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Sammanfattning  

Arbetsmiljön i personalutrymmen på byggetableringar bör utformas så att en 
hälsosam arbetsplats skapas, där medarbetarna trivs och arbetar effektivt. En 
hälsosam arbetsmiljö kan bidra till minskad sjukfrånvaro, ökad arbetsprestation 
och trivsel vilket är lönsamt för både företaget och individen.  

Arbetsmiljön utgörs av dels fysiska och dels psykosociala faktorer. Studien 
undersöker hur den fysiska arbetsmiljön i personalutrymmen kan förbättras. Två 
olika grupper, tjänstemän och yrkesarbetare, påverkas av den fysiska 
arbetsmiljöns utformning. Tjänstemän påverkas direkt då deras huvudsakliga 
arbete sker i personalutrymmena. Yrkesarbetarna påverkas indirekt då 
personalutrymmena utgör en del av deras arbetsmiljö, men deras huvudsakliga 
arbete sker på byggarbetsområdet. Personalutrymmena inryms vanligtvis i bodar 
eller i en befintlig byggnad på platsen.  

Medarbetarna anser att det är viktigt att personalutrymmena främjar möten mellan 
tjänstemän och yrkesarbetare.   Utrymme för gemensamma samlingspunkter 
bidrar till ökad trivsel och kommunikation. Vidare anser medarbetarna att 
personalutrymmena bör skapa goda förutsättningar för informationsspridning och 
möjligheten att hålla ordning och reda. Personalutrymmena bör även ha ett 
tillfredställande inomhusklimat.  Kontorsbodarna kan förbättras så att 
standardinredningen blir mer ergonomiskt utformad. Det skulle medföra 
hälsovinster på bred front eftersom bodarna används frekvent. För att skapa en 
mer hälsosam arbetsmiljö kan även ergonomer från företagshälsovården utnyttjas 
mer. Genom regelbundna arbetsplatsbesök av en ergonom kan medarbetarnas 
kunskap och medvetenhet om ergonomi ökas. Vid planeringen av arbetsmiljön i 
personalutrymmen skulle ergonomer, och även arbetsmiljöingenjörer, kunna vara 
mer delaktiga för att på så sätt arbeta proaktivt med arbetsmiljöfrågor.  

Att byggetableringen ses som tillfällig kan vara en bidragande faktor till att 
mindre resurser läggs på arbetsmiljön i personalutrymmena. Emellertid är en bra 
utformad arbetsmiljö lönsamt för både företaget och individen. Det ger även ett 
gott intryck till besökare och kan vara ett viktigt konkurrensmedel för att bli en 
attraktiv arbetsgivare.  
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Abstract  

The work environment in staff facilities at a construction site should be designed 
so that a healthy workplace is created, where the employees can feel comfortable 
and work efficiently. A healthy work environment can lead to reduced sick leave 
and increased job performance which is profitable for the company, but also for 
the employee as an individual.  

The work environment consists of physical and also psychosocial factors. This 
study examines how the physical work environment in staff facilities can be 
improved. Two separate groups, officials and skilled construction workers, are 
affected by the design of the physical work environment. Officials are directly 
affected as their main work is done in the staff facilities. The skilled construction 
workers are indirectly affected as the staff facility represents a part of their 
working environment but their main work is done at the construction work area. 
Staff facilities are usually housed in portable cabins or in an existing building on 
the site.  

The employees believe it’s important that the staff facility promotes meetings 
between officials and skilled construction workers. Space for common gatherings 
contributes to increased job satisfaction and communication. Furthermore, the 
employees believe that the staff facilities should create good conditions for 
distributing information and the ability to keep organization. Staff facilities should 
also have a satisfactory indoor climate. The design of the standard interior in the 
portable office cabins can be ergonomically improved. That would lead to health 
improvements achieved on a broad front as the portable cabins are frequently 
used. To create a healthy work environment, ergonomists from the occupational 
health services can be used even more. Regular site visits by an ergonomist can 
lead to raised knowledge and awareness among the employees. When planning 
the work environment in staff facilities, the ergonomists and also the work 
environment engineers, could be more involved in order to work proactively with 
health and safety issues.   

To behold the construction site as temporary could be a contributing factor to a 
less amount of resources devoted to the work environment. Meanwhile, a well-
designed work environment is profitable for both the company and the employee 
as an individual. It also gives visitors a good impression and can often be used as 
an important competitive tool in being an attractive employer.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
Allt högre krav ställs på företag vad gäller effektivitet, produktivitet och 
lönsamhet. I Sverige finns ett flertal stora byggentreprenörer som alla konkurrerar 
om samma uppdrag. De har tillgång till lika utbud av underleverantörer, material, 
maskiner, tid och verktyg. Något som skiljer aktörerna åt är medarbetarnas 
prestationer. Forskning visar att det finns ett tydligt samband mellan hur vi 
presterar och hur arbetsmiljön ser ut1. Av den anledningen undersöker denna 
studie hur personalutrymmen i byggetableringar kan förbättras så att de blir mer 
hälsosamma och därmed ge mer produktiva medarbetare, vilket i sin tur kan bidra 
till ökad lönsamhet för arbetsgivaren. I slutändan blir detta även en hälsovinst för 
den enskilde individen. Idén till studien kommer även av diskussioner med 
medarbetare och författarens egna reflektioner, vilket visar på att trivsel på 
arbetetplatsen är en viktig faktor för arbetsprestation och motivation.  
 
I anslutning till ett byggprojekt uppförs en byggetablering. Byggetableringen 
består dels av personalutrymmen innehållande kontorsrum, lunchrum, 
omklädningsrum, förvaring etc. och dels av en etablering utomhus som består av 
exempelvis inhängning, returstation, upplagsplats och kranuppställning. 
Personalutrymmena inryms antingen i bodar eller i en befintlig byggnad på 
platsen. Det finns två grupper, tjänstemän och yrkesarbetare, som berörs av 
arbetsmiljön i personalutrymmena. Tjänstemännen berörs direkt av arbetsmiljöns 
utformning då detta är deras huvudsakliga arbetsplats. Yrkesarbetarna berörs 
indirekt, då deras huvudsakliga arbete sker ute på byggarbetsområdet men 
personalutrymmena utgör en del av arbetsmiljön där de bl.a. äter, byter om och tar 
del av information. 
 
Förutsättningarna för personalutrymmen i en byggetablering skiljer sig från andra 
arbetsplatser. Personalutrymmena behöver exempelvis vara så yteffektiva som 
möjligt för att inte ta upp plats på tomten som ska bebyggas och de ska gå lätt att 
bygga upp och ta ner eftersom den används endast under en kortare period. Av 
den anledningen är det vanligt att bodar används, ofta delvis möblerade 
innehållande den utrustning som behövs. I de fall Skanska använder bodar hyrs de 
av Skanska Maskin. Då det finns en befintlig byggnad på platsen som kan 
användas för personalutrymmen är det också ett vanligt alternativ.  

 
En hälsosam arbetsmiljö kan skapas på flera sätt. Framför allt ska de lagar om 
arbetsmiljö som finns följas. Arbetsmiljöverket är den myndighet i Sverige som 
ska se till att Arbetsmiljölagen följs. Arbetsmiljölagen har två huvudsyften, att 
förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt verka för att uppnå 
en god arbetsmiljö2. För att skapa en hälsosam arbetsmiljö är det även viktigt att 
ta del av och utnyttja de erfarenheter som finns bland medarbetare.  

                                            
1 The Office – an explorative study, s. 46, Christina Bodin Danielsson 
2 Arbetsmiljölagen, kap 1, §1 
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1.2 Mål och syfte 
Syftet med studien är att samla information om hur arbetsmiljön i 
personalutrymmen på byggetableringar kan förbättras, då trivsel på arbetsplatsen 
är av stor vikt för faktorer som prestation och motivation. Arbetsmiljön på 
byggetableringarna ska dels nå upp till de krav som Arbetsmiljöverkets ställer, 
men förbättringar kan även göras genom att dra nytta av de erfarenheter som 
medarbetarna har. Förbättringar kan också uppnås genom att följa de 
rekommendationer som litteratur och forskning ger. 
 
Målet är att: 
- bidra till ökad insikt om arbetsmiljöns möjlighet att påverka hälsa och 

arbetsprestation 
- ta fram förslag på hur en god arbetsmiljö kan skapas med de förutsättningar 

som finns på en byggetablering, avseende personalutrymmen för tjänstemän 
och yrkesarbetare 

- samla kunskap om hälsosam arbetsmiljö vad gäller personalutrymmen i 
byggetableringar och på så sätt främja hälsoarbetet i byggbranschen i stort 

1.3 Förutsättningar 
- studien avser att undersöka och utvärdera arbetsmiljön i byggetableringar 

med fokus på den fysiska arbetsmiljön i personalutrymmen för tjänstemän 
och yrkesarbetare 

- studien avser personalutrymmen i byggetableringar uppförda i bodar eller i en 
befintlig byggnad 

- studien baseras på litteraturstudier, studiebesök och intervjuer 
- studien utgår från byggetableringar uppförda i Skanskas regi  
- studien avser svenska byggetableringar och svenska arbetsmiljölagar 
- i rapporten benämns Skanska Sverige AB enbart med namnet Skanska 
- examensarbetet omfattar 10 veckors heltidsstudier vilket motsvarar 15 

högskolepoäng 

1.4 Avgränsningar 
- studien avser ej arbetsmiljön där själva byggnadsarbetet utförs  
- studien avser ej den psykosociala arbetsmiljön så som arbetsorganisation, 

personalpolitik eller ledningsbeslut. Det bör dock påpekas att dessa faktorer 
är betydande för helhetsupplevelsen av arbetsmiljön  

- intervjuer och studiebesök genomförs endast inom Skanskas verksamhet 
- endast de paragrafer i Arbetsmiljöverkets föreskrifter som anses relevanta för 

rapportens innehåll behandlas 
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2. Metod 
Studien baseras på litteraturstudier, studiebesök, intervjuer med medarbetare inom 
Skanska som på olika sätt arbetar med byggetableringar och arbetsmiljö, samt på 
kontakter med Arbetsmiljöverket och Skanska Maskin. Nedan följer en 
genomgång av respektive arbetsmoment.  

2.1 Litteraturstudie 
Studien inleds med en litteraturstudie för att undersöka vad som finns skrivet om 
ämnet arbetsmiljö och byggetableringar. Litteraturstudien omfattar böcker och 
artiklar som studenten söker reda på, samt litteraturtips erhållen från handledarna. 
I litteraturstudien ingår även en genomgång av Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
samt Arbetsmiljölagen. För att få ytterligare information om litteratur som kan 
vara intressant för studien kontaktas Arbetsmiljöverket med en förfrågan om 
rekommendation av litteratur.  

Litteraturstudien visar att det finns en stor andel tryckt litteratur som behandlar 
arbetsmiljö i allmänhet. Det finns även mycket skrivet om risker, säkerhet och 
arbetsmiljö på byggarbetsplatser. Vad gäller den fysiska arbetsmiljön i 
personaletableringar är informationen om ämnet mycket begränsad. De 
föreskrifter från Arbetsmiljöverket som har betydelse för studien redovisas i 
kapitel 3.1. En redovisning av genomgången litteratur samt artiklar återfinns i 
kapitel 9. 

2.2 Studiebesök 
För att få en bild av hur arbetsmiljön i personalutrymmen på byggetableringar ser 
ut idag, samt vilka förbättringsmöjligheter som finns, görs ett studiebesök på ett 
av Skanskas projekt. Möjlighet gavs att genomföra studiebesöket i samarbete med 
en ergonomigrupp som tillsatts av Skanska, med uppdrag att se över 
arbetshjälpmedel, verktyg och arbetsställningar. Ergonomigruppen består av en 
arbetsmiljöingenjör, en ergonom och ett skyddsombud. Att genomföra 
studiebesöket tillsammans med denna grupp är en fördel för studien då gruppen 
har stor kunskap inom området arbetsmiljö.  

2.3 Intervjuer 
För att samla kunskap om hur byggetableringar kan förbättras görs även ett antal 
intervjuer med medarbetare inom Skanska. Dessa personer arbetar på olika sätt 
med byggetableringar och arbetsmiljö och sammanställningen av deras 
erfarenheter utgör en viktig del av studien.  

Intervjuerna är kvalitativa, där frågorna är få till antalet och öppet ställda, för att 
ge möjlighet att styra samtalet mot det som respondenten upplever är viktigt3. 
Valet av intervjuform beror av att respondenterna har olika erfarenheter och olika 
arbetsområden. Respondenternas olika arbetsområden ger en bred och varierande 
bild av ämnet. Svårigheten med denna intervjuform är att jämföra respondenternas 

                                            
3 Intervjumetodik, s. 19, Annika Lantz 
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svar eftersom de tar upp skilda saker. Tanken med intervjuerna är dock inte att 
framlägga statistik utan att samla erfarenheter som kan belysa eventuella brister.  

Respondenterna är utvalda efter rekommendationer från handledare och tips från 
andra kontaktpersoner inom Skanska.  

Respondenter: 

• Stefan Karlsson, skyddsombud och yrkesarbetare 
• Anneli Lindbergh, produktionsadministratör 
• Katarina Sundström, projektledare 
• Göran Pettersson, produktionsstöd  
• Peter Hedvall, produktionschef 
• Joakim Bessfelt, arbetsmiljöingenjör 

Intervjuerna genomförs vid ett direkt möte eller via telefon. Följande frågor ställs 
till respondenterna: 

1. Beskriv en bra byggetablering, vad är utmärkande för den? 
2. Beskriv en dålig byggetablering, vad är utmärkande för den? 
3. Vad kännetecknar en hälsosam byggetablering? 

Utöver intervjuerna tas även en kontakt med Skanska Maskin, som är Skanskas 
leverantör av kontors- och personalbodar, samt med en arbetsmiljöinspektör från 
Arbetsmiljöverket. Dessa parter spelar en viktig roll för utformningen av 
arbetsmiljön i personalutrymmen på byggetableringar. Frågorna till dessa parter är 
annorlunda utformade eftersom dessa respondenter skiljer sig från de övriga.  

Frågor till Thomas Göthe, verksamhetschef Bodar, containrar och staket, Skanska 
Maskin: 

1. Hur går det till vid uthyrning av bodar? Vet beställaren oftast vad han vill 
ha eller hjälper ni till och ger ni råd? 

2. Är ni med och planerar utformningen av etableringen? 
3. Hur ser sortimentet ut? Kan man beställa olika sorters inredning/möbler? 
4. Hur ofta kommer ”nya modeller” av bodar? 
5. Vem har ansvaret för arbetsmiljön i bodarna? 
6. Har du några tankar om hur man skulle kunna skapa hälsosammare, bättre 

bodetableringar? 

Frågor till Tommy Lundin, arbetsmiljöinspektör, Arbetsmiljöverket: 

1. Vid en inspektion på en byggarbetsplats, brukar man se över arbetsmiljön i 
personalutrymmena? 

2. Har du vid en inspektion någon gång gjort en anmärkning på 
personalutrymmena i en byggetablering? 

3. Vad har du för uppfattning om arbetsmiljön i personalutrymmen, är den 
generellt bra eller dålig? 

4. Tycker du att det är ett område som behöver uppmärksammas? 
5. Vem har ansvaret för arbetsmiljön i personalutrymmena, är det beställaren 

eller entreprenören? 
6. Då en byggetablering utgörs av bodar, vem har ansvaret för arbetsmiljön i 

bodarna, de som har hyrt ut bodarna eller entreprenören? 
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7. Har du några tankar om hur man skulle kunna skapa hälsosammare, bättre 
personalutrymmen i byggetableringar? 

Frågorna besvaras via mail. Utförliga svar från Skanska Maskin och 
Arbetsmiljöverket finns redovisade i Bilaga 2.  
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3. Arbetsmiljö och byggetableringar 
Det finns ett antal faktorer som har betydelse för arbetsmiljöns utformning av 
personalutrymmena i en byggetablering. En faktor är de förutsättningar som ges 
av tomtens fysiska miljö och geografiska läge. Något som också är avgörande är 
tillgången av tid och ekonomiska resurser för att upprätta byggetableringen, samt 
även företagets metoder och riktlinjer. Framförallt måste Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter och lagar följas vid utformandet av arbetsmiljön. 

3.1 Arbetsmiljöverket 
Arbetsmiljöverket är den myndighet i Sverige som på uppdrag av regeringen och 
riksdagen ska se till att arbetsmiljön uppfyller de krav som finns i 
arbetsmiljölagen om att alla ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö. 
Arbetsmiljöverket bildades år 2001 genom att dåvarande Yrkesinspektionen och 
Arbetarskyddsstyrelsen gick samman och bildade en myndighet4.  

Grunden för lagstiftningen om arbetsmiljö finns i arbetsmiljölagen, AML, som är 
stiftad av riksdagen. AML är en ramlag vilket innebär att den innehåller 
grundläggande bestämmelser och anger allmänna krav. AML kompletteras av 
Arbetsmiljöförordningen, AMF, som utfärdas av regeringen. För mer detaljerade 
bestämmelser utfärdar Arbetsmiljöverket föreskrifter, AFS. Föreskrifterna tas 
fram i samarbete med arbetsmarknadens parter och är juridiskt bindande. 
Föreskrifterna kan exempelvis gälla risker, psykiska och fysiska belastningar, 
farliga ämnen eller maskiner5. Idag finns totalt ca 160 föreskrifter.  

Nedan följer en genomgång av de föreskrifter som har betydelse för arbetsmiljön i 
personalutrymmen på en byggetablering.   

• AFS 2009:02 Arbetsplatsens utformning 
 
Föreskriften gäller utformning och underhåll av arbetsplatser, 
förbindelseleder och personalutrymmen. Föreskriften reglerar bl.a. 
inneklimatet så som belysning, luftkvalitet, ventilation, termiskt klimat, 
buller och akustik. Här finns även bestämmelser för olika fysiska 
utrymmen så som trappor, transportvägar, varumottagning samt för golv, 
väggar, tak, fönster och dörrar. Ett särskilt kapitel reglerar 
personalutrymmen och här beskrivs bestämmelser gällande exempelvis 
toalettrum, matutrymmen, omklädningsrum, torkutrymme och 
duschutrymme.  
 
Föreskriften är övergripande och behandlar i stort sett alla aspekter av den 
fysiska arbetsmiljön. Därmed är detta en av de viktigaste föreskrifterna 
vad gäller utformningen av arbetsmiljön i personalutrymmen på en 
byggetablering.  
 

• AFS 1998:01 Belastningsergonomi 

                                            
4 http://www.av.se/omoss/, hämtad 2010-11-11 
5 http://www.av.se/lagochratt/index.aspx, hämtad 2010-11-11 
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Föreskriften innehåller bestämmelser om hur arbetet ska utföras och 
planeras för att förebygga belastningsbesvär. Det gäller exempelvis 
obekväma arbetsställningar, tungt kroppsarbete och ensidigt upprepat 
arbete. Föreskriften beskriver arbetsgivarens ansvar att utforma 
arbetsplatsen så att arbetstagaren kan använda kroppen i gynnsamma 
arbetsställningar så att belastningsbesvär undviks.  
 
I ett byggprojekt är denna föreskrift särskilt viktig för det arbete som sker 
ute på byggarbetsplatsen, där exempelvis tungt kroppsarbete utförs. Vad 
gäller personalutrymmen kan föreskriften ha betydelse för kontorsarbete. 
Vid stillasittande kontorsarbete finns risk för belastningsbesvär orsakade 
av ensidigt upprepat arbete. 
 

• AFS 1998:05 Arbete vid bildskärm 
 
Föreskriften är framtagen för att reglera arbete vid bildskärm med 
tillhörande utrustning som exempelvis arbete vid en dator. Föreskriften 
ställer krav på arbetsplatsens fysiska utformning, syn- och 
belysningsförhållanden och bildskärmsarbetets organisering.  
 
På en byggetablering gäller föreskriften framför allt det arbete som utförs i 
kontorsbodarna. En vanlig kontorsarbetsplats är utrustad med dator, 
tangentbord och mus då en stor del av tjänstemännens arbete är 
databaserad.  
 

• AFS 1980:14 Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön 
 
Föreskriften innehåller allmänna råd beträffande psykiska och sociala 
aspekter på arbetsmiljön. Här beskrivs bl.a. sambanden mellan 
arbetsupplevelse och hälsa. Föreskriften beskriver också hur människans 
upplevelse av arbetsmiljön hänger samman med en rad olika faktorer där 
ljus, buller, rummets storlek, färg och form är några av dem. 
 
Föreskriftens allmänna råd kan kopplas till arbetsmiljön både i 
personalbodar och i kontorsbodar på en byggetablering. Föreskriften 
framhåller betydelsen av arbetsmiljöns utformning för människans 
välbefinnande. 
 

• AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 
Föreskriften behandlar arbetsgivarens ansvar att arbeta systematiskt med 
arbetsmiljöfrågor. Det innebär att arbetsgivaren ska undersöka, genomföra 
och följa upp verksamheten så att ohälsa förebyggs och en tillfredställande 
arbetsmiljö uppnås. Föreskriften säger att det ska finnas en 
arbetsmiljöpolicy som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet 
ska gå till och att rutinerna ska dokumenteras skriftligt. Arbetsgivaren ska 
fördela uppgiften att förebygga risker och verka för en tillfredställande 
arbetsmiljö på en eller flera chefer, arbetsledare eller arbetstagare. 
Arbetsgivaren ska se till att dessa har tillräcklig kompetens för sin uppgift. 
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När kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet ska företagshälsovård anlitas. Föreskriften 
säger också att en riskbedömning av verksamheten ska göras och att den 
ska dokumenteras skriftligt.  
 
I ett byggprojekt tillgodoses dessa krav exempelvis genom regelbundna 
skyddsronder, utbildade skyddsombud, framtagande av APD-plan, 
dokumenterade skyddsrondsprotokoll och arbetsberedningar. 
Arbetsmiljöarbetet kan följas upp i exempelvis medarbetarundersökningar 
med frågor som berör den psykiska och den fysiska arbetsmiljön  

Det finns även en föreskrift som är framtagen särskilt för byggbranschen:  

• AFS 1999:03 Byggnads och anläggningsarbete 
 
Föreskriften gäller planering och utförande av byggnads- och 
anläggningsarbete. Föreskriften behandlar i mycket begränsad omfattning 
aspekter som har betydelse för personalutrymmen i byggetableringen. I 
5a§ regleras att etableringen ska vara tillräckligt stor. Enligt 1b§ gäller inte 
föreskriften utformningen av de arbetslokaler som används vid 
byggnadsarbetet. Därmed är denna föreskrift inte aktuell för studien då 
den inte innehåller några bestämmelser som gäller arbetsmiljön i 
personalutrymmen på byggetableringar.  

3.2 APD-plan och Arbetsmiljöplan 
En APD-plan (arbetsplatsdispositionsplan) redovisar bl.a. uppställningsplats för 
bodar, lastplats och upplagsplatser, transportvägar och kranuppställningsplats. 
Framtagandet av APD-planen är ett första steg för planeringen av 
personalutrymmena i en byggetablering. Den är också viktig för att lösa hur man 
tar sig till och från personalutrymmena på ett säkert sätt. 
 
Innan en byggarbetsplats etableras ska även en arbetsmiljöplan tas fram6. 
Arbetsmiljöplanen ska bl.a. innehålla de regler som ska tillämpas på 
byggarbetsplatsen, en beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras och 
en beskrivning av de arbetsmiljöåtgärder som ska vidtas vid särskilt riskfyllda 
arbeten, exempelvis arbete med risk för fall7. 
 
Bestämmelser gällande arbetsmiljöplan finns reglerat i AFS 1999:03 Byggnads- 
och anläggningsarbete, och måste upprättas enligt lag. APD-planen är inte 
reglerad i lagtext men bör enligt Arbetsmiljöverket upprättas. Arbetsmiljöverket 
betonar vikten av att planera i god tid så att arbetet kan utföras i en sund och säker 
miljö8.  

                                            
6 http://www.av.se/teman/bygg/arbetsmiljoplan/, hämtad 2010-11-11 
7 http://www.ampguiden.net/sa/node.asp?node=77, hämtad 2010-11-11 
8 ADI 539 Säkrare bygg- och anläggningsarbete, s. 14, Arbetsmiljöverket 
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3.3 Ansvar 
Allmänt gäller att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön9. Detta ansvar 
innebär att arbetsgivaren ska 

• vidta de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall 
• instruera och informera de anställda så att risker undviks 
• organisera rehabiliterings- och anpassningsverksamhet 
• se till att utrustning och lokaler underhålls och hanteras på ett säkert sätt 

 
För ett byggprojekt innebär det att byggherren har ett grundläggande ansvar för 
arbetsmiljön10. Som byggherre räknas den som låter utföra (d.v.s. den som 
beställer och betalar) ett byggnads- eller anläggningsarbete. Den 1 januari 2009 
skedde en lagändring i föreskriften AFS 1999:03 Byggnads och 
anläggningsarbete, som innebar förändringar bl.a. för byggherren. Byggherren 
hade sedan tidigare en skyldighet att beakta arbetsmiljön under projekteringen, 
men har numera ett ökat ansvar genom att även under planeringen av ett 
byggprojekt ta hänsyn till arbetsmiljön11. Byggherren är även skyldig att utse en 
byggarbetsmiljösamordnare, dels för planering och projektering (även kallad 
BAS-P) och dels för utförandet av byggnads- och anläggningsarbetet (även kallad 
BAS-U). Varje arbetsgivare har huvudansvaret för sina arbetstagares arbetsmiljö. 
Arbetsgivarens ansvar gäller fullt ut även om det finns ett ansvar exempelvis för 
den som utför projektering, tillverkar en maskin eller är 
byggarbetsmiljösamordnare12.  
 
På varje arbetsplats med fler än fem anställda ska det finnas ett skyddsombud13. 
Skyddsombudet är en fackligt förtroendevald person som ansvarar för att ta 
hänsyn till sina arbetskamraters intressen i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombudet har 
befogenhet att stoppa arbetsuppgifter som kan vara riskfyllda, begära besked av 
arbetsgivaren i olika arbetsmiljöfrågor, samt kräva att Arbetsmiljöverket ska 
ingripa14. Skyddsombudet bör även medverka vid skyddsronder. Vid en 
skyddsrond ser man över att verksamheten uppfyller kraven på en god 
arbetsmiljö. När verksamheten är som aktivast är det lämpligt att gå skyddsrond 
en gång i veckan, annars varannan vecka15. Skyddsronder för personalutrymmen 
sker vanligtvis mer sällan, enligt information från en av Skanskas 
produktionschefer. Skanska har en checklista för skydds- och miljöronder som ger 
förslag på vad man kan se över vid en skyddsrond i personalutrymmen på 
byggetableringar. Checklistan återfinns som Bilaga 3.  

 
Ibland kan fler än arbetsgivaren ha ansvar, det gäller exempelvis den som 
levererar en maskin eller produkter till en arbetsplats, eller hyr ut en lokal där 
personal ska arbeta. I Skanskas fall hyrs personalbodar och kontorsbodar av 
Skanska Maskin, som då även har ett arbetsmiljöansvar. Ansvaret ligger i att 

                                            
9 ADI 379 Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön, Arbetsmiljöverket 
10 http://www.av.se/teman/bygg/ansvar/, hämtad 2010-11-11 
11 ADI 631 Nya regler för bättre arbetsmiljö i byggbranschen, Arbetsmiljöverket 
12 http://www.av.se/teman/bygg/ansvar/, hämtad 2010-11-11 
13 ADI 314 Skyddsombud, Arbetsmiljöverket 
14 ADI 379 Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön, Arbetsmiljöverket 
15 http://www.av.se/teman/bygg/arbetsmiljoplan/, hämtad 2010-11-11 
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utforma bodarna så att en bra arbetsmiljökan skapas. Då bodarna är i drift är det 
entreprenören, d.v.s. Skanska, som har ansvaret för arbetsmiljön.  
 
Även arbetstagaren har ett ansvar för arbetsmiljön. Arbetstagaren ska åta sig att 

• medverka i miljöarbetet 
• följa föreskrifter 
• delta i genomförande av åtgärder 
• använda skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning 

 
Sammanfattningsvis har både arbetstagaren och arbetsgivaren ett ansvar att 
samverka för att skapa en god arbetsmiljö, dock ligger huvudansvaret på 
arbetsgivaren.  

3.4 Skanska och arbetsmiljö 
Skanska är ett internationellt företag verksamt inom projektutveckling och 
byggrelaterade tjänster16. Sverige är en av nio hemmamarknader där Skanska 
utvecklar, bygger och underhåller olika fysiska miljöer. Skanska har totalt ca  
53 000 anställda varav ca 10 000 arbetar i Sverige.  

Så här skriver Skanska om arbetsmiljö: ”Säkra rutiner och arbetssätt och goda 
förutsättningar för alla som jobbar hos oss att må bra; det sammanfattar vad vi på 
Skanska menar när vi talar om vårt arbetsmiljöarbete. Vår klara målsättning är att 
skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser i hela Skanska.” 17 

Skanska har en verksamhetsmanual som beskriver metoder och arbetssätt för hur 
olika arbetsmoment ska bedrivas. Verksamhetsmanualen finns samlad på 
Skanskas intranät under ett kapitel som heter Vårt sätt att arbeta. 
Verksamhetsmanualen innehåller ett antal dokument som gäller arbetsmiljön på 
byggetableringar. Här kan nämnas Checklista för skydds- och miljörond kontor18, 
Processbeskrivning bodetablering och Checklista etablering.  

Vårt sätt att arbeta representerar tillsammans med Code of Conduct19 (Skanskas 
uppförandekod), fem nollvisioner som också utgör Skanskas kärnvärderingar. 
Dessa är noll förlustprojekt, noll miljöincidenter, noll etiska övertramp, noll 
arbetsplatsolyckor och noll kvalitetsfel.20 I en kommentar till visionen noll 
arbetsplatsolyckor skriver man ”Säkerheten för vår personal, lika väl som för 
underentreprenörer, leverantörer och tredje man, ska säkerställas i och runt våra 
projekt.” I Skanskas arbetsmiljöarbete ingår även att främja hälsa. Exempelvis har 
man utbildat så kallade hälsoinspiratörer som har till uppgift att driva olika 
hälsoaktiviteter runt om i företaget21.  

                                            
16 http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Kort-om-Skanska/, hämtad 2010-11-08 
17 http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Kort-om-Skanska/Arbetsmiljo/, hämtad 2010-11-08 
18 se Bilaga 3 
19http://www.skanska.se/upload/About%20Skanska/Downloads/För%20Skanskas%20leverantörer/
Code_of_Conduct_svenska.pdf, hämtad 2010-12-07 
20 http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Kort-om-Skanska/vara-mal/, hämtad 2010-12-07 
21 http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Kort-om-Skanska/Arbetsmiljo/halsa/, hämtad 2010-11-08 
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4. Hälsa och arbetsmiljö 
Begreppet hälsa kan förknippas med orden välbefinnande och livskvalitet. Hälsa 
har olika betydelse för olika människor och det finns ett flertal sätt att definiera 
hälsa. Några exempel är att må bra, att ha en känsla av sammanhang22, att vara 
frisk och att ha tid och ork att förverkliga sina mål. Hälsa kan delas in i fysisk 
hälsa, att ha en frisk kropp, och psykisk hälsa, att vara frisk i själen. Detta kan 
illustreras med hälsokorset23: 

                    Må bra 

 

                              Sjuk    Frisk 

 

                Må dåligt 

 

Hälsokorset visar att man kan må dåligt utan att vara medicinskt sjuk eller att man 
kan må bra trots sjukdom. Exempelvis kan en person som brutit benet trots skadan 
må bra och en person utan skada eller sjukdom ändå må dåligt. Modellen 
illustrerar att hälsa är mer än frånvaro av sjukdom. Därför bör en arbetsplats 
utformas dels så att olyckor förebyggs men också så att trivsel främjas. 
Arbetsmiljön påverkas av flera faktorer. Dels är det utformningen av den fysiska 
arbetsmiljön, så som planlösning, möblering, inredning och inomhusklimat, och 
dels är det psykosociala faktorer så som ledningsbeslut, relationer till medarbetare 
och arbetsorganisation24. Denna studie behandlar den fysiska arbetsmiljön, men 
även psykosociala faktorer är av stor vikt för att uppnå en hälsosam arbetsmiljö. 
Den fysiska arbetsmiljön kan i flera avseenden utgöra förutsättningen för 
psykosociala aspekter, exempelvis att mötesrummet är tillräckligt stort för alla att 
delta i. Faktorerna hänger samman och beror av varandra.  

Det finns ett antal undersökningar som visar hur den fysiska arbetsmiljön kan 
påverka medarbetarna. En undersökning om kontorsmiljöer från Vasakronan visar 
att 47 % av de som tycker att kontorets utformning påverkar dem negativt har 
koncentrationssvårigheter och känner sig ineffektiva på grund av hur arbetsplatsen 
är utformad25. Undersökningen visar också att dagsljus, ventilation, belysning och 
buller hör till de viktigaste faktorerna för upplevelsen av en bra arbetsmiljö.  
Mätningar i produktionsmiljöer visar att ljus påverkar effektiviteten. En kallare 
färgtemperatur med klarare ljus visar sig stimulera stresshormonet kortisol vilket 
gör personalen piggare och mer produktiv26. Studier visar också att människors 

                                            
22 Hälsa & Hälsopromotion, Jan Winroth och Lars-Göran Rydqvist 
23 Hälsa & Hälsopromotion, Jan Winroth och Lars-Göran Rydqvist 
24 Arbetsmiljö, Lars Zanderin 
25 http://www.vasakronan.se/sv/Kontorskunskap/Kontorsbarometern/Kontorsutformningen-avgor-
medarbetarnas-effektivitet/?section=1-5, hämtad 2010-11-30 
26 Vikten av rätt ljus, e-magasin En bättre värld, s. 5, 
http://www.vasakronan.se/sv/Kontorskunskap/kontorsguiden/sektion/lankar-artiklar/ 

Figur 1 Hälsokorset, Bättre arbetsmiljö, handbok 
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puls och ämnesomsättning påverkas negativt av hög bullernivå27. En avhandling 
gjord av KTH-forskaren Christina Bodin Danielsson, visar att den estetiska 
utformningen av kontorsmiljöer har stor betydelse för medarbetarnas prestation 
och trivsel28.  

Genom att skapa en god arbetsmiljö kan hälsan hos medarbetare främjas. Med en 
hälsosam arbetsmiljö minskar risken att företaget drabbas av kostnader för 
sjukfrånvaro och anställda som inte orkar arbeta med full kapacitet.29 
Hälsosamma medarbetare är således ekonomiskt positivt för företaget och 
effektiviteten kan öka. Ett företag som bryr sig om medarbetarnas hälsa skapar 
även ökad trivsel hos medarbetarna. En ytterligare effekt av detta är att 
medarbetarna blir goda ambassadörer för företaget, ger företaget ett gott rykte och 
ökar företagets möjligheter att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Hälsa, effektivitet och lönsamhet är varandras förutsättningar. Om medarbetarna 
mår bra, mår organisationen bra och skapar förutsättningar för effektivitet och 
lönsamhet. Omvänt är det omöjligt att utan lönsamhet upprätthålla god hälsa på en 
arbetsplats30. Arbetsmiljöverket konstaterar följande, ”Bra arbetsmiljö är inte bara 
något som arbetsmiljölagen kräver, den är också lönsam. En motiverad och frisk 
medarbetare mår bättre och är mer värdefull än en som inte är det.”31 
Arbetsmiljöverket skriver också ”Med en bra arbetsmiljö blir det roligare att 
arbeta, färre skador och sjukskrivningar, effektivare produktion och bättre 
ekonomi. En bra arbetsmiljö lönar sig för alla: anställda, arbetsgivare, den som 
låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete (d.v.s. byggherren) och samhället i 
stort.”32 Sammanfattningsvis kan en bra utformad fysisk arbetsmiljö tillsammans 
med goda psykosociala faktorer leda till hälsosamma och produktiva medarbetare, 
vilket är lönsamt för företaget.  

                                            
27 http://www.av.se/teman/buller/risker/, hämtad 2010-11-30 
28 The Office – an explorative study, s. 46, Christina Bodin Danielsson 
29 ADI 598 Bort med bullret – en bra ljudmiljö lönar sig, s. 2, Arbetsmiljöverket 
30 Långtidsfrisk – så skapas effektivitet och lönsamhet, s. 27, J. Johnsson, A. Lugn, B. Rexed 
31 ADI 616 Ergonomi i byggbranschen, s. 2, Arbetsmiljöverket 
32 ADI 539 Säkrare bygg- och anläggningsarbete, s. 2, Arbetsmiljöverket 
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5. Resultat   
I detta kapitel redovisas de resultat som framkommit av studiebesöket och de 
intervjuer som genomförts. En slutsats av resultaten sammanfattas i kapitel 6, 
Åtgärdsförslag.  

5.1 Studiebesök  
Studiebesöket ägde rum den 28 sep 2010 på byggprojektet NL52 (Norra länken 
52), Trafikplats Värtan. NL52 är ett delprojekt av Norra länken och byggs av 
Skanska på uppdrag av Vägverket. Projektet startade år 2009 och beräknas vara 
klart år 2014, hela Norra länken kommer att invigas år 2015. Slutresultatet blir en 
350 m lång trafikplats i två plan med anslutande broramper33.  

Studiebesöket genomfördes i samarbete med en ergonomigrupp utsedd av 
Skanska med uppdrag att studera arbetshjälpmedel, verktyg och arbetsställningar 
för yrkesarbetare och tjänstemän på ett antal byggarbetsplatser. Möjlighet gavs att 
följa med ergonomigruppen vid studiebesöket vilket innebar ett tillfälle att 
närmare studera arbetsmiljön i personalutrymmen för tjänstemän.   

Personalutrymmena i byggetableringen utgörs av bodar, uppdelade i en 
huvudetablering och en mindre etablering, placerade i varsin ände av området. 
Studiebesöket har genomförts på huvudetableringen. Huvudetableringen 
inrymmer ca 85 personer varav ca 50 är yrkesarbetare och ca 35 är tjänstemän. 
Yrkesarbetarna har elva manskapsbodar till förfogande innehållande matplats, 
omklädningsrum och sanitetsutrymmen.  Dessa manskapsbodar är avsedda för 
åtta personer men för att minska trängsel har man valt att inhysa sex personer i 
varje bod. Tjänstemännens utrymme består av 33 bodar innehållande kontor, kök, 
konferensrum och sanitetsutrymmen. En del bodmoduler består av endast 
kontorsrum medan en del är kombinerade med kontorsrum i ena änden och 
konferensrum i andra änden. I de flesta kontorsrum sitter en person, ibland delar 
två personer på ett rum.  

Vid studiebesöket låg fokus på att studera utformningen av tjänstemännens 
personalutrymmen. Det huvudsakliga arbetet som sker här är stillasittande arbete 
vid bildskärm. I stort sett var alla kontor likvärdigt inredda. Följande noterades 
vid studiebesöket: 

 Skrivbord och kontorsstolar 

• Höj- och sänkbara skrivbord saknas på de flesta kontor 
• Kvaliteten på kontorsstolarnas reglerbarhet varierar kraftigt. De 

som har en bättre typ av stol har köpt in den själva i efterhand. 
Vanligt förekommande verkar vara att den som skaffat sig en ny 
stol ser till att ta med sig stolen till nästa arbetsplats för att försäkra 
sig om att behålla den högre standarden.   

• De flesta sitter vid hörnskrivbord med datorarbetsplatsen placerad i 
hörnan. Detta resulterar i att de hamnar nära fönstret samt med 
ryggen vänd mot dörren och korridoren. Att sitta nära fönstret 

                                            
33 http://www.skanska.se/sv/Projekt/Visa-projekt/?pid=1219, hämtad 10-09-29 
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skapar större risk för bländning från solinstrålning. Att sitta med 
ryggen vänd mot korridoren skapar risk för onödiga 
nackvridningar.  
 

 Belysning, dagsljus och reflektioner 

• Varje rum har utrustats med en lysrörslampa i taket som fungerar 
som huvudbelysning. Skenet från lampan är dock väldigt starkt 
vilket ger en obekväm arbetsbelysning. En lampa med 
dimmerfunktion skulle vara att föredra.  

• De flesta använder en liten bordslampa som kompletterande 
belysning. Många har dock lampan placerad på fel sida av 
skrivbordet. Lampan bör placeras nära den fria arbetsytan så att 
den kan riktas mot den del av skrivbordet där största delen av 
pappersarbetet sker.   

• Varje kontor har dagsljusinsläpp från ett fönster. Positivt är att 
arbetsplatserna i de flesta fall är placerade så att ljusinsläppet faller 
in från sidan, något som rekommenderas av Arbetsmiljöverket34 
eftersom störande reflexer i dataskärmen då undviks. Dock är 
arbetsplatsen placerad något nära fönstret vilket skapar risk för 
bländande solljus.  

• Vid varje fönster hänger gardiner av modellen gardinkappa. Ett 
bättre alternativ skulle vara gardinlängder, de skulle ge möjligheten 
att dra för gardinerna för att skärma av störande solljus.  

• Väggarna är målade i en ljusgul tapet vilket är positivt. En vit färg 
skulle kunna ge upphov till störande reflektioner.  
 

 Datorskärm och mus: 

• I största möjliga mån ska reflexer på datorskärmen undvikas. De 
flesta sitter med fönstret vid sidan av arbetsplatsen vilket är bra ur 
denna synpunkt.  

• Datorskärmens höjdläge går att justera vilket är bra då den kan 
anpassas till olika personers längd. I flera fall är dock skärmen för 
högt inställd, något som kan bero på okunskap. För ett avslappnat 
arbete bör bildskärmen placeras så att blicken blir något 
nedåtriktad35.  

• En del arbetar med två datorskärmar uppställda bredvid varandra. 
Det finns en risk med detta då det kan vara tröttsamt för ögon och 
nacke eftersom blicken måste flyttas runt. 

• Vid en del arbetsplatser finns underarmsstöd vid tangentbordet, 
samt musplatta, vilket rekommenderas ur ergonomisk synpunkt. 
Detta är inte standardutrustning men kan beställas av varje person 
vid behov.  

                                            
34 Arbete vid bildskärm AFS 1998:5, §3 Bildskärm, tangentbord och belysning, s. 14 
35 Arbete vid bildskärm AFS 1998:5, §4 Arbetsställningar och arbetsrörelser s. 17 
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5.2 Intervjuer 
Intervjuer har genomförts med sex medarbetare inom Skanska med olika 
arbetsområden. Medarbetarnas svar är sammanställda för att på ett överskådligt 
sätt redogöra för de viktigaste punkterna som framkommit under intervjuerna. 
Utförliga svar från respektive medarbetare återfinns i Bilaga 1. 

 

1. Beskriv en bra byggetablering, vad är utmärkande för den? 
Att skapa en känsla av gemenskap mellan yrkesarbetare och tjänstemän är 
viktigt, något som nämns av flera respondenter. Här kan den fysiska 
planeringen av byggetableringen spela en viktig roll. Flera respondenter 
tycker att det är bra om personalutrymmen för yrkesarbetare och 
tjänstemän ligger nära varandra, gärna på samma våningsplan och med en 
gemensam entré.  
 
Flera respondenter påpekar fördelen med att ha en gemensam 
samlingspunkt för tjänstemän och yrkesarbetare. Samlingspunkten kan 
vara ett fikarum där man på ett naturligt sätt kan stöta på varandra och 
prata om sådant som uppkommer. Några respondenter förespråkar 
gemensam matsal för tjänstemän och yrkesarbetare, förutsatt att det är ett 
mindre projekt där antalet personer gör det möjligt. I byggetableringar 
uppförda i bodar är yrkesarbetarnas matsalsutrymmen ofta anpassade för 
sex till åtta personer. Här nämns möjligheten att skapa större 
sammanhängande matsalar som ett sätt att öka trivseln. Att det i 
personalutrymmena finns gemensamma utrymmen och öppna ytor tror 
flera respondenter bidrar till en bättre kommunikation mellan alla som 
arbetar i projektet.  
 
För att få en bra kommunikation är det också viktigt med tydlig 
information. Här nämns visuell planering36 som ett bra verktyg. För 
allmän information är anslagstavlor en vanlig informationskanal. Som ett 
alternativ nämns tv-skärmar som visar viktig information och effektivt 
fångar uppmärksamheten. Tydlig information är också viktigt för besökare 
och nyanlända till projektet. Respondenterna nämner tydlig skyltning som 
en betydande del av informationen. Det ska vara enkelt att hitta 
information om ansvariga personer, vem som arbetar med vad och 
kontaktuppgifter till dessa. Det är också viktigt att entréer till 
byggetableringen är lättillgängliga, de ska vara skyddade från 
byggarbetsområdet och tydligt utmärkta.  
  
Något som påpekas av flera respondenter är vikten av ordning och reda på 
byggetableringen. Om var sak har sin plats är det enkelt att hitta vad man 
söker, vilket underlättar för alla som arbetar i projektet. Önskan om 

                                            
36 Ett planeringsverktyg där projektets och individens mål och planer synliggörs, med fokus på 
arbetsinnehåll och prioriteringar. http://www.vbyggaren.se/pdf_arkiv/Visuell%20planering.pdf, 
hämtad 2010-11-29  
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ordning och reda gäller också den dagliga städningen som ska vara 
tillfredställande. Det blir fort smutsigt i en byggetablering. En respondent 
nämner skogräns som en möjlig åtgärd. Att ha ordning och reda ger också 
ett gott intryck till besökare.  
 
Grundläggande för att byggetableringen ska fungera bra är att allt som ska 
finnas på en byggetablering finns där. Respondenterna nämner att det 
ibland saknas torkskåp, inte finns tillräckligt antal toaletter, konferensrum 
eller krokar att hänga av sig på. Flera respondenter betonar även att det är 
viktigt att inneklimatet fungerar tillfredställande. Vid etablering i en 
befintlig byggnad är det viktigt att eventuella brister åtgärdas innan 
inflyttning.   
 

2. Beskriv en dålig byggetablering, vad är utmärkande för den? 
Här nämner respondenterna inneklimatet som en bidragande faktor till 
upplevelsen av en dålig byggetablering. Bra ventilation och termisk 
komfort nämns som viktiga aspekter för ett gott inneklimat. Även 
oordning och bristfällig städning nämns som negativa faktorer.  
 
Bristen på konferensrum, toaletter och gemensamma samlingspunkter 
påtalas. Öppna ytor och samlingspunkter är ett önskemål från flera 
respondenter. I bodetableringar skapas ofta långa korridorer vilket upplevs 
negativt av några respondenter. En respondent påtalar också att det är 
opraktiskt om avståndet mellan byggarbetsområdet och byggetableringen 
är allt för långt. 
 

3. Vad kännetecknar en hälsosam byggetablering? 
Bland faktorer som skapar en hälsosam byggetablering nämns ljusa 
lokaler, ett bra inneklimat med frisk luft, samt ordning och reda. Man 
påtalar att trivselkänslan och gemenskapen är viktig för en hälsosam 
arbetsmiljö. Något som kan öka trivseln är fruktkorgar och blommor. Flera 
respondenter nämner morgongymnastik som en hälsosam faktor, samt 
möjligheten att boka behandlingar hos en naprapat eller massör på 
arbetsplatsen.  
 
För att byggetableringen ska upplevas som hälsosam ger en respondent 
rådet att ha anvisade rökrutor, för att undvika att rökare stör övriga 
medarbetare. Det är också bra med många papperskorgar för att minska 
nedskräpningen.  
 
Det är viktigt att arbetsmiljön är ergonomiskt utformad och anpassad efter 
medarbetarna. Några respondenter nämner att kvaliteten på 
kontorsstolarna kan förbättras, så att möjligheten finns att justera stolen i 
fler lägen. Man tycker att det är positivt med höj- och sänkbara skrivbord. 
Det är också bra om det finns någon form av solskydd, exempelvis 
persienner. Några respondenter menar att man borde ta hjälp av en 
ergonom eller arbetsmiljöingenjör redan vid planeringen av en 
byggetablering, för att öka möjligheten att skapa en bra arbetsmiljö i 
personalutrymmena. En respondent påtalar också att det skulle vara bra 
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med regelbundna besök av en ergonom för att se över vilka förbättringar 
som kan göras av arbetsmiljön.  
 
Flera respondenter drar slutsatsen att byggprojektets storlek i många fall är 
avgörande för vilka förutsättningar som finns att genomföra vissa åtgärder. 
Ett större projekt har ofta mer resurser att lägga på arbetsmiljön. En 
respondent tror att en bidragande faktor till att personalutrymmen ibland är 
mindre bra, beror på att byggetableringen ses som en tillfällig lösning. 
Byggetableringen kanske bara ska användas under en kort period och 
därför läggs inte så stora resurser på utformningen av personalutrymmena.  
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6. Åtgärdsförslag 
Åtgärdsförslagen baseras på reslutat från intervjuer och studiebesök samt 
författarens egna reflektioner. Åtgärdsförslagen redovisas i ett antal punkter som 
ger förslag på hur den fysiska arbetsmiljön i personalutrymmen kan förbättras för 
att skapa hälsosammare byggetableringar.  

• Personalutrymmena bör utformas så att de skapar goda förutsättningar för 
kontakt mellan tjänstemän och yrkesarbetare. Detta kan åstadkommas 
genom att se till att det finns en gemensam samlingspunkt för tjänstemän 
och yrkesarbetare. Samlingspunkten kan förslagsvis vara ett gemensamt 
fikarum. För att ytterligare skapa möjligheten till kontakt bör om möjligt 
personalutrymmena planeras så att yrkesarbetare och tjänstemän sitter på 
samma våningsplan och använder samma entré. Sammantaget kan detta 
leda till bättre kommunikation, enklare informationsspridning och ökad 
trivsel. 
 

• Den fysiska arbetsmiljön bör erbjuda goda förutsättningar för att förmedla 
information. Det kan skapas genom ett ordentligt utrymme för 
informationsblad, att använda bildskärmar istället för anslagstavlor för 
viktiga meddelanden eller att ha en tillräckigt stor lokal där möjligheten 
finns att samla all personal vid informationsmöten. Tydlig och 
lättillgänglig information underlättar för alla som arbetar i eller besöker 
byggprojektet. 
 

• Personalutrymmena bör utformas så att det är enkelt att hålla ordning och 
reda på arbetsplatsen. Det ska finnas utrymme och inredning som 
underlättar organisering av material m.m. Skyltar om var saker finns kan 
underlätta att hålla ordning. God ordning underlättar arbetet för alla samt 
bidrar till en trevligare arbetsmiljö. Dessutom ger ordning och reda ett 
positivt intryck till besökare. 
 

• Ta hjälp av en ergonom eller arbetsmiljöingenjör vid planeringen av 
hur en byggetablering ska utformas. Skanska har ett rikstäckande avtal 
med företaget Feelgood som arbetar med företagshälsovård37 och 
tillhandahåller legitimerade ergonomer. Detta görs ibland vid större 
projekt men skulle kunna användas oftare för att arbeta mer proaktivt med 
arbetsmiljöfrågor. Dåligt utformade arbetsplatser kan inte kompenseras 
med organisatoriska åtgärder, dessutom är det mer effektivt och mindre 
kostsamt att utforma arbetsmiljön rätt från början38. 
 

• Planera även in återkommande arbetsplatsbesök av en ergonom för att 
se över personalutrymmena. Vid studiebesöket noterades flera punkter där 
arbetsmiljön med enkla medel skulle kunna förbättras. En vanlig orsak till 
dåliga arbetsställningar verkar vara okunskap och omedvetenhet hos 
medarbetarna. Med hjälp av en ergonom kan detta belysas och flera risker 

                                            
37 http://www.feelgood.se/index.php?id=75 
38 ADI 447 Belastningsskador – Nej tack!, Arbetsmiljöverket 
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åtgärdas. Det kan exempelvis gälla hjälp att ställa in kontorssolen riktigt 
eller att få tips om ergonomiska hjälpmedel för bildskärmsarbete.  
 

• Med hjälp av representanter från Skanska och en ergonom från 
företagshälsovården bör man tillsammans med Skanska Maskin även se 
över standardutformningen av bodinredningen för att diskutera vilka 
förbättringar som skulle kunna göras. Det kan t.ex. gälla att förändra 
möbleringen så att hörnskrivbord byts ut mot skrivbord vända in mot 
rummet för att undvika nackvridningar, att höja standarden på 
kontorsstolarna, att byta ut gardinkappor mot gardinlängder för att 
möjliggöra solavskärmning eller att se över belysningen. Om 
utformningen av bodarna är optimal med ergonomiskt anpassad inredning 
kan förbättringar skapas på bred front eftersom bodarna används frekvent. 
 

• Undersök och upprätta en mall för behovet av antalet mötesrum och 
toaletter. Det förefaller som att det i vissa projekt råder brist på dels 
toaletter och dels tillräckligt med mötesrum. Skanska Maskin har en mall 
för behovet av toaletter som gäller för yrkesarbetarnas personalutrymmen. 
Behovet av antalet toaletter samt mötesrum för tjänstemän avgörs för varje 
projekt. Om detta är ett återkommande problem kan en mall med riktlinjer 
vara lösningen. Genom att det verkliga behovet utreds och redovisas i en 
mall blir troligen resultatet bättre och arbetet med att planera 
personalutrymmena enklare.  
 

• Se till inomhusklimatet i personalutrymmena fungerar tillfredställande. 
Problemen förefaller främst gälla ventilation och termisk komfort. En 
möjlighet är att efterfråga högre generell standard i bodarna. Vid 
etablering i en befintlig byggnad bör inneklimatet undersökas ordentligt 
och eventuella åtgärder utföras innan inflyttning sker. Inneklimatet utgör 
en viktig funktion för en god arbetsmiljö och bör därför prioriteras.  
 

• Beakta problem som kan uppstå vid etablering i befintlig byggnad. En 
bod är anpassad och utrustad med den inredning som behövs för en 
fungerande arbetsmiljö. En befintlig byggnad däremot, är inte alltid 
utformad för de behov som finns i en byggetablering. Den befintliga 
byggnaden kan anpassas så att behoven uppfylls, svårigheten ligger i att 
något kan missas. Installationer i den befintliga byggnaden måste 
kontrolleras så att ett gott inomhusklimat erhålls. En befintlig byggnad kan 
dock medföra möjligheter som normalt inte finns i en bodetablering, som 
exempelvis mer öppna ytor, mindre lyhördhet, högre standard på 
inomhusklimat etc. En befintlig byggnad kan alltså ha potential att 
utformas till en mycket bra arbetsmiljö om man är medveten om de 
problem som kan uppstå och ser till att dessa åtgärdas.  
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7. Analys av metoden 
I studien har ett studiebesök genomförts och sex medarbetare inom Skanska 
intervjuats. Urvalet av respondenter grundas på rekommendationer av handledare 
och andra kontaktpersoner inom Skanska. Valet av projekt för studiebesök 
avgjordes av möjligheten att följa ergonomigruppen i deras arbete. Det selektiva 
urvalet av respondenter och projektbesök utgör inte grund för en statistisk 
undersökning då resultaten inte är representativa för alla byggetableringar och alla 
medarbetare inom Skanska. Resultaten kan istället ses som exempel på hur 
situationen kan se ut och vilka förbättringsåtgärder som kan vara aktuella.  

Att studiebesöket genomfördes tillsammans med en ergonomigrupp var en fördel 
för studien, eftersom gruppen besatt stor kompetens vad gäller arbetsmiljö och 
ergonomi. Denna kunskap underlättade identifieringen av brister och 
förbättringsområden på den besökta byggetableringen.  

Kvalitativa intervjuer genomfördes där syftet var att identifiera möjliga 
förbättringsåtgärder. Valet att intervjua medarbetare från olika arbetsområden 
gjordes för att ge studien ett så representativt resultat som möjligt. Intervjuerna 
utgjordes av tre övergripande frågor som kompletterades med följdfrågor 
beroende på respondenternas svar. En problematik med intervjuerna var att 
frågornas innebörd överlappade varandra varpå respondenterna hade mest åsikter 
om första frågan och resterande svar tenderade att bli en upprepning av den första 
frågan. Fördelen var att respondenterna fick möjlighet att fundera ordentligt och 
diskutera frågan grundligt.  

Arbetsmiljöverket och Skanska Maskin har även kontaktats eftersom de spelar en 
viktig roll för utformningen av arbetsmiljön på Skanskas byggetableringar. En 
kontakt med dessa parter var nödvändig för att få en helhetsbild av de faktorer 
som påverkar arbetsmiljön och vilka möjligheter som finns till förbättring. Att 
närmare studera Skanska Maskins arbete för att undersöka vilka 
utvecklingsmöjligheter som finns vad gäller arbetsmiljön i bodarna skulle vara ett 
fortsatt intressant ämne.  

Även en litteraturstudie har genomförts. Då tiden för undersökningen har varit 
begränsad har även litteraturstudien begränsats. Genomgången litteratur är vald 
utifrån rekommendationer av handledare, tips från arbetsmiljöverket samt 
sökningar på bibliotek och internet. Litteraturstudien omfattar tryckt litteratur och 
webbaserade föreskrifter och artiklar. Det finns en stor mängd litteratur som 
behandlar arbetsmiljö i allmänhet. Dock påträffades ingen litteratur som direkt 
behandlar arbetsmiljö i personalutrymmen på byggetableringar vilket är värt att 
nämnas.  
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8. Diskussion 
Nedan följer författarens egna reflektioner av studien. 

Innan studien påbörjades reflekterade jag över hur arbetsmiljön på en 
byggetablering kunde förbättras så att en hälsosammare och trivsammare 
arbetsplats skapades. Jag noterade att arbetsmiljön i personalutrymmen på 
byggetableringar får relativt liten uppmärksamhet, jämfört med arbetsmiljön där 
byggnadsarbetet utförs. Detta är dock förståeligt då antalet anmälda arbetsolyckor 
är betydligt högre vad gäller byggnadsarbete39. Men en hälsosam arbetsmiljö har 
betydelse även i miljöer där säkerhetsrisken inte är hög och min teori var att 
arbetsmiljön i personalutrymmen på en byggetablering hade potential att 
förbättras. Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsmiljön utformas så att risker och 
olycksfall undviks och även utgöra en god arbetsplats i övrigt, vilket kan göras 
genom att främja medarbetarnas hälsa och trivsel. 

Syftet med studien var att samla information om hur arbetsmiljön i 
personalutrymmen på byggetableringar kan förbättras, vilket gjordes genom 
litteraturstudier, studiebesök och intervjuer med medarbetare. Litteraturstudien 
resulterade i ett konstaterande att det fanns mycket begränsad information om 
ämnet, vilket var väntat. Även vid genomsökningen av Arbetsmiljöverkets 
material visade sig informationen vara begränsad. De föreskrifter som har 
betydelse för studien gäller allmänt för alla arbetsplatser. I den föreskrift som 
särskilt behandlar byggarbetsplatser nämns personalutrymmen i mycket begränsad 
omfattning. Min reflektion är att personalutrymmen på en byggetablering inte är 
ett uppmärksammat ämne. Vid en kontakt med Arbetsmiljöverket framhålls dock 
att personalutrymmen i en byggetablering ingår då arbetsmiljöinspektioner 
genomförs på byggprojekt. Arbetsmiljöverket anser att de stora aktörerna i 
byggbranschen generellt har bra byggetableringar, men att förbättringar kan 
önskas hos flera av de mindre byggentreprenörerna.  

Studiebesöket visade att vissa förbättringar kan göras vad gäller arbetsmiljön i 
kontorsbodarna. En del ligger i att öka medarbetarnas kunskap och medvetenhet 
om ergonomi. Men standardutformningen av bodarna skulle också kunna vara 
bättre utformad. Min uppfattning efter intervjuer med medarbetarna är att det hos 
somliga finns en efterfrågan av ett bodalternativ med högre standard, exempelvis 
med bättre ventilation, belysning, kontorsstol och skrivbord. En möjlighet skulle 
kunna vara att ha ett standardsortiment som kan kompletteras med tips om bra 
tillval som kunden kan välja. Skanska Maskin påpekar dock svårigheten med att 
ha ett allt för brett sortiment då det komplicerar hanteringen av uthyrning och 
logistik. Men detta kanske är en outforskad potentiell marknad?  

Att byggetableringen ses som en tillfällig arbetsplats tror jag kan vara en 
nyckelfaktor till omfattningen av resurser som läggs på arbetsmiljön. Men för 
medarbetarna utgör dessa ”tillfälliga” byggetableringar deras dagliga arbetsmiljö, 
vilket är viktigt att komma ihåg. Att skapa en hälsosam fysisk arbetsmiljö innebär 
flera positiva aspekter. Tjänstemännen påverkas direkt av arbetsmiljöns 
utformning då detta är deras dagliga arbetsplats. Yrkesarbetarna påverkas indirekt, 

                                            
39 Arbetsorsakade besvär 2010, Arbetsmiljöverkets officiella statistik, hämtad 2010-12-07 
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då personalutrymmena utgör en del av deras fysiska arbetsplats där de har tillgång 
till omklädningsrum, matsal, information etc. För båda grupperna kan den fysiska 
arbetsmiljön om den utformas bra, skapa förutsättningar för trivsel och hälsa hos 
medarbetarna. Hälsosamma medarbetare är lönsamt för företaget. Att skapa bra 
utformade personalutrymmen i byggetableringar skulle även kunna vara en 
profilering för företaget, som gör att det skiljer sig från andra aktörer i branschen. 
Ordnade personalutrymmen ger ett gott intryck av hela projektet för besökare.  
Det kan även vara ett viktigt konkurrensmedel för att göra företaget till en 
attraktiv arbetsgivare.  
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Bilaga 1, Intervjuer 

Intervju med Stefan Karlsson, yrkesarbetare och 
skyddsombud 
2010-10-29 

1. Beskriv en bra byggetablering, vad är utmärkande för den? 
Stefan föredrar bodetableringar, där finns allt man behöver. Det finns 
torkskåp, tillräckligt antal krokar, skåp till alla, dusch- och 
toalettutrymmen, mikrovågsugnar, värmeskåp. Bodarna är anpassade för 
att uppfylla de behovs som yrkesarbetarna har.  
 

2. Beskriv en dålig byggetablering, vad är utmärkande för den? 
Ett exempel är en etablering i en befintlig byggnad som hade problem med 
fuktskador, mögel samt dålig lukt av gamla råttlik. Efterhand togs en 
konsult dit som gjorde fuktmätningar, råttorna sanerades bort och man 
satte upp mögelavskärmningar. Men detta borde förstås ha åtgärdats innan 
inflyttning.  
 
Stefan tror att en anledning till att byggetableringar ibland är bristfälliga är 
för att man ser på etableringen som en kortsiktig lösning. De problem som 
kan finnas anses inte så viktiga att åtgärda eftersom man ändå inte ska sitta 
där så lång tid.  
 

3. Vad kännetecknar en hälsosam byggetablering? 
En etablering där allt som man behöver finns samt ett tillfredsställande 
inneklimat, se svar i fråga 1 och 2.   

 

Intervju med Anneli Lindbergh, projektadministratör 
2010-11-03 

1. Beskriv en bra byggetablering, vad är utmärkande för den? 
På en bra byggetablering är det viktigt att man har en bra kommunikation 
mellan tjänstemän och yrkesarbetare. Anneli betonar vikten av en central 
knutpunkt i byggetableringen där alla i projektet kan mötas på ett naturligt 
sätt. Knutpunkten ska vara lättillgänglig och placerad där många passerar, 
gärna i anslutning till entréer, inskrivning och ritningsrum. För att 
knutpunkten ska bli ett ställe där många samlas bör man också placera 
kaffemaskin och vattentorn här. Detta är även ett utmärkt ställe för 
informationsspridning. Anneli har erfarenhet av ett projekt där man istället 
för anslagstavlor eller informationspapper använde sig av tv-skärmar för 
att sprida viktig information. Detta visade sig fungera mycket bra då alla 
läste informationen som stod på skärmarna.  
 
Anneli förespråkar även gemensamma matsalar i yrkesarbetarnas bodar. 
Vanligtvis delar sex till åtta personer på en personalbod där det finns 



 

utrymme för omklädning och matplats. I de fall det finns möjlighet att 
öppna upp mellan bodarna kan större matplatsutrymmen bildas och på så 
sätt skapas möjligheten att variera var man sitter och vilka man äter med.  
 
På stora byggetableringar där det kan komma många besökare är det 
viktigt att dessa hanteras på ett bra sätt. Enklast är att åtskilja hanteringen 
av besökare till tjänstemän från besökare som är där för att arbeta. Detta 
eftersom de kräver olika rutiner för inskrivning, lånekort, skyddskläder, 
säkerhetsintroduktion etc. Även skyddskläder bör åtskiljas mellan 
lånekläder för arbete och besökskläder. En person i civila kläder undviker 
då att ta på sig smutsiga skyddskläder.  
 
Anneli tipsar också om ett tidigare projekt där de skapade små inplastade 
servicekort med kortfattad information om det viktigaste som rörde 
projektet, exempelvis namn och telefonnummer till produktionschef, 
lagbasar och blockchefer samt projektets adress och kontaktuppgifter. 
Detta var ett smidigt sätt att sprida viktig information. 
 
För ha en väl fungerande byggetablering är det också viktigt att det finns 
ett nära samarbete mellan huvudskyddsombud/arbetsmiljöingenjör, 
projektadministratör och förrådsansvarig. Tillsammans kan de fånga upp 
och lösa eventuella problem genom korta beslutsvägar och genom att ha 
en nära kontakt med yrkesarbetare och tjänstemän.  
 

2. Beskriv en dålig byggetablering, vad är utmärkande för den? 
När det gäller den fysiska arbetsmiljön kan det vara att någon viktig 
inredning saknas, t.ex. tillräckligt med torkskåp. För att trivas på arbetet är 
det också viktigt att man kan ta sig till och från arbetet på ett bra sätt, 
exempelvis är det viktigt att det finns parkeringsplatser i anslutning till 
byggetableringen.  
 

3. Vad kännetecknar en hälsosam byggetablering? 
Trivsel! Det är viktigt att alla trivs, då skapas en hälsosam arbetsmiljö. 
Trivsel kan skapas genom svaren för fråga 1, nämligen att se till att det 
finns en gemenskap mellan tjänstemän och yrkesarbetare, att man är 
lyhörd och respekterar varandra samt att man har en tydlig 
informationsspridning. För att förstärka känslan av gemenskap är det bra 
med någon aktivitet då och då. Aktiviteten behöver inte vara så avancerad 
eller påkostad, det kan vara något enkelt som att köpa glass till alla på 
sommaren. Det viktiga är att alla deltar, både yrkesarbetare och 
tjänstemän. 
 
Något som också kännetecknar en hälsosam byggetablering är att det finns 
anvisade rökrutor, placerade så att de inte stör andra ickerökare. För att 
undvika nedskräpning är det viktigt att det finns tillräckligt med 
papperskorgar, speciellt i anslutning till rökrutor och fikaplatser. Ett annat 
kännetecken för en hälsosam byggetablering är att man har 
morgongymnastik inlagt på schemat varje dag. Något som Anneli också 
märkt är väldigt uppskattat är att kunna erbjuda bokning av naprapat- och 
massagetider på byggetableringen. Det som behövs är ett mindre rum där 



 

man kan hålla till och en naprapat/massör som kommer någon gång i 
veckan. Många personer har olika typer av kroppsbesvär och när 
behandlingen finns lättillgänglig är det större chans att man gör något åt 
problemet.  

 

Intervju med Katarina Sundström, projektledare  
2010-11-19 

1. Beskriv en bra byggetablering, vad är utmärkande för den? 
Att det finns någon som har huvudansvaret för etableringsutrymmena, 
exempelvis ser till att det finns tillräckligt med kontorsmaterial samt håller 
allmän ordning och reda. Det blir lätt stökigt på en byggetablering.  
 
Det är också viktigt att det finns tillräckligt med utrymme, framför allt att 
det finns samlingsytor och konferensrum så att alla får plats. Det är inte 
ovanligt att möten hålls i fikarummet eftersom alla konferensrum är 
upptagna, vilket gör att en rast i fikarummet inte blir så avkopplande. Det 
är också bra om de underleverantörer som behöver en kontorsplats får 
plats att sitta bland skanskas tjänstemän, då blir det bättre kommunikation.  
 
När man etablerar i en befintlig byggnad finns det ofta större möjligheter 
att påverka ytan, t.ex. att man kan skapa större och fler samlingsrum. 
Byggetableringen är heller inte i vägen för projektet då den införs i en 
befintlig byggnad som ligger vid sidan tomten. Dock kan det finnas 
begränsningar i en befintlig byggnad, som t.ex. bärande väggar som inte 
kan flyttas, som minskar möjligheterna att skapa bra utrymmen vilket kan 
vara en nackdel.  
 

2. Beskriv en dålig byggetablering, vad är utmärkande för den? 
Att det är stökigt, folk släpper ofta saker där de står och då blir 
kaffekoppar och papper liggande överallt. Att plocka bort detta ingår ofta 
inte i städarnas arbete och därför blir det liggande vilket skapar oreda. 
 
Det är också vanligt att det finns för få toaletter. Ofta är toaletterna 
upptagna så man får gå och leta efter en som är ledig. Skanska Maskin har 
minimikrav som reglerar antalet toaletter, konferensrum etc. vilket beror 
av antalet personer som ska utnyttja lokalerna. I stora etableringar skapas 
ofta långa korridorer då bodarna ställs upp i långa rader för att ta så liten 
markyta i anspråk som möjligt. Ett alternativ är att ha öppna 
kontorslandskap men då finns risken att ljudvolymen blir störande.  
 

3. Vad kännetecknar en hälsosam byggetablering? 
En hälsosam byggetablering kännetecknas av god ordning, det ska inte 
vara stökigt och det ska finnas bra med utrymmen. Det ska också finnas 
tydlig information i form av skyltning etc. Det ska vara enkelt att ta reda 
på var man hittar information, vilka som arbetar med vad och vilka som 
sitter var. Att ha namnskyltar utanför varje kontor är bra.  
 



 

Kvaliteten på kontorsstolarna skulle kunna förbättras. Det skulle vara bra 
om det fanns möjlighet att hyra en bättre typ av kontorsstol, idag finns 
bara en standardmodell. Vill man ha en annan typ av stol måste man köpa 
in den och när projektet är slut ta med stolen eller göra sig av med den på 
annat sätt, vilket upplevs krångligt och därför behåller många den stol man 
har.  
 
Vid planeringen av byggetableringar skulle det vara bra om 
arbetsmiljöingenjörerna deltog i större utsträckning. Vanligtvis ringer man 
arbetsmiljöingenjören om man har någon fråga, men det sker oftast först 
då projektet är igång och frågorna gäller i de allra flesta fall arbetsmiljön 
ute där byggnadsarbetet sker. Mer fokus skulle behöva läggas på att se 
över arbetsmiljön inomhus. Det skulle även vara bra om man kunde få mer 
hjälp av Skanska Maskin med dispositionsplanering, d.v.s. hur ytorna kan 
fördelas på bästa sätt, men också att se över t.ex. hur många konferensrum 
som egentligen behövs.  

 

Intervju med Göran Pettersson, produktionsstöd 
2010-11-22 

1. Beskriv en bra byggetablering, vad är utmärkande för den? 
På en bra byggetablering ska det vara ordning och reda. Man ska veta var 
sakerna finns. Det underlättar för de som arbetar där och ger ett gott 
intryck för besökare. Byggetableringen ska vara lättillgänglig. Det ska 
vara enkelt för leveranser att komma in och det ska vara lätt att få tag på 
den man söker.  
 
IT-kommunikationen ska också fungera bra. Byggetableringen utgör 
kontoret för de som arbetar där, därför är det bra om hastigheten på 
internetuppkopplingen är tillräckligt hög så att arbetet kan fungera 
tillfredställande. Men det kan vara dyrt med hög hastighet.  
 
Det är också viktigt med bra gemensamhetsutrymmen, t.ex. en veranda där 
alla kan sitta och fika tillsammans. I mindre projekt kan det vara en idé att 
skapa ett lunchutrymme där tjänstemän och yrkesarbetare kan äta 
tillsammans. I det projekt som Göran arbetar nu ska man ta bort några 
sektioner väggar i bodarna för att skapa sammanhängande lunchrum med 
plats för flera personer. Det kan göra att man får bättre kommunikation.  
 
Ofta är det också brist på mötesrum, speciellt i stora projekt. Men det är 
svårt att se till att det alltid finns plats för alla, man får använda 
bokningsscheman och försöka lösa det på bästa sätt.  
 

2. Beskriv en dålig byggetablering, vad är utmärkande för den? 
En dålig byggetablering är motsatsen till det som nämns i fråga 1. För att 
byggetableringen ska fungera bra ska den vara lätt för utomstående att 
hitta till, det ska finnas en tydlig infart och utfart och man ska inte behöva 
gå genom byggarbetsplatsen för att nå byggetableringen. Den ska också se 



 

prydlig ut och det ska vara ordning och reda.  
 

3. Vad kännetecknar en hälsosam byggetablering? 
Det ska vara bra inomhusklimat, dvs. fläktarna ska fungera bra, det ska 
finnas solskydd för fönster, t.ex. persienner, det ska vara lagom kallt 
respektive varmt på sommaren och vintern. Det ska också vara bra 
standard på möblerna, gärna höj- och sänkbara skrivbord. Dock kostar det 
mer. För att få en mer hälsosam byggetablering kan man också använda 
luftvärmepumpar. På Skanska finns något som kallas för Grön arbetsplats, 
då ska vissa miljökrav följas, exempelvis vad gäller förbrukning och att 
man använder material som inte avger fariga ämnen t.ex. formaldehyd.  

 

Intervju med Peter Hedvall, produktionschef 
2010-11-22 

1. Beskriv en bra byggetablering, vad är utmärkande för den? 
En bra byggetablering består av stora lokaler, gärna så att det finns 
utrymme för kontor i öppna landskap. Det skapar bra kommunikation och 
ett öppet klimat. Det är också viktigt att det finns en gemenskap mellan 
tjänstemän och yrkesarbetare. Därför är det bra om personalutrymmena för 
tjänstemän och yrkesarbetare ligger i anslutning till varandra, gärna på 
samma plan och med gemensam entré. Då skapas känslan av att man är ett 
gäng, ett team. För att förstärka gemenskapen är det också bra om det 
finns en naturlig samlingspunkt, t.ex. vid en kaffeautomat där man kan 
stöta på varandra och ta en fika.  
 
I stora projekt har man ibland en projektadministratör vilket är bra. Den 
personen kan fungera som en informationslänk mellan yrkesarbetare och 
tjänstemän. Att ha visuell planering, att gemensamt diskutera arbetets gång 
runt en informationstavla, kan också öka känslan av gemenskap. Då får 
alla reda på vad som är på gång, man kommer varandra närmare och 
trivseln ökar. 
 
Det är även viktigt att ha ett bra inneklimat, exempelvis att ventilationen 
fungerar som den ska. Inne på kontorsrummen är det bra om skrivborden 
är tillräckligt stora så att man få plats att sprida ut ritningar m.m.  
 
Ibland går man skyddsronder för att se över arbetsmiljön i 
personaletableringen. Då kan man t.ex. se över brandsläckare, första-
hjälpen-utrustning, belysning och hur man sitter. Men oftast ligger störst 
fokus på risker och arbetsmiljö ute på byggarbetsplatsen. 
 

2. Beskriv en dålig byggetablering, vad är utmärkande för den? 
Det är inte bra om byggetableringen ligger för långt bort från 
byggarbetsplatsen. Det skapar långa gångavstånd och är opraktiskt. Men 
det är inte heller bra om byggetableringen ligger så nära att man störs av 
buller och oljud från byggarbetsplatsen.  
 



 

Bodar har den nackdelen att det inte finns så många öppna ytor. Man sitter 
ofta i små bås på rad med långa korridorer, och kommunikationen 
begränsas av det. Det blir också små lunchrum vilket motverkar den öppna 
känslan.  
 

3. Vad kännetecknar en hälsosam byggetablering? 
Det är positivt om det finns t.ex. fruktkorgar till alla och en naprapat som 
kan ge behandlingar på arbetsplatsen. Det innebär små kostnader som är 
onödigt att snåla på eftersom det ökar trivseln. Det också bra om man har 
morgongymnastik. Att ha blommor stående på arbetsplatsen kan också öka 
trivseln. En viktig del av trivselkänslan är förstås också att städningen är 
tillräcklig.  

 

Intervju med Joakim Bessfelt, arbetsmiljöingenjör 
2010-11-26 

1. Beskriv en bra byggetablering, vad är utmärkande för den? 
Det finns flera aspekter men en av de viktigare är att yrkesarbetare och 
tjänstemän sitter nära varandra i byggetableringen. Gärna på samma 
våningsplan. Det är bra om det finns gemensamma samlingsutrymmen så 
som fikarum och matsal. Detta underlättar kommunikationen, det blir 
enklare att prata om småsaker som uppstår. Genom att fika tillsammans får 
man daglig kontakt. Det blir lättare att gå in till chefen och ställa en fråga, 
samt för chefen att prata med sina medarbetare.  
 
Det är också viktigt att byggetableringen har bra tillträde. Det ska finnas 
ordentliga entréer och tydliga skyltar. Området närmast entréerna ska vara 
skyddat, utan risk för påkörning. Det ska vara tryggt och säkert att ta sig 
till och från byggetableringen, man ska inte behöva gå över 
byggarbetsområdet eller behöva använda skyddskläder för att passera.  
 
Det är bra att göra skyddsronder för att se över arbetsmiljön i 
personalutrymmena, gärna med någon som är kunnig på området, t.ex. en 
ergonom. Det finns ett projekt där man i matsalen har anordnat en hylla 
med olika typer av skyddsutrustning. Där finns möjlighet för alla att prova 
handskar och glasögon av olika modeller för att på så sätt känna efter vad 
som passar bäst. En sådan sak skulle kunna anordnas på fler ställen.  
 

2. Beskriv en dålig byggetablering, vad är utmärkande för den? 
Det kan t.ex. vara dålig städning. När man städar är det inte bra att sopa. 
Ute på byggarbetsplatsen finns mycket damm som dras in med skorna. 
Om man sopar sprids dammet i luften vilket är farligt. Där för är det bättre 
att våttorka. Ett alternativ är att ha en skogräns. Det kan vara skönt på 
sommaren när det är varmt att ta av sig skorna, eller på vintern när man 
har tunga kängor.  
 
Ventilationen kan också vara dålig. Den kontrolleras inte alltid 
regelbundet och ibland byts inte luftfilter. Det är obligatoriskt att i 



 

bostäder och kontor göra en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) men 
detta görs inte i bodar.  
 
Det är viktigt att se till att det finns ordentliga utrymningsvägar. Det ska 
inte vara belamrat med saker som står i vägen. Det är också bra att tänka 
på hur man möblerar. Undvik utstickande saker som man kan slå huvudet i 
eller saker man kan snubbla på.  
 

3. Vad kännetecknar en hälsosam byggetablering? 
Att det är frisk luft och ljusa lokaler. Byggetableringen ska vara anpassad 
efter individen och inte tvärtom. Det innebär t.ex. att kontorsstol, 
skrivbord och belysning går att justera och fungerar tillfredställande. Det 
är viktigt att datorskärm och mus är ergonomiskt utformade. 
Synergonomisk är det t.ex. bättre med en vit skärm än en svart, eftersom 
det tröttar ut ögat mindre. Ibland kanske man har ont någonstans utan att 
veta varför och då kan en ergonom vara till hjälp för att veta vilka 
förändringar som behövs.  
 
Det är många som efterfrågar möjligheten att besöka en massör eller 
naprapat på arbetsplatsen. Att det finns tillgängligt är något som kan verka 
positivt för hälsan. Det är också bra om det finns fruktkorgar till alla så 
kanske man äter mindre godis och kakor.  
 
För att arbeta förebyggande med arbetsmiljö kan det vid planeringen av en 
byggetablering vara bra att ta hjälp av en arbetsmiljöingenjör eller 
ergonom. Det görs ibland i större projekt. Men antalet byggetableringar 
som uppförs är många så p.g.a. tidsbrist skulle det inte vara möjligt att 
göra det för alla byggetableringar.    



 

Bilaga 2 

Frågor till Tommy Lundin, arbetsmiljöinspektör, 
Arbetsmiljöverket 
Frågorna är besvarade via mail 2010-11-22. 

1. Vid en inspektion på en byggarbetsplats, brukar man se över 
arbetsmiljön i personalutrymmena? 
Det är en del av vårt arbete att även se över etableringen på byggen. 
 

2. Har du vid en inspektion någon gång gjort en anmärkning på 
personalutrymmena i en byggetablering? 
Ja många ggr under mina 18 år som inspektör. Olika krav i ett 
inspektionsmeddelade om att ändra, komplettera etableringen så att den 
följer lagstiftningen. 
 

3. Vad har du för uppfattning om arbetsmiljön i personalutrymmen, är 
den generellt bra eller dålig? 
Generellt är de stora aktörerna duktiga på etablering men det kan vara 
sämre på medelstora och mindre byggobjekt, ibland tar man till befintliga 
lokaler i källare eller dylikt där det är svårt att få plats med allt som behövs 
för en bra arbetsmiljö. 
 

4. Tycker du att det är ett område som behöver uppmärksammas? 
Det finns en hel del att önska på de mindre etableringarna. 
 

5. Vem har ansvaret för arbetsmiljön i personalutrymmena, är det 
beställaren eller entreprenören? 
Både beställare och entreprenörer har ett ansvar. Arbetsgivaren har alltid 
ett ansvar att se till att det finns möjlighet för arbetstagarna att ha en 
etablering där de kan byta om, tvätta sig, duscha, toalett mm. 
 

6. Då en byggetablering utgörs av bodar, vem har ansvaret för 
arbetsmiljön i bodarna, de som har hyrt ut bodarna eller 
entreprenören? 
Entreprenören eller de som ska använda bodarna/etableringen. 
 

7. Har du några tankar om hur man skulle kunna skapa hälsosammare, 
bättre personalutrymmen i byggetableringar? 
Det finns alltid förbättringar att utföra, de stora aktörerna vet att de får ett 
bättre utfört arbete om etableringen är juste och arbetstagarna trivs. Dom 
mindre eller medelstora har kanske inte samma resurser och vilja men 
arbetar man med ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete inom 
företaget så är detta även en viktig fråga för allas trivsel. 

 



 

Frågor till Thomas Göthe, verksamhetschef Bodar, 
containrar och staket, Skanska Maskin 
Frågorna är besvarade via mail 2010-11-23. 

1. Hur går det till när vid uthyrning av bodar? Vet den som beställer 
oftast vad han vill ha eller hjälper ni till och ger ni råd? 
Både ja och nej, en del vet precis vad de önskar hyra, andra vet bara att 
han vill ha antal kontorsplatser och YA-platser sen löser vi detta och 
skickar ritningsförslag. Många gånger sitter vi med kund och 
planerar/skissar tillsammans. 
 

2. Är ni med och planerar utformningen av byggetableringen?  
Ja. Mycket ofta, mycket p.g.a. vilka bodar som finns tillgängliga. 
 

3. Hur ser ert sortiment ut? Kan man beställa olika sorters 
inredning/möblering?  
Vårt sortiment;  
1. Etableringsmaterial (grund, loftgång, trappor, el och VVS material)  
2. Möbler (skrivbord, stolar, matbord, bokhyllor, kylskåp, mikro, och 
värmeskåp)  
3. Bodar (personal, kontor, toaletter, omklädning)  
4. Container (8-10-20 fot isolerade med el)  
5. Hjulvagnar (personalvagnar för 4-6 personer med torrklosett och 
el/gasol)  
6. Bomoduler (bostad för en person) 
Möbler; oftast standardinredning i alla bodar, finns lite flexibilitet. 
 

4. Hur ofta kommer ”nya modeller” av bodar?  
Alltid samma modell (yttermått), sen utvecklar vi bodarna hela tiden med 
någon nyhet varje år, såsom ventilation, luftvärmepumpar, snålspolande 
kranar/duschar, natt- och helgsänkning av element, fast inredning, bättre 
isolering mm. 
 

5. Vem har ansvaret för arbetsmiljön i bodarna?  
Vi utformar/bygger bodarna så att en så god arbetsmiljö som möjligt 
uppnås. Då bodar är i drift på bygget övergår ansvar för arbetsmiljö på 
projektledning. 
 

6. Har du några tankar om hur man skulle kunna skapa hälsosammare, 
bättre bodetableringar?  
Det vi gör idag är att förbättra ventilationen, ser till att kontor kan få kyla 
på sommaren, utvärderar nu höj- och sänkbart skrivbordsalternativ, YA-
bodar blir 6 man/bod istället för idag 8 man/bod. 
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