojekt, vilket styrks av Silvius et al. (2012). Silvius et al. (2012) 

menar att projektledare just därför bör ta ansvar för att integrera hållbarhet i de projekt de är 

ansvariga för. Av intervjuerna framgår det att projektledare har möjlighet att lyfta fram frågor 

som anses vara viktiga i projektet, vilket även framförs av Silvius et al. (2012).  

 

Boss et al. (2014) förklarar att behovet av att bygga om en byggnad kommer med tiden då 

byggnaden föråldras och slits, men även med de krav som hållbar utveckling medför. 

Samtliga projektledare framför att det finns svårigheter i arbetet med social hållbarhet vid 

ombyggnadsprojekt i samband med att de bygger om i gamla befintliga byggnader. 

Ombyggnadsprojekt är komplexa och innehåller moment som skiljer sig från 

nybyggnadsprojekt (Egbu et al., 2007).  Av intervjuerna framförs det att som projektledare 

gäller det att skapa utifrån de förutsättningar som finns vid ombyggnad.  

 

Många projektledare förklarar att vården förändras kontinuerligt och att vården idag ser 

annorlunda ut jämfört med hur den såg ut när sjukhusen byggdes. Utformningen av lokalerna 

är inte lämpliga för hur vården önskar att bedrivas idag, vilket gör att det kan vara svårt att 

tillämpa exempelvis tillgänglighetskrav. Ibland går det inte att uppfylla dagens krav med 

avseende på utformningen av lokalerna. Eventuella avsteg från fastighetsbolagets styrande 

dokument måste beslutas och dokumenteras, däremot går det inte att kringgå gällande lagar 

eller myndighetskrav. Både Jensen et al. (2006) och Capolongo et al. (2016) talar om 

flexibilitet vid utformning av lokaler. Det framkommer både i styrande dokument och från 

projektledare att de ska bygga flexibla utrymmen så att det ska gå att förändra verksamheten i 

takt med att vården förändras. 

 

Ombyggnadsprojekt kan även vara svåra att leda då det kan finnas osäkerheter som utgör 

risker under ett projekts fortskridande (Egbu et al., 2007). Att bygga om i en gammal byggnad 

innebär att det inte alltid är som förväntat och att relationshandlingar inte alltid stämmer. Shah 

Ali et al. (2009) framför att ombyggnadsprojekt ofta utförs med höga kostnader och 

tidsavvikelser som följd av att information antingen upptäcks eller kommer in för sent i 

projektet. En svårighet som några projektledare nämner är att verksamheten kan komma med 

nya önskemål när projektet är i genomförandeskedet och att det kan bli kostsamt. Enligt 

fastighetsbolagets projektprocess ska dessa önskemål behandlas som programändringar eller 

tilläggsbeställningar från kunden och beslutas vid styrgruppsmöten. Shah Ali et al. (2009) 

menar att det är viktigt att ha en god informationsgrund i ett tidigt skede för att minska 

osäkerheterna i ett projekt. Flera projektledare instämmer i att ju tidigare verksamheten är 

delaktig, desto mindre förändringar kommer fram i ett senare skede och på det sättet håller 

projektet både ekonomi och tid.  
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Silvius et al. (2012) framför att det är viktigt att projektledaren är delaktig i ett tidigt skede då 

det finns störst möjlighet att påverka hållbarhetsomfattningen vid definieringen och 

intitieringen av projektet. Samtliga projektledare framför att hållbarhetsarbetet behöver lyftas 

fram tidigt i ett projekt, bland annat för att det är svårt att lyfta in det i ett senare skede om det 

inte har tagits med i budgetramarna. Av intervjuerna framkommer det att det är viktigt att 

definiera ett tydligt syfte och mål i ett tidigt skede och att få med hållbarhetsaspekterna redan 

i förstudien där det tas hänsyn till behovsanalys och projektplan. 

 

5.4.2 Uppföljning av social hållbarhet 

Hallin och Karrbom Gustavsson (2015) framför att projektledaren ansvarar för att utföra 

uppföljningar i projekt. Det framgår dock av intervjuerna att det inte finns ett konkret sätt att 

följa upp social hållbarhet på i projekt. En projektledare påtalar dock att 

tillgänglighetsbesiktningar är ett sätt att följa upp tillgänglighetsaspekten. Vidare framförs det 

att inkludera vissa aspekter i egenkontrollplanen gör det möjligt att följa upp dem i 

egenkontroller. Det är även möjligt att följa upp social hållbarhet genom att inkludera 

aspekter i projektmålen som definieras i början av ett projekt, vilka projektledaren sedan 

relaterar tillbaka till under projektets gång och syftar till att uppnå i slutet av projektet. En 

projektledare menar att social hållbarhet kan följas upp genom att ha avstämningar med 

verksamheten och följa upp hur användarna upplever sjukhusmiljön efter att projektet är 

avslutat, vilket görs enligt rutin för certifieringen Miljöbyggnad.  

 

5.4.3 Projektledarens verktyg 

Enligt Goedknegt och Silvius (2012) är projektplanen ett viktigt verktyg i arbetet med social 

hållbarhet. Projektplanen ska enligt fastighetsbolagets projektprocess upprättas i 

planeringskedet och uppdateras kontinuerligt genom projektets alla skeden. Goedknegt och 

Silvius (2012) framför att hållbarhet behöver innefattas av projektplanen för att ha en positiv 

effekt i projektets genomförande och resultat, vilket är ännu ett skäl till att lyfta fram 

hållbarhetsfrågor tidigt i ett projekt. För att kunna utforma projektmål och en projektplan som 

tar hänsyn till hållbarhet är det viktigt att ha en tydlig bild av organisationens hållbarhetsmål 

(Silvius et al., 2012), vilket ställer ytterligare krav på att begreppet bör förtydligas av 

organisationens ledning. 

 

Utöver projektplanen har projektledaren bland annat följande verktyg och stöd i projekt: 

styrande dokument, handbok för byggprojektledning, egenkontrollplan, specialister, 

vårdlokalutvecklare, konsulter, entreprenörer och arkitekter. De verktyg och stöd som 

framförs av projektledarna stämmer väl överens med dem som framkommer i 

fastighetsbolagets styrande dokument. Det finns inte något övergripande verktyg för social 

hållbarhet med avseende på sjukhusets användare i form av en riktlinje eller liknande. Det kan 

dock diskuteras om det är möjligt eller ens effektivt att ha ett samlat dokument för social 

hållbarhet eftersom det är ett så pass brett begrepp. Under intervjuerna framkommer det 

däremot att det vore bra att ha en tydlig definition av begreppet och de aspekter som 

innefattas av det, en slags lathund för social hållbarhet och sedan mer specifika anvisningar 

för vissa av aspekterna.  
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Tillgänglighet och konst är två väletablerade aspekter inom fastighetsbolaget och det finns 

tydliga riktlinjer för dessa. Det framkommer dock önskemål om tydligare anvisningar för 

exempelvis religion och kultur. En projektledare föreslår att det vore bra att ha checklistor 

eller exempelblad för en del aspekter som projektledare kan använda sig av i 

ombyggnadsprojekt. Vidare framgår det att det kan vara hjälpsamt att ha en sakkunning inom 

social hållbarhet som arbetar med frågorna på projektnivå. 

 

5.4.4 Kunskapsutveckling 

Flera projektledare upplever att de inte har god kunskap om social hållbarhet även fast de är 

medvetna om att det är en viktig fråga i samhället, medan resterande projektledare anser att de 

har medel till god kunskap om social hållbarhet. Silvius och Schipper (2012) menar att 

projektledare bör sträva efter att utveckla sin kunskap i hållbarhet för att öka sin förståelse 

inom ämnet. Flera projektledare är dock osäkra på om det erbjuds utveckling av kunskap 

inom social hållbarhet i organisationen. En projektledare berättar att fastighetsbolaget har 

goda möjligheter för utveckling av kunskap och kompetens inom hållbarhet, vilket bekräftas 

av fastighetsbolagets hållbarhetsansvarig. När det kommer till just social hållbarhet med 

avseende på sjukhusets användare har fastighetsbolaget bland annat insiktsdagar inom 

tillgänglighet, vilket anses vara ett effektivt sätt för att öka förståelsen av tillgängligheten för 

personer med funktionsnedsättning. 

 

Ett par projektledare framför att kunskap utvecklas genom erfarenhet från varje projekt som 

genomförs. Ayas (1996) menar att förmågan att genomföra framgångsrika resultat i projekt 

beror på förmågan att lära av erfarenheter. Erfarenhetsåterföring är en viktig del vid 

förbättringsarbeten inom den egna organisationen (Argote et al., 2016). Under intervjuerna 

framkommer önskemål om större fokus på erfarenhetsåterföring när det kommer till social 

hållbarhet vid ombyggnad av sjukhus. Enligt fastighetsbolagets projektprocesser är det 

projektledarens ansvar att hålla ett erfarenhetsåterföringsmöte med projektdeltagarna i 

samband med projektets avslut, vilket påvisar att det är upp till projektledaren att lägga fokus 

på erfarenhetsåterföring i ett projekt. Vidare framkommer det önskemål om 

erfarenhetsåterföring mellan projektledare, och även övriga medarbetare, inom organisationen 

för att ta del av varandras kunskap och erfarenhet inom social hållbarhet.  

 

Av denna studie framgår även att projektledarnas arbete med social hållbarhet innefattar andra 

parter utanför den egna organisationen, som exempelvis konsulter, entreprenörer och 

arkitekter. Goedknegt och Silvius (2012) menar att projektledaren och de andra 

projektdeltagarna har möjlighet att påverka hållbarhetsarbetet i ett projekt men att en 

förutsättning för detta är att samtliga har tillräcklig kompetens inom ämnet. Detta innebär att 

även andra som involveras i projekten bör sträva efter att utveckla sin kunskap och öka sin 

förståelse inom ämnet, på samma sätt som Silvius och Schipper (2012) menar om 

projektledaren. Av intervjuerna framgår även att vissa projektledare önskar att 

Kulturfövaltningen som väljer den konst som ska ingå i ett projekt, bör se till att det finns 

tillräckligt med kunskap och kompetens från deras sida. Två projektledare framför att det har 

förekommit fall där Kulturförvaltningen har valt konst som inte är lämplig utifrån det sociala 

hållbarhetsperspektivet vilket kan påvisa behovet av detta.  
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6 Slutsats 

 

I följande kapitel presenteras de slutsatser som studien resluterar i. Vidare besvaras de 

inledande frågeställningarna, samt att begränsningar och förslag på fortsatta studier 

framförs. Slutligen redogörs studiens betydelse ur ett hållbarhetsperspektiv. 

 

6.1 Slutsatser 
Syftet med denna studie är att undersöka hur projektledare uppfattar begreppet social 

hållbarhet vid ombyggnad av sjukhus med avseende på sjukhusets användare. Vidare syftar 

studien till att undersöka hur projektledare arbetar med social hållbarhet i ombyggnadsprojekt. 

Frågeställningarna som denna studie ämnar att besvara följer:  

 

 Hur uppfattar projektledare begreppet social hållbarhet vid ombyggnad av sjukhus 

med avseende på sjukhusets användare? 

 Hur arbetar projektledare med social hållbarhet vid ombyggnad av sjukhus med 

avseende på sjukhusets användare? 

 

Hur uppfattar projektledare begreppet social hållbarhet vid ombyggnad av sjukhus med 

avseende på sjukhusets användare? 

Slutsatsen som kan dras med avseende på denna fråga är att projektledare uppfattar social 

hållbarhet som ett brett begrepp och att de flesta saknar en tydlig definition av begreppet inom 

organisationen. Majoriteten av projektledarna upplever att de inte har god kunskap om social 

hållbarhet, men utifrån den teori och empiri som ligger till grund för studien kan de anses ha 

en relativt god uppfattning av begreppet. 

 

För att underlätta för projektledare i arbetet med social hållbarhet vid ombyggnadsprojekt 

behöver begreppet förtydligas. I dagsläget har fastighetsbolaget en övergripande beskrivning 

av social hållbarhet som baseras på landstingets ramar för social hållbarhet. Begreppet 

behöver uttryckas i de konkreta aspekter som ingår i social hållbarhet för att säkerställa att de 

blir användbara i projekt. En tydlig definition av begreppet inom organisationen är en 

förutsättning för att projektledare ska kunna tillämpa det i projekt.  

 

Vidare bidrar en tydlig definition av social hållbarhet till bättre förståelse och kommunikation 

vid arbetet med det i projekt. Förtydligandet av begreppet behöver komma från 

organisationens ledning för att säkerställa en enhetlig definition inom organisationen. 

Kommunikationen kring att arbetet med social hållbarhet prioriteras inom organisationen 

behöver också tydliggöras. Förbättrad kommunikation inom organisationen kring vad 

begreppet innefattar kan tänkas förbättra projektledarnas uppfattning av det. Projektledare bör 

även sträva efter att utveckla sin kunskap inom ämnet för att förbättra sin förståelse, vilket 

kan göras genom exempelvis utbildning och erfarenhetsåterföring. Vidare bör ledningen 

förtydliga hur projektledare förväntas arbeta med social hållbarhet.  

 



 

39 

 

Hur arbetar projektledare med social hållbarhet vid ombyggnad av sjukhus med avseende 

på sjukhusets användare? 

Slutsatsen som kan dras med avseende på denna fråga är att projektledare redan idag arbetar 

med social hållbarhet vid ombyggnad av sjukhus med avseende på sjukhusets användare, men 

att de inte gör det på ett strukturerat sätt och att de i en del avseenden arbetar med det utan att 

vara medvetna om det.  

 

Detta kan bero på att det inte finns en systematisk syn på vad begreppet innebär inom 

organisationen. Projektledare arbetar exempelvis med konst i projekt, men det framgår av 

intervjuerna att flera projektledare inte tänker på att det ingår i social hållbarhet. Det kan även 

tyda på att de sociala hållbarhetsaspekterna är väl inarbetade på projektnivå utifrån de krav 

som ställs i fastighetsbolagets styrande dokument, men att begreppet inte har en tydlig 

definition som innefattar dessa konkreta aspekter. Detta tyder även på att kommunikationen 

kring vad social hållbarhet innefattar inom organisationen inte är tillräcklig. Vidare kan det 

också vara för att begreppet inte finns uttalat i de verktyg och processer de har till hands i 

projekt. Detta påvisar därmed ett behov av att förankra begreppet inom organisationen för 

fastighetsbolagets medarbetare, men även på projektnivå för projektdeltagare. 

 

Projektledare möter både möjligheter och svårigheter i arbetet med social hållbarhet vid 

ombyggnad av sjukhus med avseende på sjukhusets användare. I arbetet med de aspekter som 

ingår i social hållbarhet kan projektledare anses ha goda förutsättningar i form av verktyg som 

inkluderar styrande dokument, projektdokument och en handbok för byggprojektledning. 

Projektledare har även stöd av organisationens specialister och sakkunniga som involveras 

tidigt i projekt. Vidare framgår det att projektledare inte arbetar strukturerat med social 

hållbarhet, vilket bland annat framkommer vid arbetet med uppföljning av social hållbarhet i 

projekt. Det kan således finnas utrymme för förbättring i arbetet med social hållbarhet. Det 

finns bland annat förbättringsmöjligheter i verktygen, där exempelvis tydligare anvisningar 

kan behöva utvecklas för hur till exempel könsidentitetsfrågor, religion och kultur ska tas 

hänsyn till. Det kan även vara fördelaktigt att förankra begreppet i projektplanen för att 

förbättra arbetet med social hållbarhet genomgående i projekt.  

 

6.2 Studiens bidrag 
Denna studie bidrar till en ökad förståelse i hur projektledare arbetar med social hållbarhet vid 

ombyggnad av sjukhus med avseende på sjukhusets användare. Social hållbarhet med 

avseende på sjukhusets användare är ett område under fortsatt utveckling. Studien bidrar inte 

nödvändigtvis till teori inom ämnet, men den bidrar till utformningen av området vilket är 

nödvändigt för fortsatt forskning.  

 

6.3 Begränsningar 
Från ett projektområde har endast en projektledare intervjuats vilket innebär att reslutatet från 

intervjun förmodligen inte representerar arbetssättet fullt ut där. För att generera en bättre bild 

av varje projektområde, och därmed erhålla en mer överskådlig bild av organisationen, kan 

det vara önskvärt att göra en mer omfattande intervjustudie med fler projektledare. 
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Insamlingen av empiri gällande fastighetsbolaget har skett genom bolagets hemsida och 

intranät samt genom intervjuer. Därmed är det möjligt att vissa aktiviteter och rutiner har 

missats vid studien av fastigetsbolaget. Bland annat har det förekommit vid senare samtal med 

vårdlokalutvecklare, tillgänglighetsspecialist och en annan sakkunnig person inom 

organisationen att de har haft olika aktiviteter internt men även med landstinget. För att fånga 

upp sådana saker hade det varit bra att hålla intervjuer med dessa. Det är även möjligt att vissa 

dokument har missats vid den överskådliga studien av det aktuella landstinget.  

 

Vidare är det möjligt att en del information kan ha missats då både fastighetsbolagets handbok 

för byggprojektledning och en del av de styrande dokumenten har varit under uppdatering 

under våren. 

 

6.4 Hållbarhet 
Med avseende på ämnesområdet av denna studie bidrar den till en större förståelse för arbetet 

med social hållbarhet vid ombyggnad av sjukhus med avseende på sjukhusets användare. Den 

sociala hållbarheten är central för att säkerställa att god vård ska kunna bedrivas. Eftersom de 

tre hållbarhetsdimensionerna är sammankopplade faller det naturligt att de frågor som ställs 

och de aspekter som tas upp i denna studie om social hållbarhet, även påverkar och påverkas 

av ekologisk och ekonomisk hållbarhet i någon mening. Tillsammans bidrar de tre 

dimensionerna till en hållbar utveckling av länets sjukhus och invånare. 

 

6.5 Förslag på fortsatta studier 
Då social hållbarhet är ett brett begrepp kan det vara av intresse att fortsätta undersöka 

enskilda aspekter som exempelvis religion och kultur, könsidentitet eller trivsel för att erhålla 

en djupare förståelse av begreppet som helhet. 

 

Det framgår i studien att uppfattningen av social hållbarhet kan skilja sig mellan 

projektområden. För att säkerställa att organisationen arbetar med social hållbarhet vid 

ombyggnad av sjukhus på ett enhetligt sätt kan det vara av intresse att undersöka detta vidare. 

 

Det kan vara av intresse att undersöka sjukhusens, det vill säga kundernas, uppfattning av 

begreppet och vad de har för mål kring social hållbarhet. Det kan även vara intressant att göra 

en fördjupad studie av landstingets arbete och mål kring social hållbarhet. 

 

I och med att de tre hållbarhetsdimensionerna är sammankopplade kan det även vara 

intressant att undersöka hur projektledare arbetar med ekologisk eller ekonomisk hållbarhet 

vid ombyggnad av sjukhus. 

 

Det kan även vara intressant att undersöka hur projektledare tar hänsyn till barn och 

ungdomar som sjukhusets användare, med avseende på FNs barnkonvention som ligger till 

grund för fastighetsbolagets styrande dokument.  
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8 Bilagor 
 

I detta kapitel presenteras relevanta bilagor till studien för att läsaren ska få möjlighet till en 

djupare inblick. Bilagorna består av intervjuguider. 

 

8.1 Intervjuguide för hållbarhetsansvarig 
Introduktion 

Berätta om din bakgrund och din roll inom fastighetsbolaget. 

 

Begrepp 

Berätta vad hållbarhet och social hållbarhet innebär för fastighetsbolaget.  

Hur definieras hållbarhet och social hållbarhet i samband med ombyggnad av sjukhus? 

 

Arbete och mål 

Hur stor vikt lägger fastighetsbolaget som verksamhet på hållbarhet?  

I vilken ordning prioriteras de tre dimensionerna social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet 

inom fastighetsbolaget? 

Hur arbetar fastighetsbolaget med hållbarhet och social hållbarhet generellt och mer specifikt 

gällande ombyggnad av sjukhus? 

 

Berätta om fastighetsbolagets mål kring hållbarhet och mer specifikt social hållbarhet. 

Vad styr dessa mål? Hur relaterar de till landstingets mål kring hållbarhet? Till FNs globala 

mål? 

 

Hur kommuniceras fastighetsbolagets hållbarhetsansvar och mål till projektledare? 

 

Krav och styrdokument 

Vilka krav ställs på fastighetsbolaget gällande social hållbarhet i projekt? Varifrån kommer 

dem och vad styrs dessa krav av? 

Vilka krav ställer fastighetsbolaget på social hållbarhet i projekt? Vad styr dessa krav? 

 

Finns det tydliga styrdokument, riktlinjer etcetera för hur social hållbarhet ska tas hänsyn till i 

projekt? Berätta lite om dessa. 

 

Social hållbarhet 

Vad för krav ställs på projektledaren när det kommer till social hållbarhet i projekt? 

Vilka verktyg har projektledare vid arbete med social hållbarhet? 

Hur följer fastighetsbolaget upp hållbarhetsarbete i projekt? 

 

Erbjuds möjlighet till utveckling av kunskap och kompetens gällande hållbarhet och social 

hållbarhet till projektledare? 
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8.2 Intervjuguide för projektledare 
Introduktion 

Berätta om din bakgrund och din roll inom fastighetsbolaget. 

Berätta om dina ombyggnadsprojekt på sjukhuset som du har ansvarat för. 

 

Begrepp 

Berätta vad social hållbarhet innebär för dig.  

Hur skulle du definiera social hållbarhet i samband med ombyggnad av sjukhus? 

 

Hur pass viktigt är hållbarhetsarbetet för fastighetsbolaget som verksamhet, upplever du? 

Hur upplever du att fastighetsbolagets ansvar kring hållbarhet kommuniceras? 

 

Projekt 

Hur stor vikt läggs på hållbarhet i projekt? (Alla tre dimensioner) 

I vilken ordning prioriteras de tre hållbarhetsaspekterna? 

 

Hur arbetar du med social hållbarhet i dina projekt vid ombyggnad av sjukhus? 

Upplever du att hållbarhetsarbetet är tillräckligt inom ett projekt? Att det får tillräckligt med 

fokus i ett projekt? 

Om nej, vad behöver lyftas fram mer? Hur? 

 

Finns det riktlinjer om hur social hållbarhet ska tas hänsyn till i projekt gällande ombyggnad 

av sjukhus? 

Om ja, hur upplever du att de används i projekt? Är de tillräckliga? 

 

Var någonstans kommer hållbarhetsarbetet in i ett projekt? 

Hur följer du upp arbetet med social hållbarhet i projekt?  

 

Vilka verktyg har projektledare vid arbete kring social hållbarhet?  

Följer du dessa? Upplever du att det finns tillräckligt med verktyg? Har du förslag på 

förbättringar av verktygen? 

 

Medvetenhet 

Hur ofta och till vilken omfattning har du social hållbarhet i åtanke när du leder dina projekt?  

 

Hur är din upplevelse kring din egen kunskap och kompetens kring social hållbarhet? 

Känner du att du har god kunskap gällande social hållbarhet? 

Om nej, hur skulle detta kunna förbättras? 

 

Erbjuds utveckling av kunskap kring social hållbarhet i form av exempelvis kurser?  
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Vilka möjligheter att påverka social hållbarhet i projekt vid ombyggnad av sjukhus har du 

som projektledare? 

Anser du att det finns tillräckligt med utrymme för att fokusera på social hållbarhet i projekt? 

  

Vilka svårigheter stöter du på kring social hållbarhet vid ombyggnad av sjukhus? 

Anser du att det finns tillräckligt med stöd för att hantera dessa svårigheter?  

 

Finns det något sammanhang där utbyte av kunskap och erfarenhet mellan projektledare 

gällande social hållbarhet i ombyggnadsprojekt sker?  

Om ja, beskriv gärna. 

Om nej, tror du att det skulle förbättra arbetet med social hållbarhet i projekt? 

 

Vet du vem du kan vända dig till inom organisationen vid frågor kring (social) hållbarhet? 

 

Har du något mer du vill tillägga? 
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