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Sammanfattning 
Störningar som damm, buller och vibrationer förekommer vid alla byggarbeten. Detta skapar 

problem vid byggnation av sjukhus med pågående verksamhet. Stockholms sjukhus uppfyller inte 

samhällets växande behov på hälso- och sjukvård. Stora investeringar görs därför för att rusta upp 

sjukhusen, Södertälje sjukhus är det första att moderniseras [2].  

Examensarbetet undersöker vilka störningar som vårdpersonalen vid Södertälje sjukhus upplever och 

vad Locum samt Södertälje Sjukhus AB gör för att reducera dessa. Observationer, möten och 

litteraturstudier genomfördes för att samla information om Södertälje sjukhus, Locum och 

byggrelaterade störningar. En enkätundersökning utfördes för att få kunskap om vårdens åsikter 

gällande kommunikation, störningar och evakuering av verksamhet. Med detta som underlag 

genomfördes analysering som resulterade i åtgärdsförslag för reducering av vårdens upplevda 

störningar. 

Analysen visade att vården upplevt flera störningar från byggnationerna, störst påverkan hade buller 

och vibrationer. Vårdens inställning och förståelse till byggnationerna var god. God informering via 

flera kommunikationskanaler ligger till grund för detta. Vidare utveckling av 

kommunikationskanalerna skulle reducera den upplevda störningen. 
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Abstract  
Disturbances such as dust, noise and vibrations occur in all construction work. This creates problems 

in the construction of hospitals with ongoing activities. The hospitals in Stockholm do not meet 

society's growing need for health care. Huge investments are therefore made to rehabilitate the 

hospitals, Södertälje Hospital is the first to be modernized [2].  

This thesis investigates the perceived disturbances that healthcare personnel experience at 

Södertälje hospital and what Locum and Södertälje Sjukhus AB do to reduce them. Observations, 

meetings and literature studies were conducted to gather information about Södertälje Hospital, 

Locum and construction-related disturbances. A survey was conducted to gain knowledge about the 

opinions of healthcare personnel regarding communication, disturbances and evacuation operations. 

An analysis was conducted on this basis, which resulted in proposed measures for reducing perceived 

disturbance by healthcare. 

The analysis showed that the healthcare experienced several disturbances from construction work, 

noise and vibrations had the greatest impact. Personnel’s attitude and understanding to the 

construction work was good. Good informing shared through multiple communication channels is 

the basis for this. Further development of communication channels would reduce the perceived 

disturbance. 
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Förord 
Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och är ett avslutande moment i 

Högskoleprogrammet Byggteknik och design som ges vid Kungliga Tekniska Högskolan i Haninge. 

Examensarbetet skrevs hos Locum på Södertälje sjukhus under våren 2014. 

 

Vi vill tacka våra handledare Kai Ödeen och Erik Larsson samt Locums personal vid Södertälje sjukhus 

och vårdens projektledare för det stöd och hjälp de gett oss under examensarbetet gång. Vi vill även 

rikta ett tack till alla respondenter som svarade på enkätundersökningen, utan era åsikter hade 

examensarbetets genomförande betydligt försvårats.  
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1. Inledning 
Detta kapitel beskriver grunden för examensarbetet. Varför detta ämne är relevant, vad för 

information och forskning som nyttjats. Avsnitten är Bakgrund, Tidigare forskning, Utbildning, Syfte, 

Avgränsningar och Rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Byggarbetesplatser är bullriga och skapar störningar*för närliggande verksamheter och allmänheten. 

De vanligast förekommande störningarna är damm*, buller* och vibrationer*. Hur stor påverkan de 

har på närliggande verksamheter skiljer sig beroende på vilka arbeten som utförs och hur känslig 

verksamheterna är. Sjukhus är känsliga för störningar eftersom de behöver vara i drift under 

ombyggnad* och inte kan stoppas under längre perioder [1]. Sjukhusmiljön är ömtålig, den har till 

exempel utrustning som kan störas, patienter som påverkas kraftigt av oljud och personal som ofta är 

under stor stress [2]. 

Stockholms sjukhus uppfyller i dagsläget inte samhällets växande krav. Locum* och Stockholms läns 

landsting skall därför investera 25 miljarder kronor i modernisering och upprustning av hälso- och 

sjukvården inom de kommande 10 åren [3]. De sjukhus som ska genomgå större ombyggnader är 

Södersjukhuset, Södertälje-, S:t Görans- och Danderyds sjukhus. 

Det första sjukhuset att moderniseras är Södertälje sjukhus*. Det fastställdes i en 

fastighetsutvecklingsplan att sjukhuset var alltför begränsat för modern akutsjukvård. I 

fastighetsutvecklingsplanen hittades flera problem med den gamla vårdstrukturen och byggnaderna.  

Byggnadsbeståndet var utspritt vilket ledde till långa avstånd mellan funktioner och verksamheter 

som behöver närhet. Det gamla kulvertsystem som förbinder byggnaderna var inte uppdelat i 

person-, gods-, avfalls-, mat- och patienttransport. Arbetsmiljöverket anmärkte även på att 

vårdavdelningarna hade utrymmesbrist i vårdrummen och hygienutrymmena. Dessa problem gick 

inte att åtgärda utan större om- och nybyggnad* [1]. Bild 1 sammanställdes som beskrivning av den 

långsiktiga lämpligheten hos byggnaderna för mottagning, vård och behandling.  

 

  Bild 1. Byggnaders långsiktiga lämplighet för mottagning, vård och behandling [1] 
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Produktionen är uppdelad i flera projekt. Huvudprojektet för Södertälje sjukhus startar under 

sommaren 2014. Projektet innehåller rivning och tillbyggnad* av befintliga byggnader och 

konstruktion av nya. Detta planeras vara färdigställt år 2019. Produktionsskedet under 

examensarbetet är evakuering* och ombyggnad. Evakueringen går ut på att flytta avdelningar internt 

inom byggnaderna och till provisoriska moduler*. De ombyggnader som sker är till exempel 

renovering av gamla lokaler och byggnation av ställverk*, reservkraftcenter och nya kulvertsystem. 

Störningar kommer att uppkomma för vården* under hela produktionen. Sjukvården påverkas 

negativt av störningarna genom att damm är farligt för nyopererade, vibrationer kan skada medicinsk 

utrustning, buller leder till ökad risk för stress och huvudvärk [2]. Södertälje Sjukhus AB och Locum 

samarbetar för att reducera de upplevda störningarna, de har bland annat god kommunikation och 

flera kommunikationskanaler* för att informationen ska nå så många som möjligt.  

Examensarbetes uppgift är således att undersöka vilka åtgärder som vidtas, hur väl de fungerar och 

hur de kan utvecklas. Detta uppnås genom en enkätundersökning riktad till vårdens personal samt 

observationer och litteraturstudier. 

1.2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt beskrivs och utvärderas tidigare forskning som nyttjats i examensarbetet. Forskning i 

direkt anknytning till upplevda störningar vid om- och nybyggnad av sjukhus med pågående 

verksamhet har inte påträffats. Däremot har forskning kring andra verksamheter varit användbar. 

1.2.1 Nöjda kontorshyresgäster under ombyggnadsprocessen 

Olejnik V och Nilsson A [4]  

Detta examensarbete handlar om hur man kan reducera de negativa effekterna från ombyggnad för 

kontorshyresgäster med pågående verksamhet. Examensarbetenas syften är snarlika, båda 

undersöker hur upplevelsen kan förbättras för brukarna vid ombyggnad. Som följd av detta har det 

varit en bra grund och referens.  

Examensarbetena är användbara i olika situationer och skiljs av ett par faktorer: 

verksamhetsområde, arbetsmetod, specialisering och utsträckning. Olika verksamhetsområden ger 

olika arbetsförhållanden för personalen som undersöks i rapporterna. Vad för arbetsmetod som 

används baseras på informationsbehovet. Vid undersökning av kontorshyresgäster valdes intervjuer 

för de hade ett kvalitativt behov och för sjukhuspersonal valdes enkäter för ett kvantitativt 

informationsbehov. Denna skillnad beror på specialiseringen och utsträckningen i rapporterna. Tre 

olika kontorshyresgäster undersöktes gentemot denna rapport som endast undersöker en 

sjukhusombyggnad som är mer omfattande. 

Examensarbetets information är väldigt användbar och slutsatserna är jämförbara med Locums 

arbetsrutiner på Södertälje sjukhus. 
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1.2.2 Byggenskap och Vårdhygien 

Arbetsgruppen BOV [5] 

För att få mer kunskap om hur vården hanterar ombyggnad har denna rapport studerats. Den 

handlar om de faktorer som kan reducera smittspridning inom vården. Det beskrivs hur utformning 

av vårdlokaler har en betydande roll samt byggnationernas arbetsmetoders påverkan på vården. Den 

är skriven på uppdrag av Svenska Förening för Vårdhygien och vänder sig i första hand till 

byggkonsulter och vårdhygienisk expertis.  Informationen som varit mest användbar för detta arbete 

är de krav och faktorer som byggare måste ta hänsyn till när de arbetar i vårdlokaler.  Rapporten har 

gett en förbättrad inblick i ombyggnaden från vårdens sida och gett en djupare förståelse vilket är 

viktigt för analyseringen. 

1.2.3 Den omtänksamme byggaren 

Stefan Olander [6]  

Denna rapport är en analys av det engelska handlingsprogrammet Considerate Construction Scheme. 

Programmet är till för att förbättra byggarbetsplatsens rykte genom att undersöka och utveckla 

entreprenörers arbetsrutiner gentemot allmänheten och närliggande verksamhet. Rapporten har 

gett information kring arbetena kring reducering av störningar som finns inom byggbranschen och 

idéer till åtgärder. Det negativa är att programmet är gjort för den engelska byggmarknaden och att 

den avser allmänt byggande och inte den unika situation som sjukhusombyggnad innebär.  

Informationen anses ändå applicerbar, till exempel vad som vanligen är bristande och vad som ska 

beaktas. 

En annan engelskspråkig rapport har studerats om samma programhandling, Considerate 

Construction: Case studies of current practice [7]. Denna har utgjort ett komplement till den svenska 

rapporten. 

1.3 Utbildning 
Erhållen kunskap från högskoleingenjörsutbildningen ”Byggteknik och design” med inriktning 

produktion/byggekonomi och organisation studerat vid Kungliga tekniska högskolan har varit till 

grund för examensarbetet. Detta avsnitt redogör för de kurser som varit betydelsefulla för 

examensarbetet. För kursinnehåll se KTH:s hemsida [8] 

 AF1720 Miljö- och arbetsvetenskap. 

Byggstörningar påverkar arbetsmiljön både för byggarbetarna och den kvarvarande 

verksamheten. Därmed har den erhållna kunskapen från denna kurs varit användbar.  

 

 HS1006 Byggprocessen.  

Offentlig upphandling tillämpas på Locum och kunskaper om hur det fungerar är erhållet från 

denna kurs. 

 

 HS1001 Konstruktion och design 

Den ökade förståelsen för tillgänglighetskrav har varit avvändbar då tillgänglighet är ett 

central för vårdlokaler. 
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 HS1015 Byggstyrning 

Kunskapen i datorprogrammet PlanCon var användbar vid arbete med tidsplanering. Även 

den erhållna kunskapen om arbetsplatsdispositionsplaner (APD-planer*) har varit till nytta. 

 

 HS1030 Förvaltningsanalys av fastighetsföretag 

Ökad kunskap och förståelse kring hur fastighetsförvaltning fungerar. 

 

 HS1019 Planering av ett byggprojekt 

Vidareutvecklingen av kunskapen kring APD-planer har varit behjälplig. 

 

1.4 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att genom enkätundersökning undersöka och analysera 

vårdpersonalens upplevda störningar vid Södertälje sjukhus. Enkätundersökningen och analysen 

behandlar även Locum och Sörertälje Sjukhus AB:s kommunikationskanaler. Åtgärdsförslag 

formuleras på hur Locum kan arbeta vidare för att reducera de upplevda ströningarna. 

Åtgärdsförslagen skall vara applicerbara även på andra sjukhus i Stockholm och för Locums 

arbetsrutiner. 

1.5 Avgränsningar 
Examensarbetet avgränsas till Södertälje sjukhus och en tio veckors period. Under denna period 

beaktas de byggproduktionsrelaterade störningar som vårdens personal upplever samt de som 

upplevts innan examensarbetet, alltså tas inte patienters upplevda störning i beaktande. 

Åtgärdsförslag kring tekniska lösningar kommer inte utformas i detta examensarbete. 

Informationsinsamlingen av vårdens åsikter avgränsas till enkätundersökning, observationer och 

möten. 

1.6 Rapportens disposition  
Detta avsnitt redogör för vilka kapitel rapporten är indelad i samt en kort beskrivning av vad varje 

kapitel innehåller. 

Kapitel 1 - Inledning 

Detta kapitel beskriver grunden för examensarbetet. Varför detta ämne är relevant, vad för 

information och forskning som nyttjats. Avsnitten är Bakgrund, Tidigare forskning, Utbildning, Syfte, 

Avgränsningar och Rapportens disposition. 

Kapitel 2 - Ordförklaring 

Detta kapitel definierar utvalda ords betydelse i examensarbetet, därför ord kan ha olika betydelse 

beroende på läsarens egna referensramar. 

Kapitel 3 - Metod 

Detta kapitel redogör för vilka metoder som valts att genomföra under examensarbetet. Metodernas 

fördelar och nackdelar beskrivs, genomförandet av metoderna beskriv i kapitel 6. 
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Kapitel 4 – Nulägesbeskrivning 

Detta kapitel beskriver de förutsättningar som råder mellan Locum och Södertälje sjukhus. Locum 

som företag och dess organisation redogörs, fakta kring Södertälje sjukhus berörs, projekten som 

pågår på Södertälje sjukhus och samarbetet som råder mellan Locum och vården beskrivs. 

 

Kapitel 5 – Störningar 

Detta kapitel behandlar vanligt förekommande störningar vid om- och nybyggnad av lokaler med 

kvarvarande verksamhet. Byggarbeten medför alltid störningar för människor som vistas i närheten 

av byggarbetsplatsen [9]. 

Kapitel 6 - Genomförande 

Detta kapitel handlar om hur valda arbetsmetoder genomfördes. Förstudie, litteraturstudier, 

observationer, möten, enkätundersökning, intervjuer samt sammanställning och analys beskrivs. 

Varför dessa arbetsmetoder valts är förklarat i kapitel 3, Metoder. 

Kapitel 7 - Analys 

I detta kapitel analyseras enkätsvaren och observationerna, därefter resoneras det kring 

åtgärdsförslag. Kapitlet är indelat i avsnitten: Enkätundersökningen, Kommunikation, Störningar, 

Evakuering och Övrigt. I avsnittet om enkätundersökningen analyseras utformningen av enkäten och 

trovärdigheten på enkätsvaren. Resterande avsnitt sammanställer och analyserar informationen från 

observationerna och enkätsvaren. Enkäten och samtliga diagram kan ses i bilaga 2 och 3. 

Kapitel 8 - Resultat 

I detta kapitel finns de generella slutsatserna och förslagsåtgärderna från analysen. 

Kapitel 9 - Förslag på vidare studier 

I detta kapitel ges förslag på vidare studier.  
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2 Ordlista 
Detta kapitel definierar utvalda ords betydelse i examensarbetet, därför ord kan ha olika betydelse 

beroende på läsarens egna referensramar. 

Första gången ett ord används i rapporten markeras det med en *  

 APD-plan: Arbetsplatsdispositionsplan är en plan över arbetsplasten under byggtiden där det 

exempelvis framgår vart byggbodar ska stå och hur tillfälliga vägar ska se ut. 

 Buller: Störande oönskat ljud från byggnationerna, se även 5.2. 

 Damm: Hänvisar på byggdamm som är partiklar av varierande storlek i luften, se även 5.1. 

 Evakuering: Flytt av verksamheter till provisoriska lokaler till följd av byggnationerna, se även 

kapitel 4.4.1. 

 Locum: Syftar på Locum AB.  

 Kommunikationskanal: För att kunna benämna alla kanaler lika innefattar begreppen 

kommunikationskanal även informationskanaler.  

 Kulvert: Inomhuspassager mellan byggnaderna som främst ligger under mark. 

 Moduler: Provisoriska byggnader som verksamhet evakueras till. Se även bild 8. 

 ”Nya Södertälje sjukhus”: Hänvisar till hela ombyggnadsprojektet av Södertälje sjukhus. 

 Nybyggnad: Uppförande av en ny byggnad. 

 Nyckelpersoner: Person med speciellt ansvar till exempel chef, arbetsledare, fackombud. 

 Ombyggnad: Byggnationer som inte är reparation på befintliga byggnader.  

 Projektledare: En projektledare leder, planerar och styr projekt. 

 Respondent: De som svarat på enkäten.  

 Tillbyggnad: En ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. 

 Vibrationer: En serie av små, snabba rörelser som uppkommer från byggnationerna. 

Se även 5.3 

 Vibrationsmätningar: Mätning av vibrationers storlek med hjälp av instrument. 

 Vården: Definieras i denna rapport som de som arbetar inom vården, vårdsverksamheten. 

 Vårdens projektledare: De är vårdens främsta representanter i planeringen av 

byggnationerna, se även kapitel 4.3. 

 StS: Södertälje Sjukhus AB. 

 Ställverk: En anläggning i kraftnätet som möjliggör att kraftens väg från ingående ledningar 

kan dirigeras till utgående ledningar på ett säkert sätt. Transformerar om spänningen. 

 Störningar: Exempel på störningar från byggarbeten är damm, buller och vibrationer. Se även 

kapitel 5. 

 Södertälje sjukhus: Syftar på området och dess byggnader medan Södertälje Sjukhus AB 

syftar till aktiebolaget.  
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3 Metod 
Detta kapitel redogör för vilka metoder som legat till grund för examensarbetets genomförande. 

Metodernas fördelar och nackdelar beskrivs medan genomförandet av metoderna beskrivs i  

kapitel 6. 

3.1 Litteraturstudier 
Litteraturstudier utfördes för att ge ökad kunskap inom de berörda områdena för examensarbetet 

och finna tidigare forskning. Detta för att bygga en kunskapsgrund för rapportens slutsatser och för 

att undersöka om liknande arbeten utförts tidigare. En väl genomförd studie är källkritisk och 

reflekterande på refererat material [10].  

3.2 Observationer 
Observationer leder, i bästa fall, till en verklig förståelse för hur det i praktiken ser ut. Vid 

observationer kan en egen uppfattning bildas till skillnad från om situationen beskrivs. 

3.3 Möten 
Möten är en kommunikationskanal som kan användas både internt och externt för företag och 

organisationer. För att få kvalitativ kunskap om hur organisationerna fungerar och deras samarbeten 

har vi medverkat på ett flertal möten av olika sorter. Genom förståelse och insikt i vad som görs och 

hur det görs kan examensarbetets mål nås och bättre förslagsåtgärder utformas. 

3.4 Informationsinsamling 
Vid insamling av information måste det betänkas om det är kvantitativ eller kvalitativ information 

som behövs. Kvantitativa metoder använder många respondenter* och ger den generella åsikten från 

en mängd respondenter. Denna typ av information leder till generella slutsatser. Kvalitativ 

information ger insikt i hur enskilda individer tycker och resonerar. Det utförs på ett mindre antal 

respondenter som vanligen får utveckla och förklara svaren [11]. 

3.4.1 Enkätundersökning 

Enkätundersökning är en vanlig kvantitativ metod, den ger konkreta svar som är lätta att 

sammanställa och analysera.  

Denna metod valdes som den primära informationsinsamlingen för vårdpersonalens åsikt kring 

kommunikation, störningar och evakuering av verksamhet med hänsyn till byggnationerna.  

Informationsbehovet från dessa områden är kvantitativt på grund av att alla respondenter är lika 

viktiga och information från många olika områden och situationer behövas. För att kunna hjälpa de 

flesta behövs alltså generella slutsatser. 

3.4.2 Intervjuer 

Intervjuer är en vanlig kvalitativ metod. Vid intervjuer kan respondenten utrycka sina tankar och 

känslor mer fritt och intervjuaren kan anpassa intervjuns riktning efter respondentens svar [12]. 

Intervjuer kan användas som följd av en enkätundersökning för att fördjupa specifika områden. 
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4 Nulägesbeskrivning 
Detta kapitel beskriver de förutsättningar som råder mellan Locum och Södertälje sjukhus. Locum 

som företag och dess organisation redogörs, fakta kring Södertälje sjukhus berörs, projekten som 

pågår på Södertälje sjukhus och samarbetet som råder mellan Locum och vården beskrivs. 

4.1 Locum 

Locum är bland de större fastighetsföretagen i Sverige och ägs av Stockholms läns landsting. Locums 

vision är ”Självklara värden för vården”, där värderingarna ligger på kundnytta, helhetsansvar och 

samverkan [13].  

I Stockholms län förvaltar Locum cirka 2,1 miljoner kvadratmeter lokaler och den dominerande 

kategorin är sjukvård. De förvaltar flera stora sjukhus som Södersjukhuset, Danderyds-, S:t Görans- 

och Södertälje sjukhus. I sin roll som förvaltare ansvarar Locum för ny- och ombyggnad. Inom de 

närmaste 10 åren har Locum omfattande investeringar i modernisering och upprustning av hälso- 

och sjukvården [13]. 

I bild 2 visas organisationsuppdelning på Locum. Projekt- samt kund- och fastighetsavdelning är 

uppdelade i Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Danderyd/Norrtälje,  

S:t Görans/Södertälje, Privat vård/övriga SLL-bolag och SLSO, HSF och Externa lokaler [13].  

 

 

 

     Bild 2 Locums organisation [13] 
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4.2 Södertälje sjukhus 

År 1907 invigdes Södertälje sjukhus första byggnad, den bestod av 36 vårdplatser. Sjukhuset har 

sedan dess successivt byggts ut till cirka de 220 vårdplatser som finns idag. Bild 3 visar husnumrering 

och byggnadsår [14].  

 

Bild 3 Södertälje sjukhus med husnummer och byggnadsår [15] 

 

Södertälje sjukhus består idag av 16 byggnader, beteckningen som byggnaderna har är ”Hus” följt av 

ett nummer till exempel ”Hus 13”. Byggnaderna är uppdelade mellan olika organisationer och 

avdelningar. Det finns totalt 47 avdelningar och Södertälje Sjukhus AB är den största aktören, några 

andra är Aleris, Klinisk kemi, SLSO, Apotek hjärtat med flera.  

Södertälje sjukhus erbjuder akutvård, planerad vård och specialistvård inom flera områden som 

kirurgi, ortopedi och pediatrik. De har en akutmottagning och BB/förlossningsavdelning som är öppet 

dygnet runt [16]. 
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4.3 Samarbete mellan Locum och vården 
Locum har ett starkt samarbete med vårdens alla aktörer. Varje sjukhus har kontaktpersoner inom 

Kund- och fastighetsavdelningen. Locums organisationsindelning där sjukhus har personliga 

projektledare* och kundansvariga leder till bra personrelationer vilket förenklar samarbetet [13]. 

Locums personal blir även specialister på de sjukhus de arbetar med. Detta minskar 

planeringsarbetet, minskar risken för problem och ökar möjligheten till att nå bästa lösningarna [17]. 

Inför ”Nya Södertälje sjukhus”* anställde Södertälje Sjukhus AB egna projektledare från vårdens sida 

med erfarenhet av ombyggnad. Deras uppgift är att förenkla och öka samarbetet mellan vårdens 

avdelningar och Locum [18]. Nedan är en bild över organisationen för ”Nya Södertälje sjukhus”.  

 

Bild 4 Organisationsfördelning för ”Nya Södertälje sjukhus” [19] 

 

Möten är vanligt förekommande för byggnationen och är en kommunikationskanal både internt och 

externt mellan organisationerna. Locum har till exempel samordningsmöten varje måndag morgon, 

de samordnar alla projekt och kollar hur arbetena går, om tiden planen hålls med mera. Externt kan 

de ha flera olika typer av möten, för att samordna eller för att planera inför kommande arbeten. Till 

exempel hålls planeringsmöten inför evakueringar av verksamhet [18].  

Locum utför fyra olika enkätundersökningar; projektmätning, lokalmätning, driftmätning och 

kundenkät. Projektmätningen utförs vid slutet av ett projekt för de som varit inblandade och 

lokalmätningen tre till sex månader efter att ett projekt avslutats där vården får säga vad de tycker 
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om de nya lokalerna. Driftmätning och kundenkät utförs årligen. Driftmätningen görs för akut-, när- 

och universitetssjukhusen och mäter kvalitén på Locums driftentreprenörs tjänster. Kundenkäten är 

en större undersökning som riktar sig till cheferna för fastigheterna och avdelningarna. Nöjd 

kundindex, NKI, ges som ett medeltal av frågorna från enkäten. Södertälje sjukhus ligger vanligtvis 

högst bland Locums sjukhus, på senaste undersökningen låg de tvåa efter det Norrtälje. Stora 

satsningar görs för att höja NKI [13]. 

4.4 ”Nya Södertälje sjukhus” 
”Nya Södertälje sjukhus” är det första steget i de stora investeringar som Locum har framför sig. 

Huvudprojektet är planerat att kosta 1,2 miljarder kronor och färdigställandet beräknas till år 2019. 

Kostnader för evakueringsprojektet och ombyggnader under evakueringsprojektet tillkommer. 

Byggnationerna är uppdelad i mindre projekt och ansvaret delas upp bland olika projektledare från 

Locum. De kan vara i olika skeden av produktionen och har olika upphandlingar. Bild 5 visar Locums 

indelning av projekten och respektive projektledare för ”Nya Södertälje sjukhus”. Södertälje Sjukhus 

AB är samordningsgrupp och medverkar i alla projekt, de benämns StS* i bilden.  

 

 

Bild 5. Locums organisationsplan för ”Nya Södertälje sjukhus” [19] 
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Södertälje sjukhus byggnader är gamla och uppfyller inte de krav som ställs på hälso- och sjukvården. 

Endast en av byggnaderna, hus 18, är långsiktigt lämplig för mottagning, vård och behandling. Sex 

byggnader ska rivas för att göra plats för två nya behandlingsbyggnader, de kommer få benämningen 

hus 19 och 20. Tillbyggnad på hus 1 och 2 kommer även ske. Hus 1 är i dagsläget vårdavdelning och 

hus 2 är behandlingsbyggnad, funktionerna ska ändras så hus 1 blir administrativa lokaler och hus 2 

vårdavdelning [1]. 

 

Bild 6 Översiktsbild på de befintliga byggnaderna med husnumrering [20]. 
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Rivning av befintliga byggnader, konstruktion av nya och tillbyggnad av hus 1 och 2 är det som kallas 

huvudprojektet, det startar sommaren 2014. De byggnader som inte berörs av huvudprojektet 

kommer genomgå ombyggnad under evakueringsprojektet. Evakueringsprojektet beskrivs vidare i 

avsnitt 4.4.1. Ombyggnaden innefattar även nya kulvertar* som separerar flöden som person-, gods-, 

avfalls-, mat- och patienttransport. Ombyggnaden kommer även se till att avdelningar och funktioner 

som kräver närhet får det. Bild 7 är en översiktsbild på Södertälje sjukhus i dagsläget och hur det är 

planerat att se ut efter om- och nybyggnaden. De nya byggnaderna är de två som på bilden benämns 

hus 19, senare har de ändrats så att de benämnts 19 och 20 där den övre byggnaden är hus 20 och 

den undre är hus 19 [1].  

 

Bild 7 Översiktsbild på Södertälje sjukhus, nutid (till vänster) och planerad framtid (till höger) [1] 

Det är vanligt att problem uppstår vid ombyggnad, speciellt vid sjukhus där det ställs särskilt höga 

krav. Risken för detta är ännu större när byggnaderna är gamla. För byggnadsår på Södertälje sjukhus 

se bild 7. Några av de problem som kan uppstå är dåliga alternativt obefintliga ritningar, lutande golv, 

icke miljövänligt byggmaterial, innehållande till exempel asbest, med mera. Det blir svårare att 

uppfylla de miljöstandarder som Locum vill bygga efter. Problemen undviks i vissa fall vid sjukhus på 

grund av att sjukhus är dynamiska i de krav och funktioner som krävs. Eftersom det pågår 

ombyggnad nästan konstant blir ritningar uppdaterade, material byts ut och inblandad personal får 

god kunskap om byggnaden och dess avdelningar [17].   
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4.4.1 Evakueringsprojekt 

Evakueringsprojektets uppgift är att flytta avdelningar till dugliga lokaler för att verksamheten ska 

kunna vara i drift under huvudprojektet. 

Några av de arbeten som utförs parallellt med evakueringsprojektet är konstruktion av ställverk, 

reservkraft, nya kulvertsystem och ombyggnad av de byggnaderna som inte berörs av 

huvudprojektet. Detta frigör plats till starten av huvudprojektet [17].  

Platsen för avdelningarna är väldigt begränsad. Avdelningarna evakueras internt inom byggnaderna 

och Locum har köpt in provisoriska moduler på cirka 2600 kvadratmeter, de uppfyller samma krav 

som ställs på permanenta lokaler. Verksamhetsarean blir reducerad, den huvudsakligen minskningen 

sker på överflödig yta och i viss mån på förråd [17]. 

 

Bild 8. De provisoriska modulerna [20] 

4.5 Åtgärder vid Södertälje sjukhus  
Under evakueringsprojektet har vården upplevt störningar. En konsultfirma utförde 

vibrationsmätningar*
 vid byggnation av reservkraft och tillbyggnad av hus 2. Vibrationerna översteg 

endast riktvärdena två gånger. Ingen av tillfällena varade längre än tre minuter. Utöver dessa unika 

företeelser var vibrationerna väl under konsultens gränsvärden. Trots detta var vibrationerna starka 

nog att störa personal och patienter samt skapa problem för utrustning [17]. Det går inte att undvika 

störningar helt men Locum arbetar aktivt för att reducera dem.  

Val av arbetsmetod, när arbete utförs och informationsflöde beaktas när Locum utför arbeten. Vilken 

arbetsmetod som väljs påverkas av många faktorer och är inte alltid enkelt att ta den som stör minst. 

Kostnaden, hur störande arbetet är och hur lång tid det tar är olika för alla arbetsmetoder och 

inverkar på val av metod. Att utföra arbeten på väl vald tid är viktigt. Beroende på vad för lokaler och 

boenden som finns nära bör man lägga störande arbeten på olika tider. Om det är bostäder passar 

det bra mitt på dagen och för verksamheter passar det vanligtvis bra att förlägga störande arbeten på 
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kvällar och helger. Sjukhus har ingen tid som passar för störande arbeten eftersom verksamhet drivs 

dygnet runt, dock är den reducerad på helger och påverkar därför färre personer. Informering om 

hur byggnationerna går och vad för störande arbeten som ska utföras, vid vilka tidpunkter leder till 

att personer påverkas mindre av störande arbeten och får en bättre inställning till byggnationerna 

[4]. Vid Södertälje sjukhus finns det rutiner för att stoppa byggnationerna ifall de skapar för stora 

störningar för vården, till exempel om operationer störs. Personalen får kontakta vårdens 

projektledare*
 via sin nyckelperson*. På vårdens sida är det endast projektledarna som har rättighet 

till att stoppa byggnationerna. 

4.5.1 Kommunikationskanaler 

Locum och Södertälje Sjukhus AB, StS, samarbetar för att hålla en bra kommunikation med 

vårdpersonalen. Det är vanligt bland byggarbetsplatser att kommunikationen med omgivande 

personer är bristande även fast det är en av de viktigaste moment för att reducera upplevda 

störningar [21]. Locum och StS använder ett flertal kommunikationskanaler för att nå ut med 

informationen till alla arbetsgrupper. Olika arbetsgrupper använder olika kanaler, undersköterskor 

använder sällan hemsidan eller mejl utan informering via personalansvariga och möten når dem 

bättre [22]. 

De kommunikationskanaler som används är:  

 Södertälje Sjukhus AB intranät 

 Kanalen, Södertälje Sjukhus AB intern tidning 

 Pulsmöten 

 Informationsmöten 

 Direktkontakt från Projektledare och entreprenörer  

 Mejl till nyckelpersoner 

 Planeringsmöten  

Södertälje Sjukhus AB intranät uppdateras av både informationschefen från Södertälje Sjukhus AB 

och biträdande projektledare från Locum. Informationschefen använder startsidan och ger ut 

information om arbeten med större påverkning på flera avdelningar. Biträdande projektledaren har 

en flik som kallas ”Nya Södertälje sjukhus”. Där finns information om alla arbeten som påverkar 

någon avdelning. Under fliken återfinns även rubrikerna; Om projektet, Planer & handlingar, 

framtidens hälso- och sjukvård, Projektkontakt, Gammal_Störningsinformation [17]. 

Kanalen, är StS interna tidning som delas ut en gång i månaden. Den information som finns om  

”Nya Södertälje sjukhus” är översiktlig och en allmän uppdatering till alla hur arbetet framskrider 

[17].  

Pulsmöten hålls varje vardagsmorgon klockan 08.00 och är till för all personal som vill veta vilka 

arbeten som ska utföras under dagens gång. Dessa hålls vid huvudentrén och har ett 

blädderblockställ med information och bilder som visar vilka områden som är mest påverkade av 

byggnationerna. Det är entreprenörer som håller i mötena men projektledare från vården är också 

närvarande [18]. 
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Informationsmöten samordnas av projektledare när avdelningar behöver informeras om arbeten 

som påverkar dem betydligt. De som är kallade till dessa möten från vården är chefer och 

nyckelpersoner [18].  

Direktkontakt till vården sker via vårdens och Locums projektledare samt de olika 

byggentreprenörerna. De går ut till avdelningar och informerar om arbeten som kommer påverka 

dem, direktkontakten sker huvudsakligen till nyckelpersoner. Projektledare från Locum arbetar på 

Södertälje sjukhus i egna kontor och de går runt till de avdelningar som är direkt berörda av 

byggnationerna [17]. 

Den biträdande projektledaren mejlar ut information till alla nyckelpersoner på Södertälje sjukhus. 

Den information som mejlas är samma som publiceras under fliken ”Nya Södertälje sjukhus” på StS 

intranät. Nyckelpersoner ska sedan förmedla informationen vidare till sina avdelningar [17].  

Planeringsmöten anordnas innan byggaktiviteter. Vården får där ställa krav på de arbeten som ska 

genomföras. Mötena används för att utföra arbeten efter vårdens behov och krav. Vidare beskrivs 

flyttmöten i detalj inför evakuering [17]. De anordnas två flyttmöten inför en avdelnings evakuering. 

Under det första informeras nyckelpersoner från avdelningen och de får ställa avdelningarnas krav på 

flytten. Hur länge avdelningen stängs ner, om det behövs akutrum under flytten, vad för 

medicinteknisk utrustning det är som flyttas, om det behövs hjälp från hantverkare och så vidare. 

Under det andra mötet slutställs planeringen för evakueringen och alla praktiska detaljer. Hur 

markering av möbler går till, inspektion av lokaler, vad som kan packas i förhand, vilka rum som ska 

prioriteras med mera. Parter som deltar på dessa är alla som blir berörda eller medverkar samt 

Locum. Detta ingår egentligen inte i Locums uppgift men erfarenhet har visat att deras medverkan är 

positiv. Parterna kan vara vårdavdelningen, IT, vaktmästeriet, entreprenören, Medicin Tekniska 

avdelningen och projektledare från vården och Locum. 
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5 Störningar 
Byggarbeten medför alltid störningar för människor som vistas i närheten av byggarbetsplatsen [9]. 

Detta kapitel behandlar vanligt förekommande störningar vid om- och nybyggnad av lokaler med 

kvarvarande verksamhet.  

5.1 Damm 
Byggdamm uppkommer vid många av de arbeten som utförs på en byggarbetsplats. Bilning, slipning, 

håltagning och sågning är några exempel på arbeten som genererar damm. 

Byggdamm består av partiklar i varierande storlek. De olika partikelstorlekarna avgör vilken kategori 

de tillhör. De kategorier som dammet delas in i är inhalerbart, respirabelt och totaldamm. Inhalerbart 

damm är de partiklar som kommer in genom näsa och mun via andningen. Det inhalerbara dammet 

består av både större partiklar och respirabelt damm. Respirabelt damm är mycket små fraktioner 

som når ända ner till alveolerna i lungorna. Totaldamm fås ur en äldre metod av provtagning där 

totaldammet är de fraktioner som fångas upp med en provtagningskasset. Benämningen totaldamm 

är därmed något missvisande eftersom det inte är den totala mängd damm som finns i luften. Många 

ämnen som förr benämndes som totaldamm klassas idag som inhalerbart damm [23].  

Det inhalerbara dammet orsakar mest irritation i näsa och svalg men kan även framkalla allergiska 

reaktioner, astma och hösnuva. Det respirabla dammet kan, efter flera års exponering, öka risken att 

drabbas av KOL och Silikos. Det har även visats att större partiklar av trädamm kan öka risken för 

cancer i luftvägarna [23]. 

Gränsvärden för vilka halter som inte får överskridas på en arbetsplats ges i Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden [24]. Där kan det ses att gränsen för 

respirabelt damm är 5 mg/ m3 och för inhalerbart är 10 mg/ m3. 

De som är i riskzonen att utsättas för höga halter av damm är främst byggarbetarna [25]. Därför är 

det viktigt att de använder andningsskydd vid alla tillfällen när dammalstrande arbeten utförs och 

även en tid efteråt eftersom dammet stannar kvar i luften efter att verktygen stängts av. För att 

undvika att damm sprider sig till intilliggande rum är det viktigt att avskärmningar görs. Avskärmning 

kan åstadkommas genom stängda dörrar med igentejpade springor och tillfälliga plastväggar. I det 

avskärmade rummet bör även en fläkt eller luftrenare installeras för att skapa undertryck så inget 

damm läcker ut. Andra åtgärder som kan vidtas för att reducera dammspridningen är att använda 

verktyg med integrerat utsug eller välja arbetsmetoder som bidrar till mindre damm. Bilning av 

betong är ett exempel på arbete som genererar mycket damm, en alternativ arbetsmetod så som 

sågning med diamantklinga eller vajer resulterar i mycket mindre mängd damm [23]. Befuktning är 

en annan beprövad metod som visats vara effektiv eftersom fukt binder damm. Vid befuktning 

används ett munstycke som sprider en vattendimma över det torra materialet. Nackdelen med 

befuktning är att det bara är ytan som blir fuktig så befuktningen måste upprepas under hela 

arbetsprocessen. Om befuktningen inte utförs på rätt sätt finns det risk att fuktskador uppstår [25]. 

En av de enklaste men ändå viktigaste åtgärder som måste vidtas för att reducera dammspridning är 

städning. Om alla dammsuger efter utfört arbete som genererat damm minskas spridningen 

betydligt. Det är viktigt att använda en dammsugare, gärna en industri- eller centraldammsugare, och 

inte en sopborste eftersom en sopborste virvlar upp dammet i luften [23]. 
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Inom vården är det extra viktigt att damm inte sprider sig till angränsande rum där personer med 

nedsatt immunförsvar eller öppna sår befinner sig. Patienter som får damm i sår riskerar att såren 

blir infekterade [5]. 

5.2 Buller 
Buller är störande oönskat ljud som kan vara skadligt för hörseln [26]. De flesta arbeten på en 

byggarbetsplats resulterar i buller av olika slag. Buller kommer från allt mellan byggtransporter till 

spontning och håltagning. 

Hur ljudet upplevs är varierande mellan olika individer. Arbetsuppgift, sinnesstämning och 

hörselnedsättning är några av de faktorer som spelar in. Den upplevda störningen påverkas 

dessutom av hur ljudet uppträder, ett konstant ljud är oftast mindre störande än ett växlande. Om 

bullret kommer oförberett och möjligheten att påverka det inte finns kommer även detta att leda till 

ökad störning [2]. Information om när störande arbeten kommer att utföras är därför mycket viktigt 

för att reducera den upplevda störningen [9]. Det är även bra att informera om vad som gjorts för att 

reducera bullret, detta kan öka toleransen hos de berörda. Personer som är positivt inställda till 

bullerkällan störs ofta mindre, det är således angeläget att de berörda förstår varför det bullrar och 

att resultatet kommer gynna dem [2].  

De som utsätts för buller behöver ofta anstränga sig mer för att kunna utföra sin arbetsuppgift vilket i 

sin tur kan leda till ökad stress och trötthet. Huvudvärk och irritation är andra reaktioner som kan 

uppkomma [27]. Exponering av buller under längre perioder kan leda till olika typer av hörselskador. 

Nedsatt hörsel, både tillfälligt och permanent, är den vanligaste skadan men även risken för tinnitus 

ökar. De som löper störst risk att utveckla hörselskador är de som arbetar närmast bullerkällan, alltså 

byggarbetarna. Bra hörselskydd är därför av stor vikt [2]. 

Inom vården är inte hörselskydd ett alternativ eftersom de exponerade personerna måste kunna 

uppfatta tal eller andra ljud. Detta leder till att bullerreduceringen måste ske vid bullerkällan. Det 

talas ofta om att vården är en arbetsmiljö som är pressad och stressig i vanliga fall. Om en sådan 

arbetsplats även utsätts för buller ökar risken att personalens välmående och prestationsförmåga blir 

lidande. Det finns flera åtgärder som kan vidtas för att reducera de upplevda störningarna. 

Alternativa arbetsmetoder, avskärmning av byggarbetsplatsen och val av maskiner kan sänka 

ljudnivån medan god kommunikation och information kan öka toleransen för bullret [28]. En annan 

åtgärd för att reducera den upplevda störningen av buller är att förlägga de arbeten som genererar 

mycket buller på tider när verksamheten inte är igång. På ett sjukhus är detta problematiskt för det 

bedrivs verksamhet dygnet runt. Patienterna som befinner sig på sjukhuset behöver ofta mycket vila 

och störs lätt av buller [2]. Inom vården finns det även mycket känslig utrustning som kan påverkas 

negativt av höga bullernivåer [29]. 

5.3 Vibrationer 
Vibrationer är en serie av små, snabba rörelser [30]. Vibrationer uppkommer vanligen i ett tidigt 

skede av byggnationerna. Rivning, schaktning, spontning och pålning är exempel på arbeten som 

resulterar i vibrationer [29].  

Skador på närliggande byggnader är det problem som är främst associerat med vibrationer men även 

påverkan på människor och maskiner kan uppstå [29]. Vibrationer uppkommer ofta i samband med 

buller vilket gör att symptom som huvudvärk och trötthet kan sammankopplas med vibrationer [28]. 
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Andra symptom som illamående, känsla av att vara åksjuk och problem med balanssinnet kan också 

uppkomma [17]. 

Inom vården finns det mycket vibrationskänslig utrustning. Att följa de vanliga riktvärdena för 

vibrationer är inte tillräckligt eftersom utrustningen kan skadas eller ge fel utslag redan vid mycket 

små vibrationer [29]. Detta ställer högre krav på byggnationerna. Sjuka som är illamående och gamla 

människor som har dåligt balanssinne påverkas ännu starkare av vibrationer [18].  

Vibrationer är mycket svårt att undvika helt men med åtgärder kan vibrationerna reduceras. 

Alternativa arbetsmetoder som genererar mindre vibrationer kan väljas och tiden för det utförda 

arbetet kan styras till tider då verksamheten inte är igång [4]. För verksamheter som bedrivs dygnet 

runt kan avvägning behöva göras om verksamheten borde flyttas eller stängas ner under tiden för de 

kraftigt vibrerande arbetena [5]. Information till de berörda är av stor vikt. Acceptansen kan öka 

genom kännedom om tiden för vibrationsarbetena och vilka åtgärder som vidtagits för att reducera 

vibrationerna [4]. 

Byggnader som ligger i riskzonen bör besiktas på förhand för att undvika skadeståndskrav för sprickor 

och liknande som uppkommit innan bygget startade [21]. 

5.4 Driftavbrott 
Drift är ett samlingsnamn på funktioner som är essentiella för att byggnaden ska uppfylla sin 

funktion. Exempel på sådana funktioner är el, ventilation, värme, vatten och sanitet.  

Driftavbrott är avbrott av hela eller delar av driften och de kan vara planerade eller oförutsedda. Vid 

byggnationer kan driftfunktioner tvingas stängas av under kortare perioder. En olycka, så som en 

avkapad ledning, kan även den medföra ett driftavbrott. Vid planerade driftavbrott kan de utföras på 

tider anpassade för byggnadens verksamhet eller boende. Kvällar och helger passar vanligtvis bättre 

för verksamheter [17].  

Beroende på typ av verksamhet skiljer sig påverkan från driftavbrott. Vid verksamheter som skolor är 

driftavbrott inte så allvarligt men vid sjukhusverksamhet kan de ge svåra konsekvenserna om till 

exempel verksamheten inte har någon ström. Om en vattenledning till ett sprinklersystem går sönder 

riskeras brandsäkerheten och åtgärder för att undvika en säkerhetsrisk måste vidtas. 

Eftersom vården har ett konstant behov av drift finns reservkraft som automatiskt slås på vid 

oförutsedda elavbrott. Planerade driftavbrott kan medföra att vården inte kan ha full verksamhet 

under driftavbrottet [17].  

5.5 Svårframkomlighet 
Svårframkomlighet innebär svårigheter att komma fram av olika anledningar. Det kan till exempel 

bero på avspärrningar eller material och maskiner som ligger i vägen. 

För att skydda verksamheten från andra störningar, som damm och buller, kan passager behöva 

spärras av [5]. Detta leder många gånger till att omvägar måste tas för att komma fram vilket kan 

skapa irritationsmoment. Det kan även bli svårare att hitta utrymningsvägar. Under byggnationer är 

det viktigt med skyltar som visar vilka alternativa vägar som kan tas. Detta för att inte riskera 

säkerheten och undvika förvirring samt ytterligare irritation.  
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Svårframkomlighet innefattar inte bara avspärrningar. Verktyg, maskiner och bråte som inte städats 

undan och står i vägen bidrar även till detta. Det är viktigt att byggarbetarna plockar undan och 

städar efter sig [23]. 

Under tiden för byggarbete är det vanligt att brist på parkeringsplatser råder. Parkeringsplatser kan 

få agera upplagsytor och byggarbetarna parkerar där kunder eller anställda normalt brukar stå. 

Bristen på parkeringsytor är svår att lösa. Tillfälliga parkeringsplatser kan uppföras men det är ofta 

dyrt och det är inte alltid platsen finns [17]. En alternativ lösning är att låta byggarbetarna parkera 

inne på byggarbetsplatsen om så är möjligt utan att det medför några problem eller säkerhetsrisker.  

Inom vården är bristen på parkeringsplatser i nära anslutning till verksamheten ett stort problem. 

Många patienter klarar inte av att ta sig längre sträckor vilket kan leda till att de uteblir från sina 

bokade besök. 

Problematiken med svårframkomlighet är främst att det skapar irritationsmoment men det kan även 

utgöra säkerhetsrisker. Brandsäkerheten försämras när utrymningsvägar blockeras. Det är viktigt att i 

den mån det går undvika detta. Om det inte är möjligt måste alternativa utrymningsvägar upprättas 

och tydlig skyltning sättas upp.  
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6 Genomförande 
Detta kapitel handlar om genomförandet av examensarbetet, hur arbetsmetoderna utfördes. 

Litteraturstudier, observationer, möten och enkätundersökning är valda arbetsmetoder för 

informationsinsamling och varför dessa valdes står i tidigare kapitel 3. Metoder. 

6.1 Förstudie 
Förstudien utfördes för att säkerställa examensarbetets syfte och att det är tillräckligt kvalificerat för 

ett avslutande examensarbete inom Byggteknik och design. 

Innan förstudien genomfördes ett möte med handledaren från Locum, där idéer kring 

examensarbetet diskuterades. Efter att denna idé fastställs och godkänts av Sten Hebert startade 

förstudien. Som hjälpmedel till utformning av förstudien användes ett gammalt examensarbete [4] 

samt en äldre students förstudie. Genom kunskap från tidigare kurser vid KTH Haninge och analys av 

dessa förstudier formades en förstudie med den information som givits via Programhandlingen för 

utveckling av Södertälje sjukhus [1]. 

6.2 Litteraturstudier 
Litteraturstudier genomfördes genom hela examensarbetet inom områden som byggstörningar, 

enkätutformning, intervjumetodik, sjukhusbyggnation med mera. Sökning efter material skedde via 

internet och bibliotek. KTH:s bibliotek var till hjälp med att lära ut om hur internetdatabaser används 

effektivt. För att tillhandahålla mer hjälp arrangerades en sökverkstad inom informationssökning. 

Forskning och rapporter som hittades var huvudsakligen internationell och på engelska, det var 

bristande med information från Sverige. Problemet med detta är att rapporterna är skrivna efter 

utländska standarder och riktvärden. 

6.3 Observationer 
Arbetet har till stor del utförts på plats på Södertälje sjukhus, i ett kontor bredvid vårdens 

projektledare. Närheten till projektledarna har haft stor betydelse, de har varit hjälpsamma genom 

att ha diskuterat och svarat på frågor under arbetets gång. Närhet till byggnationerna och berörda 

parter gjorde att byggnationernas fortskridande dagligen kunde observeras. Flera besök och 

rundturer har genomförts på sjukhuset med projektledare och även med avdelningar som besöker 

sina blivande lokaler. Detta gav insikt i ombyggnadsarbetet och hur vården känner inför 

evakueringen och de provisoriska lokalerna. Detta var ett bra komplement till enkätundersökningen 

och förbättrade samt stärkte analysen och slutsatserna. 

6.4 Möten 
Under examensarbetets gång har flera möten observerats och medverkats på. Olika typer av möten 

medverkades på vid olika stadier av rapporten. I början av examensarbetet observerades Locums 

samordningsmöten som hålls varje måndag. Det gav inblick i vilket stadie byggnationerna var och en 

förståelse för vilka arbetsrutiner och metoder som Locum använder. Ett samordningsmöte mellan 

vården och Locum observerades för insyn i samarbetet mellan dem. Det genomfördes även ett möte 

mellan oss och projektledare från vården och Locum. Under mötet ställdes många frågor som sedan 

låg till grund för utformningen av enkäten till exempel information om kommunikationskanalerna. 

Tre planeringsmöten observerades, dessa gav information om hur planering inför evakuering 

fungerade, komplexiteten med evakuering inom sjukvård med mera. Dessa var väldigt givande och 

gav kunskap om vårdens åsikter om evakueringen och planeringen.  Utöver dessa möten har 
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konversationer och micromöten gett mycket information om byggnationerna. Med micromöten 

menas korta möten som inte bokats och där endast ett mindre antal frågor togs upp. 

Under mötena framkom flera problem som uppstått under byggnationerna. Parkeringsproblemen är 

ett exempel, många parkeringsplatser försvinner vid byggnationerna och det var redan trångt med 

parkeringar innan.  

6.5 Enkätundersökning 
För att samla information om vårdpersonalens åsikter kring kommunikation, störning och evakuering 

av verksamhet med avseende på byggnationen genomfördes en enkätundersökning. En 

litteraturstudie utfördes för att fördjupa kunskapen kring enkätutformning och reducera risken för 

misstag vid utformningen. Enkäten i praktiken [31], lästes och sammanfattades i form av tips och 

riktlinjer för frågeformulering samt styckesindelning för följebrev, för sammanfattningen se bilaga 1. 

För att enkäten skulle vara anpassad till respondenten, vården, rådfrågades projektledare och 

informationschefen från vården och projektledare, biträdande projektledare och kundansvarige från 

Locum. 

Trovärdigheten av resultaten från undersökning grundar sig på formulering och struktur på enkäten. 

Frågorna ska vara korta och koncisa för att undvika att respondenten tappar intresse. Formuleringen 

ska vara anpassad för respondenten och ha kontinuerlig struktur för att undvika förvirring, dessa är 

några av de faktorer som beaktades vid enkätformuleringen [31]. 

Enkätens utformning startade med att identifiera vilka problemområden som skulle behandlas. Dessa 

var kommunikation, störningar och evakuering av verksamhet. Kommunikation för att få information 

kring hur väl kommunikationskanalerna fungerar och vad som kan förbättras. Störningar för att få 

kunskap om hur de olika störningskällorna påverkar vården och hur väl åtgärder för att reducera de 

upplevda störningarna fungerar. Evakuering av verksamhet för att få vetskap om hur 

planeringsarbetet inför evakuering upplevs och om de nya lokalerna ansågs fylla kraven från vården. 

Parkeringsproblem var ett känt problem och vidare information kring detta ansågs överflödig. 

Rubrikerna ”Allmänt” och ”Övrigt” lades även till. Allmänt för att kunna kategorisera svaren och 

möjliggöra indelning vid analysering. Övrigt för att ge respondenterna möjligheten att nämna diverse 

byggnationsrelaterad extra information. 

Vid val av distributionsform hölls ett möte med informationschefen från vården [22]. Det två 

alternativ som diskuterades var att skapa ett ”googledocs” och mejla ut information om det eller att 

använda internposten på Södertälje sjukhus och skicka ut ett antal till varje avdelning. Det beslutades 

att använda internposten eftersom den var mer anpassad till arbetsrutinerna för flera av vårdens 

arbetsgrupper och att det troligen skulle ge en högre svarsfrekvens. Varje avdelning fick ett antal 

enkäter, hur många beroende på avdelningens storlek och totalt skickades 375 enkäter ut till 46 olika 

avdelningar. Avdelningscheferna blev informerade under möten och fick en påminnelse via mejl efter 

halva tiden innan inlämningsdatum, för att vidare öka chansen till en högre svarsfrekvens.  
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6.6 Intervjuer 
Litteraturstudier kring intervjumetodik genomfördes efter enkätens färdigställande. Det framgick 

dock att observationer, möten och enkätundersökningen gav den information som behövdes. Efter 

dialog med handledare från KTH beslutades det att intervjuer endast skulle genomföras om det 

uppstod en situation där djupare förståelse var nödvändig. Efter sammanställning och påbörjad 

analys av enkäten framgick det att inga intervjuer för djupare förståelse var nödvändiga. Med en 

längre tidsplan och mer djupgående undersökning hade intervjuer möjligtvis varit mer relevant.   

6.7 Sammanställning och Analys 
Allt eftersom enkätsvaren kom in sammanställdes de, för diagram se bilaga 3. Vilka avdelningar som 

svarat och hur många svar som inkommit från varje avdelning sammanställdes i ett dokument, detta 

för att undersöka hur många avdelningar totalt som svarat och vilka hus de arbetar i. Större spridning 

leder till starkare generella slutsatser, rubriken ”Allmänt” gav möjligheten att kartlägga arbetsroller 

för mer kategorisering. Efter att sammanställning av svaren var klar delades den upp i diagram och 

kommentarer, diagrammen analyserades för att kunna dra generella slutsatser och kommentarerna 

användes för förståelse kring specifika situationer. Vissa diagram gjordes i procent av antal 

respondenter, för att detta tydligare visade resultatet. Därefter analyserades all information från 

enkäten, observationer och möten och lösningförslag bearbetades fram utifrån problemen som 

upptäckts. 
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7 Analys 
I detta kapitel analyseras enkätsvaren och observationerna, därefter resoneras det kring 

åtgärdsförslag. Kapitlet är indelat i avsnitten: Enkätundersökningen, Kommunikation, Störningar, 

Evakuering och Övrigt. I avsnittet om enkätundersökningen analyseras utformningen av enkäten och 

trovärdigheten på enkätsvaren. Resterande avsnitt sammanställer och analyserar informationen från 

observationerna och enkätsvaren. Enkäten och samtliga diagram kan ses i bilaga 2 och 3. 

7.1 Enkätundersökningen 
Efter enkätundersökningens slutförande analyserades enkätens utformning och svaren, detta för att 

säkerställa att svaren är användbara till att dra generella slutsatser.  

Vid utformningen av enkäten användes ett flertal personer från både StS, Locum och KTH som hjälp 

för att få en bra formulerad enkät anpassad för hälso- och sjukvården. Åsikterna från dessa personer 

var väldigt positiv och inga större ändringar skedde, trots detta har förbättringar missats. Optimal 

formulering är svårt att uppnå, i fråga 6 används ordet ”utnyttjar” där ordet ”nyttjar” eller 

”använder” skulle varit bättre. Ordet ”utnyttjar” och ”nyttjar” strider även mot riktlinjen från Enkäten 

i praktiken som hänvisar till enkelhet och anpassat språk för respondenter, alltså passade ordet 

”använder” bättre. Formulering som anses korrekt men misstolkas på grund av 

arbetsspråksskillnader uppstod också.  Evakuering i enkäten syftar till flytt av verksamhet, dock är det 

osäkert om alla respondenter förstod detta och inte misstolkade det. Vissa frågor lämnades blanka, 

det vill säga internt bortfall, dessa går inte att tyda och det är svårt att veta varför de valde att inte 

svara. Något som kan ha påverkat är att vi valde att undvika svarsalternativen ”ingen åsikt”/”vet 

inte”. Anledningen till detta var att vi ville uppmana respondenterna till att ta ställning och fundera 

på vad de tyckte även när de var osäkra. Att få flera svar som har betydelse har värderats högre än 

ett möjligen lägre internt bortfall. De missar som upptäckts har varit mindre, enkäten i sin helhet var 

väl formulerad, tydlig och i enlighet med målet på examensarbetet. 

Mänskliga felkällor framkom under analysen. Respondenter som inte läst frågorna och 

svarsalternativen ordentligt. De har till exempel kryssat motsägelsefult på fråga 15, svaret var att de 

upplevt säkerhetsrisker samtidigt som de inte upplevt någon ökad säkerhetsrisk. Det förklaras flera 

gånger i enkäten att endast informering och störning kring byggnationerna ska beaktas, detta tror vi 

dock inte alla tog hänsyn till. Ett annat problem var att kommentarer ibland var svåra att tyda. Slarvig 

handstil, kortfattat, tvetydigt och utan grammatiska regler är väl beskrivande av en del kommentarer. 

Respondenters svar påverkas även av olika situationer. Temporär ilska om något negativt nyligen har 

inträffat, medarbetare som påverkar varandra och inställning till byggnationerna är några exempel 

som kan påverka. Temporär ilska som uppstår om något dåligt nyligen har hänt, ett exempel är att de 

som arbetar i hus 10 fick gå via byggarbetsplatsen för att komma till sin entré under en kortare tid. 

Medarbetare kan sprida sina åsikter bland andra på sin avdelning, både positiva och negativa.  Vissa 

tycker det är tråkigt att gamla byggnader ska rivas, detta ger en dålig inställning från start vilket leder 

lättare till negativ påverkan [21]. Dessa situationer kan ge positiva och negativa effekter på enkäten. 

Dessa felkällor går i många fall inte att påverka. För att undvika att respondenter inte skall hoppa 

över att läsa frågorna och svarsalternativen har vi gjort korta koncisa formuleringar och haft 

kontinuitet i svarsalternativen. Detta gör det enklare för respondenten att fokusera på sin åsikt 

istället för formuleringar. 
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Vilka det är som har svarat är viktigt att ta in i analysen. Informationen behöver vara applicerbar för 

generella slutsatser och måste därför representera många personer. De olika områden men även 

yrkesgrupper bör alltså vara representerade. Sjukhusområdet är stort och varje hus och avdelning 

har upplevt olika störningar med varierande styrka, eftersom de har olika entreprenörer med olika 

arbetsuppgifter. Svarsfrekvensen på enkäten är 48 % av antalet utlämnade, detta motsvarar 179 

stycken. Av alla avdelningar har 80 % svarat och alla hus med verksamhet finns representerade bland 

dessa avdelningar. Flertalet yrkesgrupper var representerade, det var främst sjuksköterskor och 

undersköterskor som svarat på enkäten men även administrativ personal, läkare och sjukgymnaster 

fanns bland respondenterna. Denna mängd och utspridning leder till att informationen från analysen 

är en god grund för generella slutsatser och förslagsåtgärder. Att avdelningar från alla hus svarade 

stärker slutsatserna och att analysen kring områdesbetydande faktorer som störningar är trovärdiga. 

7.2 Kommunikation 
God kommunikation är viktigt för att öka förståelsen och reducera den upplevda störningen.  

Alla kanaler utvärderas ur byggnationssynpunkt och deras funktioner på andra områden har inte 

beaktats 

Locum och Södertälje Sjukhus använder sig av flera olika kommunikationskanaler för att nå ut till 

vården. De kanaler som används är Södertälje Sjukhus intranät, Kanalen, pulsmöten, 

informationsmöten, direktkontakt och information från arbetsledare/ personalansvarig. Mer om 

kommunikationskanalerna kan läsas i kapitel 4.5.1. 

 

 

 Diagram 1. Utfall på frågan: Utvärdera följande kommunikationskanaler  

Enkäten visar att majoriteten är nöjda med de kommunikationskanaler de känner till. Det är dock 

många som inte känner till Pulsmöten, Informationsmöten och direktkontakt. Det framgår även av 
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enkäten att 14 % av respondenterna aldrig eller mer sällan än en gång i månaden nyttjar någon av 

dessa kommunikationskanaler. Det har bekräftats av vårdens projektledare att många, särskilt 

undersköteskor, inte anser sig ha tid att ta till sig information. Det är många inom vården som sällan 

sitter vid en dator vilket medför att exempelvis intranätet inte besöks så ofta som det borde. 

Samtidig har det visats att många av de som använder sällan kommunikationskanalerna, ändå anser 

sig få tillräckligt med information. Bland respondenterna var det 66 % som ansåg att de får den 

information de behöver eller mer än behövligt och 32 % som svarade delvis. Detta är inte dåliga 

siffror men det behöver arbetas med att höja andelen som anser att de får tillräckligt med 

information. En del i detta är att öka kunskapen om vilka kommunikationskanaler som finns 

tillgängliga. 

 

                     Diagram 2. Utfall på frågan: Anser du att du får den information du behöver?  

7.2.1 Södertälje sjukhus intranät 

Södertälje Sjukhus intranät är uppskattat av de flesta och majoriteten känner till denna 

kommunikationskanal. Dock är det osäkert om alla känner till fliken ”Nya Södertälje sjukhus” på 

grund av tekniska problem som gjorde att den underrubriken försvann från enkäten. Under den 

fliken publiceras all information om störningar och driftavbrott vilket gör att det är en väldigt 

informativ kanal för alla som har tillgång till en dator. Den information som är extra viktig publiceras 

även på startsidan av informationschefen för StS. Genom enkätundersökningen har det dock 

framkommit att vissa tycker att hemsidan är svårnavigerad. Att informationen kommer ut med 

hänvisningar till husnummer är också ett problem eftersom inte alla vet benämningen på husen de 

arbetar i.  

På grund av det tekniska problemet med underrubriken som inte kom med i enkäten framgår det 

inte om det är hemsidan i sin helhet som är svårnavigerad eller fliken ”Nya Södertälje sjukhus” vi har 

dock valt att endast ge förbättringsförslag till fliken eftersom det är den som Locum ansvarar för. Vi 

anser att en ritning över området med husnummer tydligt markerade ska läggas högst upp under 

fliken för att det ska vara lätt att ta reda på vilket husnummer man arbetar i. För att det sedan ska 

vara enkelt att finna vilka störningar som berör det hus man befinner sig i bör underflikar för varje 

hus skapas. All information som publiceras på sidan ska även kategoriseras in i de byggnader som 

berörs. Därmed blir det enkelt att klicka på det hus man arbetar i för att endast se de störningar som 

är relevanta. 
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7.2.2 Kanalen 

Kanalen är en uppskattad tidning som kommer ut månadsvis. Eftersom den kommer ut så pass sällan 

är det givet att den inte kan fungera som kanal för att informera om alla störningar som pågår. I 

Kanalen ligger istället fokus på stora milstolpar i projektet. Den är bra som komplement till de andra 

kommunikationskanalerna. Enligt Hadi, 2001 [21] är det viktigt att hålla folk uppdaterade om hur 

projektet fortskrider så de kan se resultat och inte bara störningar. 

Vi anser att Kanalen uppfyller sin funktion. Eftersom detta inte är en huvudkanal för byggrelaterad 

information utgör den ett tillräckligt komplement i dagsläget. Något vi däremot tycker borde 

tillkomma i kanalen är information om de byggrelaterade kommunikationskällorna som finns, till 

exempel ”Nya Södertälje sjukhus” och Pulsmötena. 

7.2.3 Pulsmöten 

De som känner till Pulsmötena är mycket positivt inställda till dem. Dessvärre är det närmare 70 % av 

respondenterna som inte känner till att pulsmöten existerar. Eftersom entreprenörerna tar sig tid 

varje morgon att informera och svara på frågor vore det av stor vikt att få dit fler från vården. Något 

som vi noterat är att tidsplanerna och ritningarna på tavlan inte alltid är uppdaterade. Det hade även 

varit bra om det fanns en ritning över byggnaderna med husnummer för att lättare kunna beskriva 

vart störningar kommer att ske. 

Pulsmöten är en riktigt bra kommunikationskanal vilket tyvärr inte vården tar vara på. Vi anser att en 

person från varje avdelning borde gå på dessa möten varje morgon för att sedan kunna föra vidare 

informationen till resterande i arbetslaget. För att locka fler att gå på dessa möten kan det vara en 

idé att servera kaffe i samband med mötena. Om inte närvaron från vården ökar på dessa möten 

anser vi att det är slöseri på resurser att hålla dem varje dag, en gång i veckan kan vara tillräckligt. 

7.2.4 Informationsmöten 

Informationsmöten hålls av Locum och vårdens projektledare. Att det är få som känner till dem beror 

troligtvis på att det är främst nyckelpersoner och chefer som går på dessa möten.  

Vid utformning av enkäten hade vi uppfattningen att dessa möten var till för alla berörda på en 

avdelning. Detta medför att vi i efterhand kommit fram till att det var överflödigt att ha med denna 

kommunikationskanal i undersökningen. 

Vi tror däremot det vore bra att inför större byggarbeten hålla informationsmöten för alla berörda 

och inte bara nyckelpersoner. Syftet med sådana möten skulle främst vara att informera och inte 

diskutera med tanke på antalet som skulle medverka på dessa. Varje avdelning borde få ett möte i 

början av byggnationerna även om de inte kommer bli direkt berörda av dem så de känner sig 

informerade och får bättre inställning till byggnationerna. 

7.2.5 Direktkontakt 

Direktkontakten mellan Locum och vården sker främst via nyckelpersoner detta gör att färre känner 

till direktkontakten vilket även enkätundersökningen visar. En annan faktor som kan påverka att 

kännedomen om direktkontakt är så låg är att Locums personal endast är ute på de avdelningar som 

är direkt berörda av byggnationer. Att det sitter folk från Locum ute på Södertälje sjukhus är positivt. 

Närheten förenklar direktkontakten mellan Locum och nyckelpersoner. 
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Det var även få som kände till den direktkontakt som byggarbetare har med vården. Detta kan ha 

flera olika orsaker. En infallsvinkel är att många har kommenterat att de inte märker av 

byggarbetarna, detta i sin tur leder till minskad direktkontakt men av en positiv anledning. Alla 

entreprenörer och alla från Locum bär id-kort men dessa är möjligtvis inte alltid synliga.  

Många nyckelpersoner känner Locums personal på Södertälje sjukhus men för att tydligt visa 

resterande personal från vården vilka som arbetar på Locum är det viktigt att id-kortet bärs synligt 

och att man presenterar sig när man kommer in på avdelningen. Det vore även bra om alla inom 

vården var medvetna om att alla entreprenörer alltid måste bära id-kort. Det har framkommit via 

kommentarer att det ibland är svårt att avgöra vilka som får vistas i olika utrymmen. Vetskapen om 

att alla entreprenörer måste bära Id-kort skulle vara en lösning på detta.  

Känslan av delaktighet och även uppfattningen av direktkontakt skulle troligtvis öka om fler gick på 

pulsmötena och vid införande av informationsmöten för alla. 

I efterhand upptäckte vi att frågan om direktkontakt kommit att bli dubbel då vi i underrubriken 

specificerade att den gällde både Locum och byggarbetarna. Detta kan ha lett till en felmarginal i 

svaren. Det hade varit bättre om frågan endast haft en betydelse. 

7.2.6 Information från personalansvarig  

Personalansvariga och nyckelpersoner är de som får mest information för att sedan föra den vidare 

till respektive arbetslag. Exempelvis är det nyckelpersoner som medverkar på informationsmöten och 

har mer direktkontakt. Nyckelpersoner får även mejl med all information som publiceras under fliken 

”Nya Södertälje sjukhus”. Många kommentarer visar att dessa mejl är mycket uppskattade. Eftersom 

det är vanligt att personal sällan använder sig av datorer är det bra att nyckelpersoner har i uppgift 

att informera sina medarbetare så informationen når ut till alla. 

Strukturen gör att mycket information går via nyckelpersoner därför är det många som inte märker 

var informationen ursprungligen kommer från. Detta kan vara en orsak till att så få känner till 

informationsmöten och direktkontakt. Hur denna kommunikationskanal fungerar beror till stor del 

på hur väl nyckelpersonerna för vidare informationen. Det kan vara en risk att förlita sig så pass 

mycket till enskilda personer, detta styrks i examensarbetet om ”Nöjda kontorshyresgäster” [4]. En 

överlägsen majoritet tycker dock att denna kommunikationskanal fungerar väldigt bra i dagsläget.  

Eftersom mejlen från Locum är mycket uppskattade anser vi att det vore bra om andra än 

nyckelpersoner kan få möjlighet att finnas med på mejllistan. Detta ger möjlighet för de som har 

intresse att informeras mer om störningar. Ett annat alternativ är att nyckelpersonerna 

vidarebefordrar de mejl som är relevanta för just sin avdelning. Om det är extra viktig information 

kanske den till och med borde skrivas ut och sättas upp på avdelningen. 
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7.2.7 Övrigt 

Genom kommentarer kring kommunikationskanalerna har det framkommit att informationen ibland 

kommer väldigt tätt inpå störningen, det är då svårt att hinna anpassa verksamheten. Locum arbetar 

för att ge ut information i god tid och påminna tätt inpå störningen. Det är dock oundvikligt att viss 

information kommer ut sent. Vet Locum inte om störningen tidigare kan de inte heller informera om 

den.  

Enligt Hadi 2001 [21] är det viktigt att det finns en kontaktperson att vända sig till med synpunkter. 

Ett alternativ är att framgöra synpunkter genom nyckelpersoner men ibland vill man föra sin egen 

talan. En lösning är att på hemsidan berätta vart man ska vända sig med synpunkter på 

byggnationerna och störningarna, förslagsvis i ”Projektkontakt” under fliken ”Nya Södertälje 

sjukhus”. Eftersom det främst ligger i vårdens intresse att den enskilda individen är nöjd bör 

förslagsvis vårdens projektledare vara denna kontakt. Många gånger räcker det att en missnöjd 

person får känna sig sedd och hörd. Vårdens projektledare får sedan föra vidare den information de 

anser relevant för Locum.  

7.3 Störningar 
Under byggnationer uppkommer störande moment. Vilka arbeten som vården upplevt som mest 

störande analyseras i detta kapitel. 

De flesta har störts mycket av buller och vibrationer under byggnationerna. Damm, driftavbrott och 

svårframkomlighet har vården däremot störts lite eller inte alls av.  

 

Diagram 3. Utfall på frågan: I vilken utsträckning har du blivit störd av: 

För att reducera den upplevda störningen är det viktigt med god informering. När tider för störande 

arbeten är kända upplevs oftast störningen som mindre. Enligt enkätundersökningen anser 70 % av 

respondenterna att de alltid eller oftast får veta när störande arbeten och driftavbrott kommer äga 

rum. Av respondenterna är det 79 % som upplever att det tider som ges även följs. Enligt Locum 

stämmer inte detta med verkligheten. De upplever att vissa entreprenörer anger tider när arbeten 

ska utföras men sedan följer de inte dessa tider. Detta problem verkar dock Locum märka av i större 

utsträckning än vården vilket visar på att Locum ställer höga krav på sina entreprenörer, detta är bra. 
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Den allmänna inställningen som vi uppfattat från enkätundersökningen och observationer är att de 

flesta störts men är samtidigt väldigt förstående. Det finns en del personer som störts extra mycket 

och de som anser att de jobbar i en mycket svår arbetsmiljö. Detta kan troligtvis hänföras till den 

ursprungliga inställningen till bygget. Om man inte är positiv till förändringen som byggnationerna 

innebär kommer man vara negativ till allt som har med byggnationerna att göra. De åtgärder som 

kan vidtas för att undvika detta är att i ett tidigt skede informera alla om vad som kommer hända, 

hur länge det kommer pågå och hur de kommer gynna vården i slutändan.  

För att reducera upplevda störningar kan arbeten som genererar mycket störningar förläggas på tider 

när verksamheten är reducerad. Detta skapar dock problem inom vården eftersom verksamhet alltid 

är igång och de som vistas på sjukhuset vid reducerad verksamhet kommer störas väldigt mycket. 

Kommentarerna har visat att vissa störande arbeten har börjat mycket tidigt på morgonen, redan 

innan klockan 07:30. Det bör undvikas att förlägga extra störande arbeten på tidiga morgonar och 

sena kvällar. 

7.3.1 Damm 

Enkätsvaren kring damm är ganska spridda men majoriteten av respondenterna har störts lite eller 

inte alls av det.  

 

Diagram 4. Detaljdiagram över damm 

Vi noterade en incident där entreprenören stod i kulverten och sågade plywoodskivor vilket ledde till 

att trädamm for runt i kulverten. Detta skedde dock efter att enkäten samlats in. I övrigt har inte vi 

noterat särskilt mycket damm. De utrymmen som arbeten utförts på har varit väl isolerade med plast 

och igentejpade springor.  

Det är viktigt att alla arbeten som alstrar damm sker isolerat så att dammet inte sprids vidare. Alla 

entreprenörer måste vara väl informerade i vilka risker det innebär för vården om inte detta följs. 

Incidenten där plywoodskivor sågades i kulverten hade kunnat undvikas antigen genom att sågningen 

skedde utomhus eller i ett isolerat rum. 
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7.3.2 Buller 

Buller är det som flest respondenter har störts av. Detta är inte oväntat eftersom många arbeten 

som utförs på en byggarbetsplats genererar buller av olika slag.  

Genom kommentarer från enkätundersökningen har det framkommit att personer ifrån vården har 

fått huvudvärk och haft svårt att koncentrera sig till följd av bullret. Det är även flera som tycker det 

är jobbigt att de inte får någon vila från bullret på hela dagen och många är extra trötta när de 

kommer hem från sina arbetspass. 

 

Diagram 5. Detaljdiagram över buller 

Det finns bullerdämpande åtgärder som kan vidtas. Exempel på sådana åtgärder är att välja tystare 

maskiner och isolera ljudet till bullerkällan. Ett annat alternativ är att påverka hur störningarna 

upplevs. God information att alltid viktigt. Personer som är välinformerade och vet om störningens 

tid och art tenderar att störas mindre än ovetande personer. En annan åtgärd som kan vidtas är att 

inte förlägga några störande arbeten under lunchtid. På så sett får alla en lugn stund och kan vila ut 

under sin lunchrast. Enkätundersökningen tyder på att personer som störs under sin rast påverkas 

kraftigare än de som störs i sitt arbete. Om vissa lunchrum ligger extra utsatt och möjligheten att 

pausa störande arbeten under lunchtid inte finns bör det ses över om det finns möjlighet att tillfälligt 

flytta dessa lunchrum. 

7.3.3 Vibrationer 

Vibrationer har stört väldigt många, trotts att det var över en månad mellan de vibrerande arbetena 

och enkätundersökningen. Detta indikerar att vibrationer är väldigt störande. Enkätundersökningen 

har visat att både personal och patienter känt sig åksjuka och illamående till följd av vibrationerna. 

Det har även påpekats att föremål från bord har vibrerats ner. När det vibrerade som värst gick inte 

röntgenmaskinerna att använda eftersom röntgenbilderna blev suddiga, trots att utförda 

vibrationsmätningar visar att riktvärdena för vibrationers 

storlek hölls. Mer om vibrationsmätningarna kan läsas i 

kapitel 4.5. 
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Det är svårt att undvika vibrerande arbeten helt. Det som kan göras är att välja arbetsmetoder som 

vibrerar mindre och går snabbare att utföra. Det är viktigt att arbetsmoment som genererar mycket 

vibrationer blir avslutande extra fort för att minimera tiden för störningen. Likt buller bör det även 

undvikas att utföra vibrerande arbeten under lunchtid. Det är även av stor vikt att informera om 

störningen. Tydlighet kring vilka åtgärder som vidtagits för att reducera vibrationerna samt hur länge 

de kommer pågå är av stor vikt. Det är mycket lättare att acceptera en störning om man vet när det 

kommer att sluta. Eftersom vibrationerna skapat så omfattande störningar borde eventuellt 

diskussioner förts vissa avdelningar om att stänga ner bokad verksamhet då de arbetsmoment som 

genererade mest vibrationer pågick. 

7.3.4 Driftavbrott 

Enligt respondenternas åsikter har vården inte blivit särskilt påverkade av driftavbrott under 

byggnationerna. Bidragande orsaker till de positiva resultaten är att få oplanerade driftavbrott skett 

och att de planerade förläggs på tider anpassare efter vården samt att det går ut mycket information 

kring driftavbrott. 

Ett större oplanerat driftavbrott som uppkom under tiden för examensarbetet var då ett rör till 

sprinklersystemet grävdes sönder. Snabb information utgick om detta och en extra bevakning av 

väktare och brandskyddsansvarige sattes in. Röret var lagat redan nästa dag. 

 

Diagram 7. Detaljdiagram över driftavbrott 

7.3.5 Svårframkomlighet 

De dominerande svarsalternativen på svårframkomlighet är att vården antingen störts lite eller inte 

alls av detta. Kommentarer har dock påpekat att det är jobbigt när kulverten är avstängd och 

omvägar måste tas. Det största problemet med svårframkomlighet som vi noterat var när kulverten 

stängdes av och ingången till hus 10 endast nåddes via byggarbetsplatsen. Detta pågick i någon dag 

och löstes genom att gången via byggarbetsplasten separerades med hjälp av stängsel samt att sen 

alternativ väg inomhus öppnades upp. Det har även påpekats av administrativ personal att besökare 

haft svårt att hitta till möten under vissa skeden av byggnationerna. 

Det är oundvikligt att vissa passager tvingas stängas av under olika delar av byggnationerna. För att 

reducera den upplevda störningen till följd av detta är det viktigt med information kring vad som 

stängs av, orsaken till avstängningen, hur länge avstängningen kommer pågå och vilka alternativa 

vägar som finns att ta.  
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7.3.6 Stress 

Att arbeta i en miljö med störande buller, vibrationer med mera kan öka stressnivån. Av 

respondenterna är det 18 % som upplevt en måttlig eller kraftig ökning av stress. Det tidigare 

förslaget att ha buller- och vibrationsfria lunchraster skulle även kunna bidra till att sänka 

stressnivån. Personer som aldrig får vila från störningar tenderar att vara mer stressade än de som 

får vila.  

 

Diagram 8. Utfall på frågan: Hur har din upplevda stress påverkats? 

 

7.3.7 Byggarbetarna 

Trotts att majoriteten, 61 %, tycker att byggarbetarna alltid eller oftast tar hänsyn till våden är det 

ändå 22 % som tycker att de ibland eller aldrig tar hänsyn. Detta kan vara bundet till att olika 

entreprenörer arbetar i olika hus. Det kan även bero på inställningen till byggnationerna i helhet. Om 

man inte tycker om byggnationerna kommer man inte heller att tycka om byggarbetarna. Ett antal 

respondenter, 15 stycken, valde att skriva ”vet ej” intill denna fråga. De flesta av dem var 

administrativ personal som inte arbetar i direkt anslutning till vården och därför har svårt att ta 

ställning i denna fråga. Det var även åtta personer som inte svarat på denna fråga, möjligtvis av 

samma anledning. 

Locum har bekräftat att olika entreprenörer 

sköter sig olika bra. Det är viktigt att alla 

entreprenörer blir välinformerade om hur 

det är att arbeta på ett sjukhus och att extra 

hänsyn måste tas till vården. Locum har ett 

nystartat projekt med att alla entreprenörer 

måste kolla igenom en film och ett 

interaktivt program för att bli berättigade 

att arbete på sjukhusen. 

  

3 

30 

64 

80 

0 

Kraftig
ökning

Måttlig
ökning

Liten ökning Ingen
påverkan

Minskning

Stress 

21% 

45% 

16% 

6% 8% 

4% 

Visar byggarbetarna hänsyn? 

Alltid

Oftast

Ibland

Aldrig

Vet ej

Internt bortfall

Diagram 9. Utfall på frågan: Upplever du att byggarbetarna tar                 
.................hänsyn till vårdverksamheten? 



 

39 
*För ordförklaring se kapitel 2. 

7.3.8 Säkerhet 

Genom enkäten har det framkommit att 87 % inte känner till rutinerna kring om de akut måste 

stoppa bygget. Bland dessa finns även arbetsledare och personer med personalansvar vilka är de som 

ska informera resterande i arbetslaget om hur rutinerna fungerar. Detta är inte acceptabla siffror.  

Stor vikt måste läggas på informering kring stoppande av bygget eftersom så få känner till detta. 

Även om rutinen ser ut så att inte vem som helst kan stoppa bygget måste ändå alla ha kännedom 

om hur det görs och vem de ska vända sig till. 

På frågan om vården upplever någon säkerhetsförsämring till följd av byggnationerna svarade 35 % 

att ingen säkerhetsförsämring upplevts. Den dominerande säkerhetsförsämringen var 

utrymningsvägar. Detta beror troligtvis dels på hus 10 som under några dagar fick gå via 

byggarbetsplatsen för att komma in och ut. Det kan även bero på avstängning av kulvert som lett till 

att alternativa utrymningsvägar måste tas och alla kanske inte känner till dem. En annan orsak till 

problem med utrymningsvägar kan vara att utrymningsvägar blockeras av maskiner och 

byggmaterial. Detta är inget som vi noterat. 

För att lösa problem med utrymningsvägar är det återigen viktigt med god information. När 

utrymningsvägar blockeras eller vägar stängs av måste tydlig information sättas upp för att visa vart 

alternativa utrymningsvägar finns. Det är även bra om denna information går ut till alla inom vården 

via exempelvis intranätet.  

 

Diagram 10. Utfall på frågan: Upplever du någon säkerhetsförsämring? 
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7.4 Evakuering av verksamhet 
Inför huvudprojektet behöver avdelningar evakueras internt och till provisoriska moduler. Utöver 

enkäten finns mycket kompletterande kunskap från medverkande på planeringsmöten och besök av 

provisoriska lokaler med vården. Mer information om evakueringen finns i avsnitt 4.4.1. 

Under analysen av enkätsvaren upptäcktes brister i enkäten. Den största är att Evakuering av 

verksamhet har misstolkats av respondenter. Avsnittet avser flytt av verksamhet och underrubriken i 

enkäten förtydligar detta.  

 

 

Diagram 11. Utfall på frågan: Har er verksamhet evakuerats? 

På frågan ”Har er verksamhet evakuerats?” svarade 80 % ”Nej” och 20 % ”Ja” eller ”Kommer att 

evakueras”, detta reflekterar inte sanningen för det är många fler som kommer evakueras. Det finns 

ett par anledningar till varför svaren skiljer sig från verkligheten. En del avdelningar flyttar till 

permanenta lokaler direkt och det definieras inte som evakuering. Svar från samma avdelning skiljde 

i några fall, vilket kan bero på att de är i ett tidigt skede och informering till alla inte skett än. En del 

av respondenterna som svarade ”Nej” skrev senare att de var i ett tidigt skede av flytten, de har 

alltså misstolkat ordet evakuering.  

Avsnittet har bristfälligt med information från enkäten och ger inte tillräckligt med kunskap för att 

dra generella slutsatser. Som komplement till informationen har kunskap samlats från medverkan på 

planeringsmöten och besök av lokaler samt moduler tillsammans med vården. Denna kunskap är 

kvalitativ vilket leder till att slutsatserna blir specifika för planeringsmöten mellan dessa avdelningar 

och Locum.  

Planering inför evakueringen har fungerat bra och inställningen är väldigt positiv, både enkätsvaren 

och observationerna från mötena samt besöken styrker detta. Under besöken var vården nöjda och 

de nya lokalerna uppfyllde deras krav och behov. Det finns även respondenter som inte deltagit i 

planeringen som tyckt det fungerat väldigt bra. Varför det fungerar bra finns det flera anledningar till. 

Det viktigaste är att vården involveras tidigt och grunden för planeringen är kraven och behoven från 

dem. Det kan vara hur länge verksamheten kan stängas ner, hur många akutmottagningsrum som 

behövs under evakueringen och vilken teknisk utrustning som behövs i de nya lokalerna. Det finns 

även en samarbetsvilja mellan parterna som är viktig. Det är många parter som ska samverka och alla 

har sina behov och krav, utan samarbetsviljan skulle det vara svårt att diskutera fram bra lösningar 
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på de problem som uppstår ur de komplicerade situationerna. Locum medverkar som samordnare 

men har inget ansvar i flytten. Deras medverkande är positivt eftersom de har god kontakt med alla 

parter.  

 

    Diagram 12. Utfall på frågan: Hur anser du att planeringsarbetet  
                            inför evakueringen har fungerat 

Avsnittet Evakuering av verksamhet kunde ha gjorts bättre. Vi hade istället för evakuering kunnat 

kalla avsnittet ”Flytt av verksamhet” för att undvika misstolkningar. Ett annat alternativ hade varit att 

låta detta avsnitt utebli från enkäten och endast förlitat oss på observationer alternativt använt 

intervjuer för att få kunskap om planerings- och evakueringsarbetet.  

I efterhand framgick det att evakuering har ett kvalitativt informationsbehov där kommunikation och 

störningar har ett kvantitativt. För kommunikation och störningar är alla respondenter lika relevanta 

och det är viktigt att få information från många situationer och synvinklar för de generella 

slutsatserna. För evakuering av verksamhet är information från nyckelpersoner viktigare för det är de 

som arbetar med planeringen och evakueringen. Informationen blir i från specifika personer och 

kunskapen blir kvalitativ. Slutsatserna är inte generella men specifika för planeringsmöten och 

involverade personer. 
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Hur har planeringsarbetet fungerat? 
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7.5 Övrigt 
Övriga kommenterar kring om- och nybyggnationen eller evakueringsprojektet. 

Kommentarerna underlättade analyseringen och hade stor variation. Situationer som hade påverkat 

respondentens svar förtydligades, till exempel att respondenten tycker att det är tråkigt att gamla 

fina byggnader rivs eller att det är positivt att sjukhuset moderniseras. Det nämndes även att 

enkätundersökningen uppskattades.   

Det ämne som fick flest kommentarer var parkeringsproblem, det var ungefär 20 kommentarer om 

att parkeringen var bristande. De handlade om personal-, patient-, motorcykel- och cykelparkering.  

Vid utformning av enkäten bestämdes det att en fråga kring parkeringen var onödigt. Det var redan 

känt att detta var ett stort problem och informationen från en fråga om det skulle varit överflödig. 

Kommenterarna visade verkligen hur kraftig negativ påverkan parkeringen har varit. Detta kan leda 

till vidare negativa tankar och större påverkan av störningar från andra moment inom 

byggnationerna. 

Locum är medvetna att parkering är ett stort problem och arbetar för att lösa det. Ett förslag var att 

tillfälligt göra om en fotbollsplan till parkering, förhandlingar pågår eftersom kostnaden i nuläget är 

för stor. För att minska frustrationen från vårdpersonal borde Locum informera om att de arbetar för 

att lösa problemet så snabbt som möjligt. I dagsläget får byggarbetare inte parkera vid entrén men 

för att vidare minska ansträngningen på parkering kan de hänvisa byggarbetarna till de 

parkeringsplatser som inte ligger i direkt anslutning till sjukhuset. 
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8 Resultat 
I detta kapitel finns de generella slutsatserna och förslagsåtgärderna från analysen. 

 

8.1 Slutsatser 
Genomförandet av examensarbetet har följt planeringen och nått sitt syfte med goda resultat. Att 

största delen av examensarbetet utförts på plats i Södertälje har gett klara fördelar. Närheten till 

byggnationerna, projektledarna och vården har gett ovärderlig kunskap genom observationer och 

kontakt. Handledarnas assistans och att projektledarna var väldigt tillmötesgående har varit en stor 

förmån. 

Enkätundersökningen gav den information som behövdes för att nå målet med examensarbetet. Det 

upptäcktes ett par fel och missar men dessa var smärre och gav inga större påverkningar på 

resultatet. Enkäten var väl strukturerad efter informationsbehovet, anpassad för respondenten, med 

korta koncisa frågor och kontinuerlig utformning. Den gav applicerbar information om 

nulägessituationen kring kommunikation, störningar och inställningen till byggnationerna. 

Locum och vårdens kommunikation fungerar väl. Deras samarbete har lett till att kommunikationen 

och kommunikationskanalerna är välutvecklade. Det väl fungerande planeringsarbetet av 

evakueringen är en bekräftelse på detta. Vårdens inställning och förståelsen för störningar från 

byggnationerna är en följd utav kommunikationen, det har haft direkt inverkan på de upplevda 

störningarna. Enkätundersökningen visade några brister inom kommunikationen, huvudsakliga 

problematiken var att vården inte kände till alla kommunikationskanaler. 

Buller och vibrationer har haft kraftig påverkan på vården, detta eftersom spontning och bullrande 

arbeten skett tätt inpå. Det finns både tekniska och informativa åtgärder som kan reducera upplevda 

störningar från buller och vibrationer. Locum har tagit dessa i beaktning vid planering av 

byggnationerna, när driftavbrott planeras styr vården tiden. Kommentarer från enkätundersökningen 

visade att parkeringsbristen är ett stort problem. För att undvika frustration och negativ inställning 

bör parkeringslösningar planeras i ett tidigt skede. 

För att reducera de störningar som upplevs av vården rekommenderas vidare utveckling och 

informering kring kommunikationskanalerna. Undersökning av tekniska lösningar för att reducera 

vibrationer och buller föreslås. 
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8.2 Förslagsåtgärder 
Nedan redovisas förslag på åtgärder för att reducera vårdens upplevda störning. Resonemangen till 

de olika förslagen kan läsas i analysdelen. 

Förslag till Locum på Södertälje sjukhus 

 Informera om pulsmöten och fliken ”Nya Södertälje sjukhus” på StS intranät. 

Åtgärd: Lägg in en notis i Kanalen vid den byggrelaterade informationen där pulsmöten och 

fliken ”Nya Södertälje sjukhus” på StS intranät marknadsförs. Gör och sätt upp ”affischer” på 

avdelningarna med information om pulsmöten och fliken ”Nya Södertälje sjukhus” på StS 

intranät. 

Åtgärden kommer att ge: Fler kommer känna till och förhoppningsvis använda pulsmöten 

och fliken ”Nya Södertälje sjukhus” på StS intranät som informationskällor. Detta kommer 

leda till att fler känner sig informerade och troligtvis upplever störningskällorna från 

byggnationerna som mindre störande. 

 

 Gör informationen på intranätet tydligare. 

Åtgärd: Infoga en ritning över alla byggnader med husnummer markerat överst under fliken 

”Nya Södertälje sjukhus” 

Åtgärden kommer att ge: En ritning med husnumrering kommer göra 

störningsinformationen tydligare då det lätt går att se vilket hus informationen berör. 

 

 Gör det lättare under fliken ”Nya Södertälje sjukhus” att hitta den störningsinformation som 

berör den byggnad man arbetar i. 

Åtgärd: Skapa rubriker för varje hus. När störningsinformation publiceras på sidan 

kategoriseras den även in i de hus informationen berör. 

Åtgärden kommer att ge: Kategoriseringen kommer leda till att man enkelt kan klicka på det 

hus man är arbetar i och endast ta del av den störningsinformation som berör det huset. På 

så sätt är det enkelt och snabbt att ta del av informationen och man slipper gå igenom all 

störningsinformation. Detta kommer förhoppningsvis leda till att fler besöker fliken ”Nya 

Södertälje sjukhus”. 

 

 Locum bör erbjuda fler än nyckelpersoner att få mejl om störningsinformation. 

Åtgärd: Ge möjligheten till fler inom vården att bli tillagda på mejllistan med nyckelpersoner. 

Åtgärden kommer att ge: Möjlighet för fler att känna sig välinformerade. Detta kommer leda 

till ökad känsla av delaktighet och inställningen till byggnationerna kommer troligtvis bli mer 

positiv. 

 

 Informera om arbetena som görs med parkeringen. 

Åtgärd: Informera vården om vilket arbete som görs för att lösa parkeringsproblemen. 

Förslagsvis via intranätet och nyckelpersoner. 

Åtgärden kommer att ge: Ökat överseende i parkeringsfrågan då de vet att Locum försöker 

lösa problemet. 
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 Förtydliga vem som ska kontaktas om vården har synpunkter som rör byggnationerna. 

Åtgärd: Under fliken ”Nya Södertälje sjukhus” i ”Projektkontakt” markera ut vem som ska 

kontaktas vid synpunkter rörande byggnationerna. 

Åtgärden kommer att ge: För att undvika missnöje är det bra att det alltid finns en 

lättillgänglig person att vända sig till med synpunkter. 

 

 Informationsmöten för alla inför större projekt. 

Åtgärd: Genomför möten för alla berörda, inte bara nyckelpersoner, inför större 

byggnationer. Gå igenom projektet i stora drag, hur tidsplanen ser ut, vilka störande moment 

som kommer utföras, hur byggnationerna kommer gynna vården med mera. 

Åtgärden kommer att ge: Fler kommer få en positiv inställning till byggnationerna när de är 

väl informerade om vad de innebär och hur de kommer gynna vården. 

 

 Informera om rutiner kring stoppande av byggnationerna 

Åtgärd: Informera alla nyckelpersoner personligen på ett möte om hur rutinerna kring 

stoppande av byggnationerna. Förklara vikten vid att nyckelpersonerna måste föra vidare 

informationen till respektive arbetslag. Informera även om dessa rutiner genom en annan 

kommunikationskanal, förslagsvis intranätet. 

Åtgärden kommer att ge: Fler kommer känna till rutinerna kring stoppande av 

byggnationerna. Detta kommer leda till att personalen känner sig tryggare och 

patientsäkerheten ökar. 

 

 Informera vården att alla entreprenörer måste bära id-kort.  

Åtgärd: Informera genom kommunikationskanalerna att alla entreprenörer måste bära id-

kort. 

Åtgärden kommer att ge: Detta skulle lösa problemet med att det är svårt att veta vem som 

är behörig att befinna sig på platsen. Om en person inte bär Id-kort kan vårdpersonalen 

ifrågasätta personens närvaro.  

 

 Servera kaffe vid pulsmötena under en period. 

Åtgärd: För att det ska vara lönsamt att fortsätta hålla pulsmötena måste fler från vården 

närvara på dessa möten. Ett sätt att locka dit folk till en början kan vara att servera kaffe.  

Åtgärden kommer att ge: Fler närvarar på pulsmötena och inser att de är en värdefull 

informationskälla. Eftersom de som känner till pulsmötena i dagsläget är mycket positiva till 

dessa räcker det troligen att folk börja gå på dem för att de ska vilja fortsätta att närvara. 

 

 Undvik störande arbeten under lunchtid. 

Åtgärd: Ta reda på vilka tider vården har lunch. Meddela entreprenörer att inga arbeten som 

genererar mycket buller eller vibrationer får utföras under dessa tider. 

Åtgärden kommer att ge: Alla inom vården kommer att få en lugn stund under sin arbetsdag. 

Detta kommer leda till minskad stress och trötthet. Det kommer även leda till att den 

upplevda störningen reduceras. 

  



 

46 
*För ordförklaring se kapitel 2. 

 Fortsätt arbetet med kommunikationskanalerna.  

Åtgärd: Kommunikationskanalerna fungerar i dagsläget bra men eftersom god informering är 

den viktigaste åtgärden vid reducering av upplevs störning måste detta arbete fortsätta. 

Åtgärden kommer att ge: De som känner sig välinformerade störs ofta mindre. Detta leder in 

sin tur till att inställningen till byggnationerna blir mer positiv. 

 

 Vidare undersöka hur buller och vibrationer kan reduceras 

Åtgärd: Undersök hur val av metoder och maskiner kan sänka buller- och vibrationsnivåerna. 

Åtgärden kommer att ge: Eftersom dessa är de störningskällor som påverkar flest personer 

är det av intresse att arbeta för att reducera dem. Detta kommer leda till att våden störs 

mindre av byggnationerna. 

 

Förslag till Locum på andra sjukhus 

Många av förslagsåtgärderna till Södertälje sjukhus är även applicerbara på andra sjukhus. 

 Ha personer från Locum som sitter på plats ute på sjukhusen. Vår uppfattning är att det ger  

fördelar i sammarbetet med vården. 

Åtgärd: Spendera mer tid ute på sjukhusen och de kontor som finns där. 

Åtgärden kommer att ge: Närheten till vården kommer skapa goda relationer. När 

inställningen till personerna som leder byggnationerna är god kommer även inställningen till 

byggnationerna bli bättre och den upplevda störningen reduceras. 

 

 Ha välutvecklade kommunikationskanaler. 

Åtgärd: Ha olika typer av kommunikationskanaler anpassade för vårdens verksamhet, både 

digitala och verbala kanaler krävs. 

Åtgärden kommer att ge: Fler kommer känna sig informerade och de upplevda störningarna 

kommer reduceras. 

 

 Se till så Locum har en egen del i varje sjukhus intranät. 

Det här behöver göras: Skapa en flik likt ”Nya Södertälje sjukhus” på alla sjukhus intranät. 

Det behöver även finnas en person som ansvarar för att uppdatera störningsinformationen 

på sidan. 

Åtgärden kommer ge: Detta är ett effektivt sätt att nå ut med information till vården. God 

informering är den viktigaste åtgärden för att reducera upplevd störning. 

 

 Skicka ut störningsinformation via mejl till nyckelpersoner 

Åtgärd: Störningsinformationen som publiceras på sjukhusets intranät kan med fördel även 

mejlas ut till nyckelpersoner. 

Åtgärden kommer ge: Dessa mejl är mycket uppskattade av de som får dem. 

Nyckelpersonerna kan sedan föra vidare informationen till sina arbetslag.  
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 Fixa parkeringslösningar i ett tidigt skede 

Åtgärd: Se över parkeringslösningar i planeringsskedet. 

Åtgärden kommer att ge: Många blir väldigt upprörda av parkeringsbrist. Om detta problem 

löses i ett tidigt skede undviks negativ inställning. 

 

 

 Delta som samordnare på flyttmötena. 

Åtgärd: Medverka på flyttmötena som samordnare mellan de olika aktörerna som 

medverkar i flytten av verksamhet. 

Åtgärden kommer att ge: Locums närvaro och medverkan uppskattas och stärker kontakten 

med vården. 
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9 Förslag på vidare studier 
I detta kapitel ges förslag på vidare studier. 

 

 Detta examensarbete har konstaterat att buller och vibrationer är de störningskällor som 

påverkar vården mest. Därför kan vidare studier utföras med syfte att undersöka hur dessa 

störningskällor kan reduceras. Vilka arbetsmetoder kan väljas och hur dessa påverkar budget 

och tidsplan. 

 Liknade studie som denna kan utföras med patienten i fokus. Hur ser patienter på 

byggnationer, vilken information når ut till dem, hur påverkas de av tillfälliga avspärrningar är 

några av de frågor som kan ställas. 
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Enkäten i Praktiken 

En handbok i enkätmetodik, Göran Eljertsson 2:a upplagan 
 

Noter från läsning 
Tänk igenom och skriv ner problemområdena som enkäten ägnar sig åt. Gör detta noggrant 

och diskutera områdena väl. Få fram ett klart syfte. 

Senare ska operationalisering göras, då delas problemen in i beståndsdelar för att sen 

konstruera frågor som täcker alla biståndsdelar. 

Rekommenderas att ha enkäten ute i ungefär 3-4 veckor. 

 

Population – De personer som är målet med undersökningen. 

Urval – De som får svara på enkäten. 

Respondent – De som svarat på enkäten 

Externt bortfall – De som inte svarade alls på enkäten 

Internt bortfall – Uteblivna frågor 

 

Stora bortfall leder till stor osäkerhet från enkätsvaren. Viktigt att formulera på rätt sätt för 

att undvika detta. 

 

Några etiska krav ställs på enkäten: 

- Informationskrav. De deltagande personerna skall ordentligt informeras om 

enkätundersökningen, dess syfte och om det är frivilligt att delta. 

- Samtyckeskravet. Deltagare har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Via 

datorinsamling är deras samtycke om de svarar. 

- Konfidentialitetskravet. Deltagare ska ges största möjliga konfidentialitet. 

- Nyttjandekravet. Insamlade uppgifter om enskilda personer får endast användas för 

det ändamål enkäten avser om inte i något annat sammanhang. 

 

Utför pilotstudier, testa hur folk uppfattar frågorna så missförstånd undviks. Man brukar 

göra två stycken 

Pilotstudie 1, kan göras på vänner och/eller arbetskamrater. 

Pilotstudie 2, brukar utföras på utomstående. Helst inte från urvalet, bra att vara med när 

de svarar. 

 

Två påminnelser till enkäten är okej, ej mer. 

Till största mån undvik påminnelser till folk som redan svarat. 

 

Följdbrev, den texten som följer med enkäten. Ger en introduktion till ens undersökning. 

Här följer en rekommenderad stycke indelning: 

 

Stycke 1: 

Här skall undersökning motiveras, syftet beskrivs. Bilda gärna intresse med din formulering.  

 

Stycke 2: 

Varför personen har valts ut och vilka andra personer som ingår i undersökningen.  

 



 

Stycke 3: 

Meddela att enkätundersökning är helt frivillig, men det är viktigt att formulera så de vill 

vara med i undersökningen ändå. Beskriva hur delas medverkande är viktigt för oss.  

 

Stycke 4-5:  

Full konfidentialitet ska påpekas, hur deras svar ska används.  

 

Stycke 6: 

Vem respondenterna ska vända sig till. 

 

Stycke 7: 

Avsluta möjligtvis med ett tack i förhand, utöka den positiva känslan av att delta! 

 

Ha underskrift i slutet. 

 
  



Frågekonstruktion 

 

- Enkelhet, anpassa språket efter respondenten. 

- Entydiga frågor, det ska bara finnas en tolkning på frågan och svarsalternativen. 

- Precisera tids- och rumsangivelser, klargör alla begrepp som t.ex. ”Brukar du” 

- Ej ledande frågor, utforma frågor så neutrala som möjligt. Om frågor kan ge en 

positiv effekt beskriv gärna negativa konsekvenser också. 

- Undvik negationer, dubble negationer också. Ställ inte negativa frågor, kan bli 

misstolkning. Se s.59 för exempel. 

- Försiktighet med kunskapsfrågor 

- En fråga åt gången 

- Ett svar åt gången 

- Ej omotiverat långa frågor 

- Minnesfaktor, inte för långt tillbaka i tiden och inte för specifikt 

- Sparsamt med hypotetiska frågor 

- Ej alltför känsliga frågor, om man ska ha känsliga frågor ta dom helst i en senare del 

av enkäten. 

- Motivera omotiverade frågor, frågor som verkar irrelevanta motivera varför de inte 

är det. 

- Försök undvika samhällsnormer, påverkar svaren 

- Svarsalternativ ömsesidigt uteslutna, se till att svaren inte delvis betyder samma 

sak. 

- Ha med alla tänkbara svar 

- Var försiktig med Ja/Nej-frågor, kan vara för ospecifika. 

- Selektera svarskategorier om det behövs 

- Svarsalternativens ordning, ska helst vara samma ordning i hela enkäten 

- Symmetri i svaralternativ 

- Udda mot jämnt antal svarsalternativ, tänk på vad som passar oss bäst. 

- Matrisfrågor, riskabelt och ej rekommenderat. Kan göra flera mindre matrisfrågor 

isf. 

- Vid rangordning av svarsalternativ var försiktig så det är enkelt och klart. 
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Följebrev 

 
Vi är två studenter från Kungliga Tekniska Högskolan som skriver en kandidatexamensuppsats på Locum. 

I detta arbete ska vi undersöka hur man kan minska upplevda störningar vid om- och nybyggnation av 

sjukhus. 

Vi genomför detta genom en enkätundersökning tillsammans med Locum AB och Södertälje Sjukhus AB 

och eftersom du påverkas av byggnationerna vill vi ha ditt svar. 

Din medverkan är frivillig men för att vi ska kunna hjälpa Locum att göra er arbetsmiljö så bra som möjligt 

är det viktigt att du deltar. 

Full konfidentialitet kommer gälla vid hantering av enkätsvaren. 

Som komplement till enkätundersökningen kommer vi att genomföra intervjuer. Om du är intresserad av 

att bli intervjuad kontakta oss för mer information. 

 

Skicka in ditt svar via internposten så snart som möjligt, dock senast den 5 maj. 

Om du har frågor kring enkäten är du välkommen att kontakta oss via mail. Vi finns även tillgängliga 

dagtid i hus 13 plan 3. 

 

Postadress: Locum hus 13, Södertälje sjukhus 

Gustav Wilsson Wallin 

mail: gustavww@kth.se 

Therese Lindh 

mail: thelindh@kth.se  
 

Vi vill på förhand tacka för er medverkan! 

Om- och nybyggnation av Södertälje sjukhus 

mailto:gustavww@kth.se
mailto:thelindh@kth.se
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Allmän information 
Dessa frågor är till för att vi ska kunna kategorisera enkätsvaren och på så sätt få fram tydligare resultat 

 

1. Vilken eller vilka avdelningar/enheter arbetar du på? 

 

 

 

 

2. Vilken yrkesroll har du? 

 

 

 

 

3. Vilka typer av skift arbetar du? (fler svar möjliga) 

 

 Dag 

 Kväll 

 Natt 

 Helg 

 

4. Har du personalansvar/en arbetsledarroll? 

 

 Ja 

 Nej
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Kommunikation 
Dessa frågor handlar om kommunikation och information rörande om- och nybyggnation samt 

evakueringsprojektet 
   

 

6. Hur ofta utnyttjar du någon av dessa kommunikationskanaler? 

 

 Dagligen 

 Någon gång i veckan 

 Någon gång i månaden 

 Mer sällan 

 Aldrig 

 

7. Anser du att du får den information du behöver? 

 

 Mer än behövligt 

 Ja 

 Delvis 

 Inte alls 

Kommentar:____________________________________________________________________ 

 

8. Saknar du en viss kommunikationskanal, vilken? 

 

 

9. Övriga kommentarer gällande kommunikation: 

 

 

 

 

5. Utvärdera följande kommunikationskanaler Utmärkt Tillfredställande Bristfällig Dålig Känner 

inte till 

Södertälje sjukhus intranät 

Under fliken ”Nya Södertälje sjukhus”                                                                                              

.         publiseras information 
     

Kanalen 
 Nyhetsbrevet som kommer månadsvis      

Pulsmöten 
Varje vardag kl. 8:00 vid huvudentrén      

Informationsmöten 
 Möte mellan projektledning och avdelning      

Direktkontakt 
 Information från projektledning och                                  

.        byggarbetare via besök 
     

Information från arbetsledare/personalansvarig 

        Arbetsledare/personalansvarig för vidare                    

.       information till medarbetarna  
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Störningar 
Dessa frågor syftar till störningar relaterade till om- och nybyggnationen samt evakueringsprojektet 
    

11. Hur har din upplevda stress påverkats 

 

 Kraftig ökning 

 Måttlig ökning 

  Liten ökning 

 Ingen påverkan 

 Minskning 

 

12. Får ni veta klockslag när störningar och driftsavbrott ska äga rum? 

 

 Alltid 

 Oftast 

 Ibland 

 Aldrig 

 

13. Upplever du att tiderna följs? 

 

 Alltid 

 Oftast 

 Ibland 

 Aldrig 

 

14. Upplever du att byggarbetarna tar hänsyn till vårdverksamheten? 

 

 Alltid 

 Oftast 

 Ibland 

 Aldrig 

  

10. I vilken utsträckning har du blivit störd av: Väldigt Relativt Måttligt Lite Inte alls 

Damm      

Buller      

Vibrationer      

Driftavbrott 
 Avstängning av t.ex. el, vatten, ventilation      

Svårframkomlighet 
 På grund av t.ex.material som ligger i vägen 
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15. Upplever du någon säkerhetsförsämring? (fler val möjliga) 

 

 Brandsäkerhet 

 Utrymmningsvägar 

 Patientsäkerhet 

 Personalsäkerhet 

 Stöldrisk 

 Ingen 

 Annan, nämligen_________________________________ 

 

16. Känner du till rutinerna kring hur du kan stoppa bygget vid en akutsituation 

 

 Ja 

 Nej 

 

17. Övriga kommentarer gällande störningar: 

 

 

 

 

 

 

 

  



    

LOCUM AB ENKÄTUNDERSÖKNING 6(7) 

  

 2014-04-22  
 

 

Evakuering av verksamhet 
Dessa frågor handlar om evakuering av verksamhet till följd av om- och nybyggnarionen samt 

evakueringsprojektet 
 

18. Har er verksamhet evakuerats? 

 

 Ja 

 Nej 

 Kommer att evakueras 

 

Om ”Nej” kan du gå vidare till fråga 22 

 

19. Har du deltagit i planeringsarbetet inför evakueringen? 

 

 Ja 

 Nej 

 

20. Hur anser du att planeringsarbetet inför evakueringen har fungerat? 

 

 Utmärkt 

 Tillfredställande 

 Bristande 

 Dåligt 

 Vet inte 

 Kommentar:____________________________________________________________________ 

 

 

Om ”Kommer att evakueras” på fråga 18 kan du gå vidare till fråga 22 

 

21. Uppfyller de nya lokalerna verksamhetens behov? 

 

 Fullständigt 

 Till stor del 

 Acceptabelt 

 Till viss del 

 Inte alls 

 

22. Övriga kommentarer gällande evakuering: 
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Övrigt 

 
23. Har du några övriga kommentarer gällande om- och nybyggnationen eller evakueringsprojektet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Påminnelse:  
Som komplement till enkätundersökningen kommer vi att genomföra intervjuer. Om du är intresserad av 

att bli intervjuad kontakta oss för mer information. 

 

 
Tack för din medverkan! 



 



Diagram på enkätsvaren 

Svarsfrekvens 

 
 Inlämnade Externt 

bortfall 

Antal 179 196 

 

 

 
 Inlämnade Externt 

bortfall 

Antal svar 37 9 

 

  

48% 

52% 

Svarfrekvens, totalt 

Inlämnade

Externt bortfall

80% 

20% 

Svarsfrekvens, avdelningar 

Inlämnade

Externt bortfall



Kommunikation 

 

 

 

 Mer än 
behövligt 

Ja Delvis Inte alls 

Antal svar 7 110 58 4 

Södertälje
sjukhus intranät

Kanalen Pulsmöten
Informationsmöt

en
Direktkontakt

Information från
personalansvarig

Utmärkt 29 19 12 8 11 48

Tillfredställande 118 97 31 43 32 97

Bristfällig 18 18 4 10 10 13

Dålig 3 8 2 7 14 3

Känner inte till 8 32 120 106 106 12

29 
19 

12 8 11 

48 

118 

97 

31 
43 

32 

97 

18 18 
4 

10 10 13 
3 8 

2 7 
14 

3 8 

32 

120 
106 106 

12 

5. Utvärdera följande kommunikationskanaler 

Dagligen
Någon gång i

veckan
Någon gång i

månaden
Mer sällan Aldrig

Antal svar 72 64 17 21 4

72 

64 

17 
21 

4 

6. Hur ofta utnyttjar du någon av dessa 
kommunikationskanalerna? 

4% 

62% 

32% 

2% 

7. Anser du att du får den information du behöver? 

Mer än behövligt

Ja

Delvis

Inte alls



Störningar 

 

 

 

 Alltid Oftast Ibland Aldrig 

Antal svar 45 81 37 16 

 

Damm Buller Vibrationer Driftavbrott Svårframkomlighet

Väldigt 10 74 67 4 15

Relativt 28 60 57 13 21

Måttligt 31 26 29 35 31

Lite 50 13 13 59 60

Inte alls 53 2 6 61 48

10 

74 
67 

4 

15 

28 

60 
57 

13 

21 

31 
26 

29 
35 

31 

50 

13 13 

59 60 
53 

2 
6 

61 

48 

10. I vilken utsträckning har du blivit störd av: 

Kraftig ökning Måttlig ökning Liten ökning Ingen påverkan Minskning

Antal svar 3 30 64 80 0

3 

30 

64 

80 

0 

11. Hur har din upplevda stress påverkats 

25% 

45% 

21% 

9% 

12. Får ni veta klockslag när störningar och 
driftsavbrott ska äga rum? 

Alltid

Oftast

Ibland

Aldrig



 

 Alltid Oftast Ibland Aldrig Vet ej Internt 
bortfall 

Antal svar 28 101 20 3 10 17 

 

 

 

 

 Alltid Oftast Ibland Aldrig Vet ej 

Antal svar 37 81 28 10 15 

 

16% 

56% 

11% 

2% 
6% 

9% 

13. Upplever du att tiderna följs? 

Alltid

Oftast

Ibland

Aldrig

Vet ej

Internt bortfall

21% 

45% 

16% 

6% 8% 

4% 

14. Upplever du att byggarbetarna tar hänsyn till 
vårdverksamheten? 

Alltid

Oftast

Ibland

Aldrig

Vet ej

Internt bortfall



 

 

 

 

 Ja Nej Internt 
bortfall 

Antal svar 15 151 8 

 

  

Brandsäkerhet Utrymningsvägar Patientsäkerhet Personalsäkerhet Stöldrisk Ingen

Antal svar 32 64 43 42 28 62

32 

64 

43 42 

28 

62 

15. Upplever du någon säkerhetsförsämring?  

8% 

87% 

5% 

16. Känner du till rutinerna kring hur du kan 
stoppa bygget vid en akutsituation? 

Ja

Nej

Internt bortfall



Evakuering av verksamhet 

 

 Ja Nej Kommer att 
evakueras 

Internt 
bortfall 

Antal svar 5 141 29 4 

 

 

 

 

3% 

79% 

16% 

2% 

18. Har er verksamhet evakuerats? 

Ja

Nej

Kommer att evakueras

Internt bortfall

Ja Nej

Antal svar 18 24

18 

24 

19. Har du deltagit i planeringsarbetet inför evakueringen? 



 

 

 

 

 

 

Utmärkt Tillfredställande Bristande Dåligt Vet inte

Antal svar 10 19 1 1 9

10 

19 

1 1 

9 

20. Hur anser du att planeringsarbetet inför evakueringen har 
fungerat? 

Fullständigt Till stor del Acceptabelt Till viss del Inte alls

Antal svar 1 5 2 3 0

1 

5 

2 

3 

0 

Uppfyller de nya lokalerna verksamhetens behov? 
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