
 

 

FRAMTIDENS 

BODETABLERING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

År: 2017 

Exjobbsnummer:2017.18.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Examensarbete – Högskoleingenjör 

Industriell ekonomi 
 

Kristian Wieczorek 
Simon Degerman 

 

 



 

I 

Svensk titel: Framtidens bodetablering 

 

Engelsk titel: The future of construction site facilities 

 

Utgivningsår: 2017 

 

Författare: Kristian Wieczorek, Simon Degerman 

 

Handledare: Daniel Ekwall 

 

Examinator: Håkan Svensson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II 

 

Abstract 

The construction industry in Sweden today is a busy market. The demand for new residences is 

very high and many are recruited to the industry for companies to be able to meet the demand. 

Generally a construction site needs temporary construction facilities for staff to manage 

administrative tasks and have conferences, eat, rest, shower etc. The purpose of this study is to 

investigate how the temporary construction site facilities can be established to better promote 

communication, cooperation, flow of people, flow of material, comfort and well-being. To 

identify problem areas and potential solutions, interviews were conducted with people from 

different working categories. Through interviews and own observations, the authors chose 

popular potential solutions and improvement opportunities and tested them on larger amount of 

people in a survey.  

 

By visiting a number of construction sites and their temporary facilities it was found that there 

are many ways to establish them. General solutions were made for bigger and smaller 

establishments, for example where to allocate different workspaces or how to use visual 

management in the best way. Suggestions were made on how to adjust furniture easier by using 

a system of holding strips and rails. Factors such as a relax rooms, paintings and plants were 

suggested to would improve comfort and well-being.  

 

Finally, conclusions could be made in different areas. More random interaction between 

working categories would improve communication and promote a nice working environment. 

An area especially made for these interactions with a strategic placed coffee machine could 

increase interaction. Offices should be allocated in a way that makes the ones responsible for 

the blue collar workers easier to reach. The ones who perform more administrative tasks 

throughout the day, like the site manager, should be allocated far from the entrance, to minimize 

the risks of disruption. Conference rooms should be placed furthest in the establishment, in that 

way meetings will not be interrupted. Today there is too little focus on the little things that could 

improve comfort and well-being. More comfortable chairs, tables that can be adjusted in height, 

white walls and so on are examples on what could be done differently.  
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III 

Sammanfattning 

 

I Sverige råder idag en högkonjunktur i byggbranschen.  De flesta städerna har brist på 

bostäder, vilket leder till långa köer, och pressen att bygga nytt är stor. Allt fler rekryteras till 

byggbranschen för att möta behovet. Byggarbetsplatser kräver att arbetarna har utrymmen 

som arbetarna kan nyttja på raster, administrativa arbeten och sköta hygienen i. Vanligen är 

dessa utrymmen i form av bodetableringar.  

 

I denna rapport undersöks hur bodetableringar kan utformas för att främja kommunikation, 

flöden och trivsel. Syftet är att ta fram konkreta förbättringsförslag gällande nämnda områden. 

För att få en bild av nuläget och identifiera förbättringsområden har författarna besökt ett 

antal etableringar, både från uppdragsgivaren Skanska och från andra företag. Personer från 

olika yrkesgrupper har intervjuats för att ta fram åsikter och förbättringsförslag från alla som 

har bodarna som sin arbetsplats. Utöver intervjuer och egna observationer gjordes en 

enkätundersökning för att få mer tyngd i de förbättringsförslag som uppkommit.  

 

 

Under arbetets gång visade det sig att utformning av bodetableringar ser mycket olika ut 

beroende på hur stort projektet är, vilket företag som har projektet samt hur platschefens 

preferenser ser ut. Generella lösningar togs fram på hur mindre respektive större etableringar 

bör utformas för att främja kommunikation. Även vilka visuella tavlor och medel som kan 

användas. Förslag presenteras på hur material kan anpassas i bodarna på ett lättare sätt och 

därmed kunna använda samma rum till olika saker. Faktorer gällande hur bodar kan inredas 

för att öka trivseln tas fram. 

 

 

Slutsatser har kunnat dras inom många olika områden. Bland annat att mer slumpvisa möten 

inom bodarna skulle förbättra kommunikation och trivsel. En neutral yta, gärna i anslutning 

till en invändig trappa, gör det lättare för folk att mötas. Kontor och konferensrum bör 

placeras på ett sätt som gör arbetsledare tillgängliga för yrkesarbetare samtidigt som platschef 

och konferensrum ska finnas närmare slutet på etableringen då det ska vara mindre spring 

kring dem. Ett bärlist-system med skenor i bodarna borde införas för att de ska vara lättare att 

sätta upp tavlor, hyllor och möbler samt göra om ett rum om det behövs. Idag läggs för lite 

fokus på inredning i bodarna. Många vill se mer växter, tavlor, mattor och liknande för att öka 

nivån av trivsel.  

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Bodetablering, kommunikation, visuell styrning, materialflöde, personalflöde, 

trivsel, arbetsmiljö, Lean 
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Förord 
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på Skanska Maskin för rundvisning både i Skanska Maskins lokaler samt studiebesök på olika 

bodetableringar.  
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1 Introduktion 

 
Här ges en introduktion och bakgrund till forskningen. Syfte, forskningsfrågor och 

avgränsningar presenteras. 

 
 

Sveriges byggindustri står inför stora utmaningar att anpassa sig till den allt mer globaliserade 

konkurrensen. De ständigt högre kraven som ställs på miljö-, energi-, kostnadseffektivitet 

kräver att nya tekniker, kompetenser och arbetssätt införs. I en undersökning som regeringen 

gjorde åren 2002 “Skärpning gubbar” och 2009 “Sega gubbar?” kritiseras den svenska 

byggbranschen för sin ineffektivitet. I rapporten betonas branschens kraftiga brister inom 

produktivitet, kvalitet och kostnadseffektivitet jämfört med andra branscher. (Karrbom 

Gustavsson 2012; Stadskontoret 2009) 

 

Byggindustrin är en av de mer komplexa industrierna eftersom en omfattande process krävs 

vid varje byggprojekt. I startskedet krävs att en hel tillfällig fabrik etableras på 

byggarbetsplatsen, här ska alla förnödenheter finnas så att projektet kan bedrivas. Företag som 

slutar utveckla sina processer och de medel eller förnödenheter som används kan de snabbt 

hamna efter sina konkurrenter. (Tserng et. al. 2005)  

 

Personalutrymmen är ett av dessa förnödenheter som sällan uppmärksammas i samma grad 

gentemot andra momenten på byggarbetsplatsen, men som ändå spelar en mycket viktig roll i 

hela projektet. Utrymmena består av särskilt inredda bodar eller lokaler som hyrs för olika 

ändamål, däribland kontor, matutrymmen och hygienutrymmen såsom omklädningsrum och 

toaletter. Under stora delar av dagen vistas både tjänstemän och yrkesarbetare i bodarna. Det 

är därför viktigt med ett bra informationsflöde som informerar personalen om 

säkerhetsåtgärder för arbetsplatsen samt arbetsuppgifterna som ska utföras under den 

fortlöpande tiden. Dessa kan kommuniceras med exempelvis visuella verktyg som tillåter en 

effektivare upptagning av information. (Sveriges byggindustrier 2010; Gao & Low 2014) 

 

Chefer och övriga tjänstemän spenderar stora delar av sin arbetsdag inuti dessa bodar. Därför 

borde ett större fokus på studier inom detta område genomföras för att bidra till att personalen 

i bodarna kan jobba i en mer trivsam miljö med goda förutsättningar för ett ökat samarbete.  

Något värt att fundera på är varför en bodetablering som arbetsplats förväntas och accepteras 

ha så pass mycket lägre nivåer av krav på sig gällande trivsel och arbetsmiljömässiga faktorer, 

jämfört med fasta arbetsplatser som exempelvis kontor. Utifrån de intervjuer som genomförts 

i denna studie visar sig svaret vara att eftersom det är så kallade “tillfälliga arbetsplatser” 

minskar kraven på dem. Trots detta kan personer befinna sig på denna “tillfälliga arbetsplats” 

i månader eller år för att sedan direkt gå vidare till nästa projekt ute i produktionen. 

 

Sveriges Byggindustrier har publicerat en prognos över byggkonjunkturen för år 2017 och 

den förmodade utvecklingen för 2018. Det konstateras att Sverige har en hög aktivitetsnivå i 

hela byggbranschen, mestadels på grund av en rådande bostadsbrist, samt att industrin 
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kommer öka ytterligare i personalstyrka och projekt som helhet 2018. Hade det inte varit för 

en rådande brist på arbetskraft hade det potentiellt sett kunnat öka ännu mer än vad prognosen 

visar. Detta innebär att efterfrågan på personalbodar är mycket högt och det har blivit en 

bristvara i branschen. Således blir det viktigt att effektivisera bodarna och jobba med att 

förbättra flöden av personal, material och information i dem för att uppnå en allmänt mer 

effektiv produktion av de bodar som idag finns tillgängliga. Det höga trycket på 

byggmarknaden innebär att allt fler personer kommer ha bodar som sin 

arbetsplats.   (Deremar, Isaksson, Blom & Broman 2017)  

 

Vidare krävs en miljö i bodarna som skapar trivsel, arbetarna utsätts för höga nivåer av buller 

på byggarbetsplatsen fast de använder hörselskydd. Därmed behövs utrymmen där arbetarna 

kan återhämta sina krafter och skyddas från buller utan att störas av bullerkällor eller behöva 

äta sin lunch med hörselskydden på. Skanska tilldelade författarna uppdraget att genomföra en 

studie gällande effektivisering av kommunikation, flöden och trivsel inuti bodarna utifrån vad 

olika yrkesgrupper anser vara väsentligt. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att utreda hur bodetableringar kan utformas för att förbättra 

kommunikation, flöden och trivsel inom bodarna samtidigt som lagkrav, modulers fysiska 

begränsning och praktiska behov tas i beaktning. Behovet som finns kartläggs sett från olika 

yrkesgruppers perspektiv för att sedan landa i konkreta förbättringsförslag.  

 

1.2 Frågeställning 
Hur kan vi utforma bodetableringen för att förbättra: 

• kommunikation (visuellt, stödja samarbetet, utveckla obeya-kontrollrum)? 

• flöden (gällande personer och material)? 

• trivsel (trivselfaktorer, hälsosam arbetsmiljö)? 

 

1.3 Avgränsning 

Arbetet innefattar inte övrig byggarbetsplats utanför bodarna, vilket innebär att 

faktorer som påverkar trivsel, kommunikation eller liknande utanför bodetableringen ej 

kommer att beaktas. Kommunikation som har en koppling till både ute- och innemiljö av 

bodar ingår i rapporten. I bakgrunden nämns att företag i vissa fall kan använda lokaler som 

komplement till bodar på arbetsplatser. Arbetet innefattar inte dessa lokaler, endast 

bodetableringar undersöks.  
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2 Metod 

 
Här presenteras den metod författarna använt för att genomföra studien, samt varför den är 

reliabel och valid.  

 
 

2.1 Empirisk Datainsamling 

Författarna har använt sig av både kvalitativ och kvantitativ datainsamling, en så kallad 

flermetodsforskning. Den kvalitativa undersökningen utfördes för att få en fördjupad kunskap 

om området och för att kunna ringa in problemområden samt potentiella förbättringsåtgärder.  

För att testa om ett större antal personer delade uppfattningen som de intervjuade beskrev samt 

testa egna förbättringsförslag utfördes den kvantitativa enkätundersökningen.  

(Bryman 2011) 

 

2.1.1 Litteraturstudie 

Deduktiv metod innebär enligt Bryman (2011) att en teoretisk reflektion på studiens område 

utförs i början för att utforma hypoteser innan den empiriska datainsamlingen påbörjas.  

Författarna tillämpade ett deduktivt angreppssätt i studien. I början av arbetet och under 

arbetets gång utfördes litteraturstudier där författarna samlade in grundläggande fakta om 

berörda ämnen. Denna studie gjordes för att undersöka vilka relevanta teorier och tidigare 

studier som redan gjorts för att se om den kunde bidra till arbetet. 

 

2.1.2 Observationer 

Egna observationer går ut på att författarna själva upplever en miljö eller en händelse, som 

exempelvis ett morgonmöte. Observationer kan vara strukturerade eller ostrukturerade. När 

strukturerade observationer genomförs har kategorier i förväg valts ut som ska observeras och 

processen utförs med frekvens markeringar. Under egna observationer har i denna studie 

anteckningar upprättats av författarna i samband med besöken på etableringarna och därmed 

är de egna observationerna ostrukturerade. (Bryman 2011) 

 

2.1.3 Intervjuer 

Kvalitativa intervjuer gjordes under denna studie för att få en klarare förståelse om var 

problemområden finns, samt ta del av den fördjupade kunskap som endast besitts av de som 

har erfarenhet av att jobba i bodetableringar. När det gäller hur människor upplever vissa 

förhållanden eller situationer kan sådana frågor endast besvaras med en kvalitativ metod. En 

utgångspunkt när en kvalitativ datainsamling utförs är att samtliga intervjuade har ett eget 

synsätt och en egen uppfattning om omvärlden. Därför användes en likadan intervjuguide till 

de intervjuade som ingår i samma yrkesgrupp och många frågor var likadana även mellan 
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yrkesgrupper. På så sätt kunde författarna se hur olika personer och yrkesgrupper som helhet 

skiljer i uppfattning gällande olika faktorer inom bodetableringen. (Bryman 2011) 

Intervjuerna som genomförs i studien var semistrukturerade. Detta innebär att författarna 

utgick från förberedda frågor men de var inte allt för detaljerade. Tanken är att få klarhet i den 

intervjuades uppfattning, varför intervjuaren vill låta denne prata om sina upplevelser utan att 

bli allt för styrd. (Bryman 2011) 

 

Det första studiebesök som utfördes var hos leverantören Skanska Maskin gjordes för att få 

kunskap i hur de arbetar. Tre personer som arbetar med bodar och uthyrning på Skanska 

Maskin har intervjuats, varav en sitter i utvecklingsgruppen för bodar. Sedan har under 

arbetets gång kvalitativa intervjuer genomförts med personer som har personlig erfarenhet och 

kunskap om att arbeta och vistas i bodetableringar. Detta i syfte att definiera vilka områden de 

flesta personerna upplever att de finns problem inom och slutligen ta fram förbättringsförslag. 

Både tjänstemän och yrkesarbetare anställda av Skanska har intervjuats, samt en 

underentreprenör.  Dessutom har tjänstemän hos konkurrerande företag till Skanska 

intervjuats för att få perspektiv från personer som jobbar i andra företag. Svaren jämfördes 

både mellan personer och yrkesgrupper.  

 

Därefter har en konsultation utförts med en arkitekt för att få bättre förståelse för 

kommunikationsytor och design. I samband med intervju-besöken hade författarna flera 

spontana samtal med övriga arbetare på platsen som bidrog med värdefull information till 

arbetet.  

 

2.1.3.1 Reliabilitet för den kvalitativa datainsamlingen 

Bryman (2011) säger att det är svårt att säkerställa trovärdighet i kvalitativa intervjuer, då det 

kan finnas många olika subjektiva synsätt på verkligheten. Det svåra är att visa att den 

subjektiva verkligheten beskriver en generell sanning. Reliabilitet beskrivs genom 

sannolikheten att svar på en undersökning blir samma om undersökningen skulle göras om 

igen, eller om någon annan skulle utföra undersökningen. Tillförlitlighet är viktig i studier för 

att säkerställa att den accepteras av andra forskare.  

 

För att stärka trovärdigheten i respondenternas svar följdes de etiska principerna som beskrivs 

av Bryman (2011). Respondenterna meddelades i början av intervjuerna om deras frivillighet, 

anonymitet och studiens konfidentialitet samt integritet. Detta gjordes för att få så ärliga svar 

som möjligt av dem. Dessutom skickades frågorna i förväg via mail, senast dagen innan 

intervjuerna skulle utföras. Tillförlitligheten ökade även genom att förklara för respondenten 

redan vid första kontakten vad undersökningen syftar på.  

 

Författarna använde sig även av triangulering som används inom ramen för kvalitativ 

forskningsstrategi för att öka trovärdigheten. Triangulering innebär att mer än en metod 

används under studien för insamling av empiriskt material. (Bryman 2011) 
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2.1.3.2 Validitet för den kvalitativa datainsamlingen 

Enligt Bryman (2011) handlar validitet om hur bra undersökningens frågor mäter det som ska 

mätas utifrån studiens syfte. I syfte att validera empirin som erhålls från den kvalitativa 

undersökningen har författarna i samförstånd med respondenterna verksamma inom 

koncernen för uppdragsföretaget spelat in intervjuerna.  Anteckningar utfördes med två 

personer som inte ville medverka på bandade intervjuer inom koncernen samt de 

konkurrerande företagen som besöktes. Detta för att erhålla så sanningsenliga svar som 

möjligt från intervju personerna. Eventuellt bortfall i samband med informationshanteringen 

försökte författarna minimera genom att den ena fokuserade på att anteckna medan den andra 

ställde frågor. Ifall anteckningar inte hann göras bad författarna respondenten att upprepa 

svaret. Den interna handledaren kontrollerade intervjuguiden och konstaterade att den var 

rimligt utformad. I slutet på de två första intervjuerna frågades respondenten om han eller hon 

tyckte att frågorna var relevanta och lätta att förstå. Dessutom frågades dem om de ansåg att 

författarna missat viktiga frågor. I båda fallen konstaterades att frågorna var lätta att förstå och 

att ingen viktig del hade missats.  

 

2.1.4 Enkätstudie 

Kvantitativ datainsamling används för att få kvantifierbar data, dvs. svar på frågor i form av 

siffror och statistik med hänsyn till kön, yrkeskategori osv. Den som utför en kvantitativ 

datainsamling vill ha bekräftelse på ett problemområde eller ett förbättringsförslag, samt ge 

den som svarar chansen att komma med egna förslag. I denna metod utgår forskaren från att 

det finns en sanning som är objektiv, vilken mäts för att få förståelse för den. (Bryman 2011) 

 

När författarna kommit upp med egna förslag och förbättringsidéer har dessa förklarats och 

diskuterats med intervjuobjekt, samt handledare för att testa behov, efterfrågan och rimlighet 

på dem. För att få bättre validitet i de egna förbättringsförslagen och för att få en klarare 

statistisk överblick över hur behov och önskemål såg ut, kompletterade författarna 

intervjuerna med en enkätundersökning. Svaren sammanställdes till diagram för att ge läsaren 

en bra överblick över resultatet.  

 

Författarna tog fram två olika enkäter, en anpassad för tjänstemän och den andra för 

yrkesarbetare. För att kunna jämföra enkäten mellan yrkesgrupperna bestämdes att enkäten 

skulle fokusera på trivsel. De andra delarna som innefattas i arbetet är mer komplexa och 

kräver kvalitativa undersökningar. Anledningen till att de delades upp i två enkäter beror på 

att tjänstemän spenderar en betydligt större del av dagen i bodarna och deras innefattar därför 

områden som kontor och den fysiska innemiljön. Yrkesarbetarna spenderar större delen av 

dagen ute på arbetsplats, och den tid som de spenderar i bodarna är mestadels i matsal eller 

omklädningsrum. Öppna frågor placerades i slutet av enkäten för att tillåta respondenter att 

uttrycka sina egna åsikter och förbättringsförslag. Tjänstemännen, som tidigare nämnt, fick 

mer ingående frågor på utrymmena medan yrkesarbetare hade en avslutande öppen fråga. 
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2.1.4.1 Reliabilitet för den kvantitativa datainsamlingen 

Tre stycken etableringar valdes ut att genomföra enkätundersökningen på. Dessa tre skiljer sig 

åt i storlek för att få uppfattning om hur svaren skiljer sig mellan större och mindre 

etableringar. I detta arbete kallar vi dem för enkelhetens skull den lilla, medelstora och stora 

etableringen. Även ett sammanlagt resultat sammansattes med de totala svaren från dessa tre 

för att se de sammanvägda svaren på frågorna. Den lilla och den medelstora etableringen 

resulterade i en svarsfrekvens på 100 %, eftersom alla tillgängliga personer på 

byggarbetsplatsen var närvarande. 

 

Författarna hade som ambition att vara på plats under samtliga tre enkätundersökningar för att 

kunna svara på eventuella frågor eller förtydliga vad som menas med en fråga, samt att 

förmedla vad syftet med undersökningen är. Ytterligare en åtgärd som vidtogs för att förstärka 

tillförlitligheten i enkätundersökningen var att försäkra respondenterna att undersökningen var 

frivillig och helt anonym. På två av dessa undersökningar var författarna på plats, men på 

den sista gick inte detta av praktiska skäl. Enkäterna mailades i det fallet till en tjänsteman 

som tidigare hade blivit introducerad till studien av författarna och personen hade även 

tidigare blivit intervjuad. Därmed hade personen en bra kunskap om studien och kunde 

förmedla det när han utförde enkätundersökningen åt författarna.  

 

2.1.4.2 Validitet för den kvantitativa datainsamlingen 

För att öka validitet på enkätundersökningen har enkäterna kontrollerats den interna 

handledaren som konstaterade att det var lämpligt utformade. Vidare utformades frågorna 

med huvudsakligt fokus på trivselfaktorer inom bodarna som intervjuade respondenter angivit 

som förbättringsförslag.  
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3 Teori och vetenskaplig referensram 

 
Här beskrivs den teori som ligger till grund för forskningsfrågorna 

 

3.1 Lean 

Toyota uppmärksammades 1980 då det visade sig att det fanns något speciellt gällande 

kvaliteten och den effektiva produktion som det Japanska bilföretaget hade. Med sitt 

produktionssystem kunde Toyota tillverka bilarna med bra pålitlighet och till ett 

konkurrenskraftigt pris. Toyotas produktionssystem (TPS) krävde mindre arbetskraft, mindre 

tillverkningsyta, mindre tillgångar och mindre tid på produktutvecklingen samtidigt som de 

levererade en högre kvalitet med större variation och mindre lagerhållning. Genom att 

använda sig av högkvalitativa arbetssätt som baseras på speciella verktyg och metoder, kunde 

Toyota höja kvaliteten både hos processerna och i produkterna. Bilföretagets sätt att arbeta 

tillsammans med en affärsbaserad filosofi som utgår från att utveckla ledarskap, skapa en 

fungerande kultur, utveckla strategier, kontinuerliga förbättringar, samt ett väl fungerande 

samarbete med leverantörer skapade Lean production. (Liker 2004). 

 

3.1.1 TPS Huset 

 

Figur 1: The toyota production system (Liker 2004, s.33) 

 

En av de mest kända beskrivningar av Lean är det så kallade “TPS house” som beskriver de 

olika metoder och verktyg som bygger upp strategin. Ifall det finns en svag länk eller något 

verktyg saknas försvagas hela systemet. Det finns flera versioner av templet och dess struktur, 

men principerna och verktygen som den bygger på har alltid samma innebörd. Taket börjar 

med att sätta upp målen för verksamheten, att ha den bästa kvaliteten, lägsta kostnaden och 
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kortaste ledtiden. Därefter kommer de två pelarna, den första pelaren är Just-in-time (JIT), 

vilken är en av de mest kända metoderna inom Lean. JIT hjälper ett företag att tillverka och 

distribuera sina varor i mindre mängder med korta ledtider för att uppnå en hög 

kundtillfredsställelse. Fördelen med JIT är att processen går problemfritt även när efterfrågan 

på varan ändras. Andra pelaren i templet är Jidoka, vars innebörd är att stoppa fel från att 

föras vidare i kommande processer. Templets mitt utgörs av arbetarna som är delaktiga i 

processen. Grunden till templet består av flera grundstenar, bland annat Heijunka, 

standardisering av processer och visuell styrning. Heijunka går ut på att produktionen ska få 

ett jämt flöde och volymer för att kunna upprätthålla en stabil produktion och minska 

lagerhållningen, vilket också tekniken med att stabilisera och standardisera processer 

resulterar i. Visual styrning används för att säkerställa att inga problem förblir dolda, en 

arbetare ska enkelt kunna avgöra om arbetet är enligt standard eller inte. Den sista 

grundstenen i templet utgörs av filosofin som ska genomsyra hela verksamheten för att Lean 

ska kunna uppnå sin fulla potential. (Liker 2004) 

 

3.1.2 4P-Modellen 

Liker (2004) beskriver i sin bok “4-P modellen” i form av en pyramid, se figur 3.2, som 

kategoriserar in de 14 Lean management principerna (14P) i fyra huvudgrupper: Filosofi, 

Processer, Anställda och partners samt problemlösning. 

 
Figur 2: 4P-modell (Liker 2004, s.37) 

 

Basen i pyramiden är filosofin som menar att P1) ledningen ska basera sina beslut på det 

långsiktiga tänkandet även om detta sker på bekostnad av de kortsiktiga ekonomiska målen. 

Nästa steg i pyramiden är processer och förläggs av principerna, P2) skapa kontinuerliga 

processflöden som för upp problemen till ytan, P3) Låt efterfrågan styra för att undvika 

överproduktion, P4) Jämna ut arbetsbelastningen, P5) Stoppa processen för lösa problem, så 

att kvaliteten blir rätt från början, P6) Lägg standardiserade arbetssätt till grunden för ständiga 

förbättringar och personalens delaktighet, P7) Använd visuell styrning så att inga problem 

förblir dolda, P8) Används bara pålitlig, väl utprovad teknik som stöder personalen och 
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processerna. Därefter har vi anställda och partners som består av P9) Utveckla ledare som 

verkligen förstår arbetet, lever efter filosofin och lär ut den till andra, P10) Utveckla 

enastående människor och team som följer företagets filosofi, P11) Respektera det utökade 

nätverket av partners och leverantörer. Sista “nivån” i pyramiden är problemlösning och här 

placeras de sista tre principerna P12) Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå 

situationen, P13) Fatta beslut långsamt och i samförstånd, överväg noga samtliga alternativ 

och verkställ snabbt, P14) Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och 

ständigt förbättra. (Liker 2004) 

 

3.1.3 Åtta Slöserierna 

Det finns åtta välkända slöserier som Lean jobbar för att motverka, sju av dem identifierades 

av Toyota medan den åttonde inkluderades av Liker (2004). Dessa är följande: 1) 

Överproduktion, 2) Väntan, 3) Onödiga transporter/förflyttningar, 4) Över- eller felaktig 

bearbetning, 5) Överlager, 6) Onödiga arbetsmoment, 7) Defekter, 8) Medarbetarnas 

outnyttjade kreativitet. Det första slöseriet ses ibland som den allvarligaste eftersom den 

bidrar till att många andra slöserier uppkommer. Överproduktion i en tillverkningsprocess 

innebär att en ökad lagernivå kommer bildas nedströms i processerna, detta medför även ökad 

kapitalbindning. 

 

Lean thinking är det teoretiska ramverket för Lean production. Ramverket består av fem 

principer för tillämpning inom tillverkningsindustrin och togs fram av James Womack 

tillsammans med Daniel Jones i boken Lean Thinking. Dessa är: 

• Värde - Kan endast definieras av slutkunden och att alla nedströms aktiviteter kan 

kännetecknas som kund. 

• Värdeflöde - Består av tre stycken typer kategoriseringar. Den första är aktiviteter som 

skapar värde. Nästa är aktiviteter som inte skapar värde men kan inte bortses på grund 

av den nuvarande produktionen eller tekniken. Den sista är aktiviteter som inte skapar 

något värde och ska tas bort.  

• Flöde - Försäkra sig om att processerna bibehåller ett konstant flöde efter att 

slöserierna elimineras. 

• Pull - Ett dragande system ska finnas där kunden drar produkterna ifrån dig så att det 

inte blir överproduktion. 

• Söka perfektion - Kontinuerliga förbättringar, också känt som kaizen, till det inte finns 

några slöserier och alla aktiviteter inom värdeflödet bidrar till värdeskapning.  

(Liker 2004) 

 

3.1.4 Lean Construction 

Lean implementerades enligt Gao & Low (2014) i byggindustrin några år efter att det 

framkommit hur stora fördelar tillverkningsindustrin kunde dra av strategin. I en artikel 

skriver Aziz & Hafez (2013) att Lean construction först introducerades till byggindustrin när 

Koskela anpassade Lean production filosofin och presenterade en ny paradigm på hur 

produktionen kunde betecknas på tre sammanhängande sätt. Det kallas TFV vilket står för 
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Transformation-Flow-Value generation. Institutet för Lean Construction (LCI) definierar 

Lean construction som “ett management baserat sätt att styra komplexa, osäkra och snabba 

projekt”.  

 

Det finns många motsägelsefulla åsikter mellan olika forskare om huruvida Lean kan 

tillämpas inom byggindustrin. LCI syftar att tillvägagångssättet som används inom 

tillverkningsindustrin är direkt tillämpbart hos bygg. Andra forskare hävdar att teknikerna 

som används i Lean av ledningen inte kan överföras till byggindustrin, utan att nödvändiga 

ändringar görs för att anpassa både verktygen och kulturen till byggbranschen. (Gao & Low 

2014) 

 

Den unika och komplexa miljön i byggindustrin utgör ett stort problem i 

produktionshanteringen och skiljer sig mycket från den traditionella tillverkningsindustrin. 

Lean production är anpassad för produktion av stora volymer och riktar ett fokus mot högt 

standardiserade, repetitiva tillverkningsprocesser och minskning av ledtiderna. Detta 

medförde att verktyg och tekniker från Lean production blev tvungna att anpassas och 

utvecklas för att bättre passa i byggindustrin. Lean Construction har bland annat expanderat 

den visuella styrningen till att även innefatta material och arbetsflödet som i 

tillverkningsindustrin endast används för visuell inspektion av defekta komponenter. (Gao & 

Low 2014; Jørgensen & Emmitt 2008) 

 

Jørgensen & Emmitt (2008) påpekar även att tillämpningen av Lean thinking inte är enkel 

inom byggindustrin. Kundvärdet är ett centralt begrepp inom Lean thinking, där värdet 

definieras av slutkunden. Slutkunderna är dock många inom byggindustrin och klienten för ett 

byggprojekt kan sällan ses som den viktigaste slutkunden.  

 

Att hantera Lean i byggindustrin skiljer sig från samtliga praxis eftersom byggprojekt: 

• Har uppsatta milstolpar för projektleverans 

• Riktar in sig på att förbättra prestandan till kunden på en projekt övergripande nivå 

• Samtidigt utarbetar både produkter och processer 

• Hanterar produktionen genom hela projektets livscykel.  

 

Tillämpningen av Lean startar hos ledningen och upprätthålls genom att organisationens 

kultur innehar ett tankesätt för kontinuerliga förbättringar. När Lean principerna appliceras på 

rätt sätt kommer stora förbättringar märkas inom säkerheten, kvaliteten och prestandan på 

projektnivå. Förbättringar på process- och organisationsnivå möjliggör att förbättringar på 

projektnivå kan bli ännu effektivare. 

 

De tidigare nämnda slöserierna av Liker (2004) beskrivs inom byggbranschen av Aziz & 

Hafez (2013) som: 

1. Överproduktion - kännetecknas med tillverkning av en större kvantitet än vad det finns 

behov av eller innan det finns behov för den. Det kan medföra en slöseri på material, 

arbetstimmar eller användning av redskap. 
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2. Utbyte - att material ersätts med en dyrare variant som inte ger en bättre prestanda, 

utförande av enkla arbetsmoment av en överkvalificerad arbetare, användning av 

komplexa redskap för att utföra en aktivitet som ett enkelt verktyg skulle kunna utföra.  

3. Väntan - dötid på grund av brister i samordning och planering av materialflöde och 

arbetstakten hos olika yrkesgrupper.  

4. Transport - beträffar den interna rörelsen av material på arbetsplatsen. Överflödig 

hantering eller användning av fel utrustning vid förflyttning av material och dåliga 

vägar. Orsakas ofta på grund av dålig arbetsplatsutformning eller dålig planering av 

det materiella flödet. Konsekvenserna blir bortslösade arbetstimmar, energi, ytor på 

arbetsplatsen och risken för att materialet skadas vid transport. 

5. Felaktig bearbetning - ineffektivt utförande av aktiviteter som kan endast undvikas 

med att byta byggtekniken. 

6. Lager - överlagring eller onödig lagerhållning kan orsaka materialskada (såsom 

försämrad kvalitet genom dåliga lagringsförhållanden), ekonomiska konsekvenser 

genom det uppbundna kapitalet, stölder  

7. Rörelse - handlar om onödiga eller ineffektiva förflyttningar hos arbetarna under 

jobbtid. Kan bero på brister i arbetsmetoder, dålig etablering av arbetsplatsen. 

8. Defekta produkter - inträffar när en produkt eller komponent inte stämmer in på 

kvalifikationerna den är ämnad för.  

9. Övrigt - är slöserier som inte passar några av de ovanstående punkterna. Övriga 

slöserier kan vara vandalisering, stölder, dåliga väderförhållanden eller olyckor. 

 

Slöserierna kan minskas genom användningen av verktygen och metoderna i Lean som Just-

in-time för att minska lagernivåer, 5S för en bättre organiserad arbetsplats, Last planner 

system (LPS) för en effektivare planering av material- och arbetsflödet samt val av rätt 

leverantörer och upprättande av partnerskap. Digitala tekniker med 3D-modeller som 

Building information modelling (BIM) bidrar till problem redan upptäcks i design stadiet 

innan byggaktiviteter utförs i produktionen. (Devaki & Kaviraj 2014) 

 

Aziz & Hafez (2013) skriver att slöserierna kan ytterligare förknippas med följande tre 

kategorier: Flöden, utförande och ledning.  

• Orsaker som förknippas med flöden: 

o Tillgångar/Resurser: 

▪ Material - bristen av material på arbetsplatsen, material som inte 

fördelas på rätt sätt, olämplig transportmetod 

▪ Utrustning - otillgänglig utrustning, olämplig användning av den, fel 

utrustning för arbetsmomentet 

▪ Arbetskraften - attityden hos arbetarna, motvilliga arbetare  

o Information: 

▪ Brist på information 

▪ Dålig framföring av information gällande kvalitet och kanal 

▪ Dålig leveranstid 

• Orsaker som förknippas med utförandet: 

o Metod: 
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▪ Dåligt samordnade arbetslag  

▪ Olämpligt utförande av arbetet 

▪ Olämpligt stöd/hjälp för arbetsmoment 

o Planering:  

▪ Brist på arbetsplats 

▪ För många arbetare på en för liten yta 

▪ Dåliga arbetsförhållanden 

o Kvalitet: 

▪ Dåligt utförande av arbetet 

▪ Uppkomsten av skador av redan färdiga arbetsmoment 

• Orsaker förknippade med ledning/styrning: 

o Beslutsfattande: 

▪ Dålig samordning av arbetskraften 

▪ Dålig fördelning av personalen  

o Ineffektiv tillsyn/styrning: Dålig eller bristfällig styrning av ledningen 

 

3.1.5 Tekniker inom Lean Construction 

Last Planner System (LPS) är ett produktionsstyrningssystem som skapades för att förbättra 

samordningen och samverkan i byggprojekt. Systemet kännetecknas som det mest kända och 

effektiva av alla Lean teknikerna i byggindustrin. LPS har som mål är att skapa ett pålitligt 

arbetsflöde genom att involvera olika aktörer som är nära kopplade till aktiviteterna som ska 

utföras. I LPS ingår fyra kategorier, Should, Can, Will, Did, som beskriver hur aktiviteter som 

ska utföras i produktionen bör planeras. LPS tillämpar metoder som pull planering och just-

in-time. Pull används för omvänd schemaläggning och säkerställer att alla förutsättningar är 

uppfyllda innan en aktivitet påbörjas. Samma teknik används vid Should och ser till att 

arbetsmoment som kommer inträffa i framtiden har nödvändiga verktyg och material så att 

momentet kan utföras. Should innefattar långsiktig planering och identifiering av aktiviteter 

med långa ledtider som kan komma att krocka vid utförandet. Should använder hjälpmedel 

som huvudtidplanen och milstolpar, dessa ger en överskådlig bild över projektet och hur 

aktiviteterna bör utformas. Can är aktiviteter där nödvändigt material och arbetskraft finns 

tillgänglig och förutsättningarna för att utföra jobbet är på plats. Planering inom Can utgår 

från produktionstidplanen. Will beskriver aktiviteter som kommer att utföras med hänsyn till 

Should, den övergripande planen och Can, situationens läge. Will använder sig av den 

rullande tidsplanen och veckoplaneringen. Did är aktiviteter som blivit slutförda i 

produktionen. (Gao & Low 2014) 

 

LPS interagerar med hjälp av ovanstående kategorier huvudtidplanen, produktiontidplanen, 

rullande tidplanen och veckoplaneringen. För att sedan med hjälp av Will och Did ta fram en 

PPC-plan. PPC står för Planning-Percentage-Complete och planen mäter projektets prestanda 

(Did) och jämför den med antalet aktiviteter som skulle utföras (Will). PPC utformas oftast 

med hjälp av diagram, genom att antalet Did aktiviteter delas med antalet Will aktiviteter. 

PPC använder sig av ett paretodiagram som visar med hjälp av stolpar och linje hur bra 

projektet ligger procentuellt i jämförelse med planeringen. Diagrammet brukar ofta 
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kompletteras med en tabell som visar vilka orsaker som är i grunden för att vissa aktiviteter 

inte kunnat utföras. (Gao & Low 2014) 

 

LPS används även som ett system för att hantera relationer i hela nätverket och samtal 

gällande samordningen, planeringen och leveransen av projekt, systemet främjar även en 

kontinuerlig kommunikation mellan arbetsledning och chefer på en detaljnivå som är 

hanterbar innan problem blir kritiska. (Aziz & Hafez 2013) 

 

Sammanfattningsvis grundar sig LPS på fyra element. Det första är att personalen tillsammans 

skapar och kommer överens om den ordningen produktionen ska följa. Andra syftar på att 

arbetsmoment ska förberedas så att alla förutsättningar är uppfyllda för att utföra den. Den 

tredje innefattar en gemensam planering av produktionen för kommande dagar och veckor. 

Den sista bygger på kontinuerliga förbättringar och erfarenhetsåterföring av projektet, 

planeringen och produktionsprocesserna. (Aziz & Hafez 2013) 

 

Andra populära tekniker som benämns av både Gao & Low (2014) och Aziz & Hafez (2013) 

är morgonmöte där olika yrkesgrupper kan framföra sina åsikter och stämma av moment som 

utförts i produktionen. Kanban systemet grundar sig på JIT konceptet och skickar signaler till 

leverantören på material eller verktyg som ska levereras. Systemet medför att material och 

vissa verktyg inte måste lagerhållas på byggarbetsplatsen utan kan istället förvaras på ett 

mellanlager. En daglig samlastning och transport av materialet minskar risker för att ett lager 

bygg upp på byggarbetsplatsen som sedan kan bli svårt och hantera. Planering av 

arbetsmiljön menar på att hälso och säkerhetsåtgärder ska införas vid utformningen och 

planeringen av arbetsmoment för att sedan stämmas av med arbetarna. Verktyg för 

kvalitetshantering bygger på implementeringen av ett punktsystem för hur en kvalitetskontroll 

bör utföras för att hjälpa arbetarna utföra planerade kvalitetskontroller istället för 

kvalitetsåtgärder. Visuell kontroll som synliggör brister under utförandet samt tydliggör 

flöden av material, arbete och information. Genom bland annat identifiering av material kan 

risker för fel materialval minska samtidigt som repetitiva arbeten kan påskyndas. Scheman 

och kartlagda framsteg bildar en bättre bild av vilka moment som utförts och i vilken fas 

projektet befinner sig. Information och nya teknik förbättrar kommunikationen mellan olika 

aktörer och kan påskynda beslutsfattandet.  

 

3.1.6 Lean office 

Lean ska vara tillämpbart oavsett vilken organisationsstruktur eller industri en verksamhet 

bedriver. Lean office syftar på hur principerna, metoderna och verktygen i Lean kan tillämpas 

på en kontorsmiljö för att skapa balans och maximera det värdeskapande flödet. 

 

I sin bok Lean office and service simplified beskriver Locher (2011) fyra steg för hur Lean 

kan införas i en kontors- eller servicemiljö. Första steget Stabilisera handlar om att skapa ett 

flöde som är förutsägbart och upprepningsbart. Standardisera innebär att metodet utvecklas 

vilka används för att utföra ett visst arbete eller process med mål att hitta det effektivaste och 

enklaste sättet att utföra arbetet på. Visualisera är ett av Lean offices huvudmål, genom att 
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visualisera arbetsplatsen skapas en bättre transparens och effektivare informationsförmedling. 

En visuell arbetsplats kräver också mindre ingripande av ledningen eftersom mindre tid 

kommer att behövas för att styra grundläggande arbeten. Kontinuerligt förbättra är en av 

grundstenarna i Lean. Vissa förändringar börjar på operationell nivå för att lägga grunden till 

större förändringar i verksamheten på senare tid, andra tillämpar lean hos verksamhetens 

ledning vilket resulterar i förändringar av värdeflödeskedjan.  

 

De åtta tidigare nämnda slöserierna beskriver Locher (2011) i boken Lean office, han 

beskriver vilka slöserier finns i en kontorsmiljö med fokus på de åtta punkterna:  

1) Producering av mer information än vad som är nödvändigt, exempelvis för detaljerade 

rapporter, finansiell planering för långt in i framtiden. 

2) Allt som ej ingår i enstycksflödet, dvs fakturor som avstäms en gång i veckan eller 

fullbordandet av alla prestanda utvärderingar samma tid på året. 

3) Aktiviteter som utförs för att korrigera en beställning eller felaktighet. 

4) Moment som tar längre tid att utföra än de borde, eller hela aktiviteter som inte bidrar med 

någon värde för kunden. Exempelvis ett företags budgetering (inget värde ges för extern 

kunden), möten som tar längre tid att utföra än de borde. 

5) Rörelser hos personalen till exempelvis en skrivare. 

6) förflyttningen av information eller material, mail eller lämna av papper. 

7) Information eller en kund som väntar för att behandlas. 

8) Inte använda personalens fulla kompetens. 

 

Lean kontor kallas det “synliga” kontoret. Sederblad (2013) skriver att Lean vill synliggöra 

arbetsprocessen för samtliga medarbetare med målet att öka förståelse och bidra till 

förbättringsarbete. Tanken är att bättre se flödet av affärsprocesser och information, vilket ska 

öka arbetarnas koll på eget arbete. Fysiska väggar kan vara ett hinder för detta arbetssätt men 

det måste inte heller innebära att ett lean-anpassat arbetssätt har uppnåtts med ett öppet 

kontorslandskap. Det som ska uppnås är att det inte ska finnas någon process som helt utförs 

avskilt bakom väggar så att övriga medarbetare inte kan se eller öka sin förståelse för hur 

processen går till. 

 

 

Definitionen av det synliga kontoret är att det ska finnas: 

1) en plats där det går att träffas för att diskutera och dela med sig av förbättrande åtgärder 

inom kontorets gemensamhetsyta 

2) gemensamma normer och nivåer gällande städning på kontoret 

3) arbetsrotation mellan medarbetare inom ett team/arbetsgrupp. 

(Sederblad 2013) 

 

 

3.2 Kommunikation 

Kommunikation är en väsentlig beståndsdel i alla verksamheter och organisationer. Den kan 

beskrivas som interaktion mellan människor för att där förståelse kan uppnås och spridas. 
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Byggbranschen är en industri där vikten av kommunikation väger extra tungt och ses som en 

ovärderligt medel för att processer ska kunna flyta på korrekt och säkert. Bristande 

kommunikation kan till slut leda till olyckor, omarbeten och stora förseningar på bygget. 

(Dainty, Moore, & Murray, 2005) 

 

Faktorer som påverkar kommunikation beskrivs som: 

• Otillräcklig förståelse om uppgiften som ska utföras - utan en tydlig avsikt i 

informationsutbytet kan en oklarhet/tveksamhet uppstå hos mottagaren. 

• Fel informeringsmetod - menas att information förmedlas med fel medium eller kanal 

som kan medföra att mottagaren inte har tillräckligt med insikt i situationen för att 

förstå innebörden av meddelandet eller att informationen är för komplicerad 

• Skild uppfattning och inställning - sändaren och mottagaren tolkar informationen olika 

• Problem i miljön - Informationsöverföringen påverkas av miljön som den förmedlas i, 

till exempel buller, långa avstånd 

• Chinese whisper - information förvrängs när förmedlas från person till person 

(Dainty, Moore, & Murray, 2005) 

 

Dessa kommunikationshinder är vanligare inom byggbranschen eftersom det stora antalet 

berörda aktörerna som ett projekt involverar. Målsättningarna kan skilja sig åt mellan dessa 

aktörer vilket kan påverka informationens innehåll vid förmedlingar. (Dainty, Moore, & 

Murray, 2005) 

 

Den svenska byggsektorn är till väldigt stor del projektinriktad och består av sammansatta 

organisationer som tillfälligt involverar en rad olika yrkesroller för att utföra olika sorters 

arbeten. Samordningen och samarbetet mellan dessa professioner och aktiviteter som ska 

utföras kan avgöra ifall resultatet av ett projekt blir lyckad. Byggprocessen består av mängder 

av moment där många måste avslutas så att andra kan påbörjas, i momenten samarbetar 

många olika yrkeskategorier. Dessa faktorer leder till att kolossala mängder av information 

måste överföras ofta under korta tider för att kunna uppnå de avsedda målen. (Wootz, 2013) 

 

Informationen som är mer ingående än nödvändigt går enligt Locher (2011) under slöseriet 

Överproduktion. Andra slöserier som anknyts till kommunikation är felaktigheter som måste 

justeras medför extrajobb (slöseri 3), möten som tar längre tid att än planerat (slöseri 4), mer 

förflyttning än nödvändigt av information (slöseri 6), Information som väntas på att behandlas 

(slöseri 7).  

Kommunikation kan ta olika former och omständigheterna bestämmer vilken form som 

lämpar sig bäst. Valet av medium för kommunicering är beroende på vilken miljö och 

information det är som ska delas och vilket resultat som eftersträvas. Vid en 

informationsöverföring använder sändaren sig av ett medium, med det menas på vilket sätt 

som information förmedlas. Ett medium kan till exempel vara att en person talar, skriver eller 

grafiskt upplyser en annan person om något, för att sedan beskriva hur den här informationen 

når mottagaren så refereras till en kanal. Kanalen är metoden som används vid förmedlingen, 

det vill säga genom ett telefonsamtal, brev eller möte. (Dainty, Moore & Murray 2005) 
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De vanligaste former av kommunikation inom byggsektorn är verbal, skriftlig, audio/visuell 

och ickeverbal. Dessa lämpas sig bäst i olika situationer beroende på vilken typ av 

information som ska förmedlas.  

 

3.2.1 Verbal Kommunikation 

Muntlig förmedling av information mellan individer eller en grupp. Konversationer och 

diskussioner är ofta den mest effektiva metoden att få personer att känna sig delaktiga i 

processen. Denna form tillåter också att omedelbar feedback till sändaren av informationen. 

(Dainty, Moore & Murray 2006) 

3.2.2 Skriftlig Kommunikation 

Skriftlig kommunikation är för det mesta indirekt men har fördelen att den tillåter ett 

permanent register över att kommunikationen ägde rum. Den ger även sändaren tid till en 

noga övervägning av innehållet så att informationen är tydlig och meningsfull utan behovet 

till direkt interaktion med mottagaren. Detta medför dock att mottagaren inte kan ge feedback 

till sändaren om en fundering eller fråga uppkommer. Skriftlig kommunikation tillåter också 

sändaren att kommunicera med en grupp individer samtidigt, med användningen av ett 

medium som är lätt att förstå och osannolikt att missuppfattas.  

(Dainty, Moore & Murray 2006) 

3.2.3 Audio/Visuell Kommunikation 

Den visuella och audiobaserade median kan liksom den skriftliga kommunikationen framföra 

information på ett mer kortfattat och effektivt sätt. Utan användningen av ritningar skulle 

informationen behöva framföras med ord eller med framtagna moduler för att uppnå samma 

förståelse. Ofta används ritningar och andra grafiska media för att förmedla informationen 

tydligare. En person kan uppfatta information som produceras med grafer och diagram 

snabbare än ifall siffror och procentuella enheter används. Denna kommunikationsform 

underlättar förståelsen av informationen hos parter som annars innehar lite kunskap inom 

ämnet som berörs. (Dainty, Moore & Murray 2006) 

 

3.2.4 Icke verbal kommunikation 

Detta är en form där signaler förmedlas till mottagaren som antingen förstärker eller motsäger 

det som sägs i den verbala kommunikationen. Dessa kan sändaren framföra medvetet eller 

omedvetet och påverkar budskapet som förmedlas. Signalerna kan uppfattas av sändarens 

kroppsspråk, det vill säga ögonrörelser, gester eller uttryck och kan resultera i att en helt 

annan uppfattning skapas hos mottagaren än den som förmedlades verbalt. 

(Dainty, Moore & Murray 2006) 

 

3.2.5 Elektronisk kommunikation 

Under det senaste årtiondet har revolutionerande framsteg gjorts inom informations- och 

kommunikationsteknologin (ICT på engelska). Teknologin har snabbt tillämpats inom 
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branschen tack vare den snabba kunskapsspridningen och kunskapsdelningen som den 

möjliggör mellan olika aktörer. Dessutom bidrar den till kostnadsreduceringar och minskad 

miljöpåverkan genom att dokumentation blir papperslös och möten kan genomföras digitalt 

från avlägsna platser istället för öga mot öga. Utvecklingen har också medfört att 

visualiseringsverktyg som underlättar visuell styrning och modellering i byggprojekten. 

(Dainty, Moore & Murray 2006) 

3.2.6 Visuell styrning 

Visuell styrning kommer från Toyotas Lean production och används för att förbättra flöden.  

Lean construction handlar till stor del om den visuella styrningen. Målet är att underlätta för 

alla arbetare att se var slöserierna och problemen är så att de lättare kan fixas. Visuell styrning 

möjliggör för arbetaren att undersöka processer, utrustning, information eller en arbetares 

arbetssätt och direkt se den fastställda normen för den. (Gao & Low 2014) 

En förlängning av den visuella styrningen är styrning med färger, vilket innebär att olika 

färger fungerar som identifikation av ett specifikt yrke eller en aktivitet på byggarbetsplatsen. 

Detta brukar kallas färgkodning (Nielsen & Erdogan 2007).  

Det ingår 5 aspekter i den visuella styrningen. Dessa är:  

1. Kommunikation: Nedskriven information är lätt att komma åt. 

2. Synlighet: Kommunikation med bilder och skyltar. 

3. Konsistensen: Varje aktivitet antar samma konventioner. 

4. Upptäckbarhet: Larm och varningar kommer att fungera när missförhållanden eller 

avvikelser uppstår. 

5. Säkring: Dessa aktiviteter förhindrar att avvikelser inträffar. 

(Levinson & Rerick 2002 se Gao & Low 2014, s.86) 

 

Byggbranschen applicerar inte den visuella styrningen i tillräckligt stor utsträckning till följd 

av bristen på erfarenhet och stöd för teknikens implementering.  Byggprocessen blir i allt 

större omfattning belastad med krav på bättre säkerhet, kvalitet, planering som utgör ett 

enormt pappersarbete i byggprojekten. Detta resulterar i att mer information måste förmedlas, 

därmed erhålls större mängder projektdata. Vid omfattande informations- överföring är inte 

skriftligt förmedlad information den optimala metoden av kommunicering om den ska vara 

kortfattad och lätt att begripa. (Nielsen & Erdogan 2007) 

 

3.2.6.1 Obeya Kontrollrum 

Obeya härstammar från det japanska språket och betyder stort rum. Det var en maskinchef för 

Toyota som upplevde att han inte hade en tillräckligt hög befattning för att utföra de mest 

lämpade besluten för projektets bästa. Vid ett beslutsfattande behövde han alltid stödet av 

andra chefer för att föra igenom sin lösning. En lösning till detta problem blev det som nu 

kallas Obeya eller kontrollrummet och där alla samtal skulle hållas. Vid möten samlades alla 

chefer i rummet och hade tillgång till all relevant data för beslutsfattande, när Toyota såg 

fördelen med kontrollrummet standardiserade Toyota det i sitt produktutvecklingssystem. 

(Kiritsis 2016) 

 

http://search.proquest.com.lib.costello.pub.hb.se/indexinglinkhandler/sng/au/Nielsen,+Yasemin/$N?accountid=9670
http://search.proquest.com.lib.costello.pub.hb.se/indexinglinkhandler/sng/au/Erdogan,+Bilge/$N?accountid=9670
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I byggbranschen används kontrollrummet för att kartlägga produktionens processer för en 

tydligare bild av pågående och framtida aktiviteter i produktionen. Obeya är en del av ett 

praktiskt koncept vid namnet Knowledge Innovation - Visual Planning (KI-VP). Tekniken 

kommer från LEAN och baseras på att det ska ett kontrollrum, planeringsschema, daglig 

erfarenhetsåterföring samt att en processanalys ska utföras på arbetsplatsen. (Jansson, Viklund 

& Lidelöw 2016) 

 

Powell & Nilsson (2014) nämner att mötesutrymmen på byggarbetsplatser inte förser 

projektgrupper med den rätta atmosfären för att främja ett bra samarbete. Utrymmena borde 

baseras på idén och vitaliteten i hur ett fotbollslag utvecklar sin spelplan i sitt 

omklädningsrum för en kommande match. Ett liknande koncept borde finnas för utvecklingen 

av Obeya rummet för konstruktörer, ingenjörer och arkitekter på en byggarbetsplats. 

Samspelet i ett stort kontrollrum skulle skapa goda förutsättningar för samarbete, utveckling 

och innovation bland arbetarna. Genom att tillämpa gruppindelningar skulle arbetslagen 

fokusera på olika aspekter av byggprojektet och lösa problemen ihop. Detta skulle minimera 

risken av att onödiga arbetsmoment utförs såsom att arkitekten konstruerar en ritning som 

senare förändras av konstruktörer. 

 

3.3 Flöden 

 
Teori om flöden delas upp i personalflöde och materialflöde. 

 

3.3.1 Personalflöde 

Slöserier som kan förknippas med flödet av arbetare och personal benämns av Liker (2004) 

som rörelser och syftar på alla onödiga rörelser en arbetare måste utföra under ett 

arbetsmoment, till exempel sträcka efter eller lägga ifrån sig verktyg, komponenter, osv. 

Locher (2011) tar upp ett exempel på denna slöseri då arbetare i kontor får gå till och från 

skrivare och filmrum. Inom bygg ger Aziz & Hafez (2013) troliga brister som medför att 

onödiga rörelser utförs inom bygg bland annat genom brister i arbetsmetoder, dåligt utformad 

etablering av arbetsplatsen. Ett exempel är när en arbetare måste gå för att söka upp en 

arbetsledare när problem uppstår, i vissa fall kan bodarna befinna sig ett långt avstånd från 

byggarbetsplatsen och resultera i att mycket tid går i spillo innan arbetet kan påbörjas på nytt.  

 

Hur bodetableringen utformas påverkar självklart hur flödena i bodarna ska röra sig. Alla 

typer av arbetare som jobbar på projektet spenderar en viss del av sin dag i bodetableringen. 

Detta medför att flödet av personal i bodarna är stort, vilket påverkar hur kommunikationen 

och interaktionen mellan personer och yrkesgrupper blir. Inom kontor beskriver Locher 

(2011) att samlokalisering av personer från olika avdelningar inom verksamheten som 

frekvent kommunicerar med varandra minskar behovet av rörelse och minimerar risken för att 

fel uppstår. 
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En teknik som försöker sammanlänka arbetarna med arbetsflödet är LPS. Systemet har som 

mål att bättre härleda arbetare genom en kontinuerlig process för lärande och förbättringar 

samt att få arbete att flöda genom produktionen i bästa sekvens och takt. (Aziz & Hafez 2013) 

 

Waber, Magnolfi & Lindsay (2014) beskriver i en artikel att fler stora innovativa företag som 

Facebook, Google och Yahoo designar sina kontor på så sätt att väggar rivs bort och chansen 

för slumpvisa möten mellan olika yrkesgrupper ska öka. Enligt Yahoos personalchef berodde 

detta på att några av de bästa besluten och insikterna som uppstod i företaget kom ifrån 

oplanerade möten mellan anställda som skedde utanför enskilda kontor. Detta styrks med data 

som Waber, Magnolfi & Lindsay (2014) samlat ihop till artikeln, vilken visar på att 

oplanerade möten ökar den gemensamma prestationsförmågan. Datan samlades in genom att 

spåra hur anställda i flera olika branscher rör sig och utvärdera mönster gällande hur de har 

interagerat med varandra. 

 

3.3.1.1 Kommunikationsytor 

Den yta i bodarna som inte utgör en speciell typ av rum (som kontor, toalett, matrum osv.) 

kan benämnas som kommunikationsyta. Korridoren som ofta finns i mellanstora eller stora 

etableringar är ett exempel, men även ytan efter entrén och invändiga trappor blir 

kommunikationsytor. Den primära funktionen med denna yta är att ge de personer som brukar 

en lokal möjligheten att transportera sig inuti byggnaden på ett smidigt sätt men den fyller 

även andra funktioner. I skolor är det vanligt att skåp placeras för elevernas förvaring av 

material i korridoren och den fungerar även ofta också en viloplats. På så sätt kan 

kommunikationsyta effektiviseras med nya funktioner. En annan viktig funktion som ytorna 

bidrar med är att de personer som nyttjar lokalen kan interagera med varandra på ett naturligt 

sätt här. Det är alltså möjligt att planera ytorna utifrån hur mycket personer ska interagera och 

om det ska finnas en viss uppdelning eller inte.  

 

Något som bör undvikas är kommunikationsyta i bodarna som inte behövs. När en planskiss 

upprättas ska detta ses över. Så kallad “död kommunikationsyta” kommer från en slarvigt 

upprättad planskiss och leder till att ytan som helhet blir sämre utnyttjad än vad den hade 

kunnat bli.1 

3.3.2 Materialflöde 

Inom bygg beskriver Larsson (2008) materialflödet som det fysiska flödet av material från 

leverantör till produktion. Detta flöde kan ytterligare delas in i extern logistik och intern 

logistik, den externa syftar på flödet som sker utanför arbetsplatsen gentemot den interna som 

innefattas av materialet på byggarbetsplatsen. Byggmaterial kan skapa en oreda och kostnader 

när den lagras på plats, ibland lagras material upp till 10 veckor innan det används och medför 

att tid måste läggas både på att leta efter den och förflytta den. Lagringen medför också en 

ökad kapitalbindning, material befinner sig i ett väntande läge 99 % av tiden som inte tillför 

något värde, detta ökar också risken för materialet kan skadas. För att uppnå en väl 

                                                 
1 Sven Hedlund, Arkitekt, samtal den 2 Mars 2017. 

https://hbr.org/search?term=ben+waber
https://hbr.org/search?term=jennifer+magnolfi
https://hbr.org/search?term=ben+waber
https://hbr.org/search?term=jennifer+magnolfi
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fungerande produktion utan störningar är det därför viktigt att byggmaterial finns på platsen 

den ska användas och i den stund den ska användas.  

 

Just-in-time (JIT) är ett koncept som används i Lean production och förespråkar att material 

ska levereras i den kvantitet och kvalitet som beställts till rätt plats och tid. När material och 

komponenter ska levereras till byggprojektet så nära intill dess användning och installation 

minskar behovet av stora lager. Det behövs ett annorlunda angreppssätt för byggsektorn vid 

implementering av JIT än det som används i tillverkningen. Eftersom konceptet inte kan 

tillämpas i full utsträckning då det skulle kräva att tusentals komponenter levereras i rätt 

kvantitet och tidpunkt till rätt plats samtidigt som kvaliteten förväntas vara uppfylld.  

(Gao & Low 2014)  

 

3.3.2.1 Digitala medel 

Människans vardag blir allt mer digitaliserad, världen har de senaste årtiondena bevittnat en 

digital revolution. De medel som idag används känns självklara och beroendet av dem är 

uppenbara trots att mycket är relativt nytt. I och med detta sköts sysslor som exempelvis att 

betala räkningar eller jämföra priser och köpa in material på ett annat sätt idag än för några 

årtionden sedan. (Techopedia u.å.) 

 

Tidningen Byggvärlden publicerade en undersökning i slutet på 2016 en undersökning som 

Visma gjort gällande vilka branschen i Sverige som är mest digitaliserade. Byggbranschen 

hamnade på en blygsam 16:e plats av 20 alternativ. I byggvärlden har alltså digitaliseringen 

inte gått i samma snabba takt som andra branscher och samhället i övrigt. Ett förslag på 

förklaring till detta ges i artikeln i form av att det kan vara många mindre företag som är 

familjeägda som inte har gjort digitala satsningar. Det nämns dock även att det kan vara en 

fråga om att det inte skett någon betydande generationsväxling i branschen.  

(Marcusson 2016) 

 

Under 1980-talet blev datorn allt vanligare och under tidigt 90-tal kom internet in i bilden. 

Internet skulle under därefter ta över allt mer ute världen, både hur affärer sköts professionellt 

och privat. Mobiltelefoner blev allt vanligare under 2000-talet och dessa skulle visa sig fylla 

mer funktioner än att personer kan ringa varandra sladdlöst i princip var som helst när som 

helst. Smarta telefoner ger många fler möjligheter när det kommer till utformning av 

applikationer och att ha internet direkt i telefonen. (Techopedia u.å.) 

 

Ett större byggprojekt är som nämnt en komplicerad process som kräver en stor mängd utbyte 

av data på en daglig basis. Informationen delas mellan samtliga inblandade i projektet, d.v.s. 

beställare, leverantörer, entreprenörer, kommun etc. Digitala medel i byggbranschen kan bidra 

till att två eller fler inblandade parter får en gemensam bild om en del av projektet genom att 

parterna skickar visuella ritningar eller liknande via den teknologi som finns idag. Det gör 

också att informationsutbytet går snabbare. Att varje projekt är unikt på olika sätt motiverar 

dessutom ännu mer att informationsutbytet är mycket viktigt. (Akinbile & Oni 2016) 
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Förutom att skicka information eller använda digitala program för att konstruera finns en 

annan aspekt av digitaliseringen som handlar om att lagra information för att själv använda 

den vid rätt tillfälle. Motsvarigheten till detta är att lagra dokument och viktiga ritningar eller 

liknande i pärmar som sorteras på en hylla i kontoret.  

(Dave, Kubler, Främling, & Koskela 2016) 

 

3.4 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden gällande arbetsplatsen såsom de sociala, tekniska, 

organisatoriska liksom fysiska förhållanden. Arbetsmiljön på en byggarbetsplats bestäms av 

ett stort antal faktorer. Byggprojektets omfattning och områdets fysiska begränsningar är 

några men även företagets policy och riktlinjer har en påverkan på byggarbetsplatsen. De 

viktigaste kraven på en arbetsmiljö finns i lagar och föreskrifter som utges av 

arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket är en statlig myndighet med ansvaret att kontrollera att 

lagar i arbetsmiljö följs av företag och organisationer. (Arbetsmiljöverket 2015a) 

 

3.4.1 Regleringar och krav 

Regler och skyldigheter för arbetsmiljön hittas i arbetsmiljölagen, AML, som har syftar på att 

förebygga ohälsa och olyckor på en arbetsplats. AML stiftas av riksdagen och kompletteras 

med vissa regler i arbetsmiljöförordningen, AMF, för mer preciserade bestämmelser gällande 

arbetsmiljön. Lagar och regler i AML och AMF anges i en mer övergripande omfattning 

därför finns även föreskrifter inom arbetsmiljön (AFS) som är mer preciserade inom olika 

områden. (Arbetsmiljöverket 2017) 

 

Det finns ett antal föreskrifter som har en inverkan på personalutrymmen på 

byggarbetsplatser. Dessa är: 

 

Arbetsplatsutformningen (AFS 2009:2)  

Föreskriften innefattar krav och rekommendationer gällande utformningen och underhåll av 

arbetsplatser, förbindelseleder och personalutrymmen. Föreskriften behandlar nästintill alla 

delar av hos en byggarbetsplats från hur ljud-, ljus- och luft- klimatet ska regleras till hur 

inredning och utrustning bör anpassas. Detta gör att föreskriften är en av de mest betydande 

vid utformningen av arbetsmiljön hos personalutrymmen. 

 

I föreskriften finns specialkrav på att personalbodar utformas/inreds/disponeras så att: 

• 16§ Fläktstyrd frånluftsventilation finns vid tillgång till el, eller vid självdrag kan 

vädras via taklucka, ha en lämplig luftomsättning på 1-3 omsättning per timme 

• 93§ Klädskåp finns för varje arbetstagares privata kläder samt ett skåp eller fack för 

arbetskläderna. 

• §107 En viloplats kan anordnas i ett klädrum/omklädningsrum eller annat lämpligt 

utrymme. En bodetablering kan vara utan viloplats när ett lämpligt vilutrymme kan 

anordnas i en byggnad på arbetsstället, ett särskilt vilorum skall finnas då fler än 50 
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personer regelbundet sysselsätts samtidigt inom ett område. Rummet eller viloplatsen 

ska helst placeras i en tyst omgivning. 

• §113 minst ett öppningsbart fönster finns, vid behov utrustning för bränslepåfyllning 

finns, vid behov vara utrustade med till- och frånkopplingsanordning för dragfordon, 

fönsterarean bör vara minst 10 % av golvarean för att inströmningen av dagsljus ska 

vara tillräcklig.  

• §115 Städutrymme bör finnas för förvaring av redskap och städmaterial.  

 

De flesta paragrafer i föreskriften har ett inflytande på personalbodar och dess upplägg, de 

ovanstående paragraferna har en direkt anknytning till personalbodar. Samtidigt har många 

andra paragrafer i föreskriften ett inflytande på personalbodar också men kraven som beskrivs 

benämner personalutrymmen vilket i vissa fall inte kan appliceras på bodar då dessa räknas 

som “tillfälliga” utrymmen.  

 

Belastningsergonomi (AFS 2012:2) 

I föreskriften finns regler och råd i hur arbetsplatser och arbetsuppgifter ska ordnas och 

utformas för att förebygga belastningsbesvär. Arbetsplatsen ska bidra till arbetstagaren har 

goda förutsättningar för en god ergonomi och rationellt arbetsflöde. Föreskriften beskriver 

ansvarsområden hos arbetsgivare samt hur arbetet ska planeras i byggnationens olika skeden 

för att främja en god arbetsmiljö åt arbetstagarna. Inom personalutrymmen benämner 

föreskriften vilka risker stillasittande arbeten medför och hur dessa kan motverkas samt hur 

arbetsmoment ska utföras för att förebygga ohälsa ute på byggarbetsplatsen med avseende på 

tunga lyft. 

 

Buller (AFS 2005:16) 

Denna föreskrift gäller verksamheter där någon kan utsättas för buller. I byggbranschen är 

exponeringen för hörselskadligt och störande ljud väldigt hög därav är den här föreskriften 

väldigt viktigt för att upprätthålla en god arbetsmiljö på byggarbetsplatsen. Buller utgör ofta 

ett en stor belastning i arbetsmiljön och föreskriften tar upp konsekvenser av oönskat ljud 

samt beskriver förebyggande åtgärder som bör vidtas. 

 

Buller kan ofta resultera i att arbetare upplever stress, koncentrationssvårigheter och trötthet 

men kan även orsaka en högre hjärtfrekvens och blodtryck. En bullrig miljö bidrar också med 

negativa konsekvenser på förståelsen av skriftlig information. Det blir svårare att greppa 

sammanhang i en text vilket är särskilt viktigt vid komplex information som ställer krav på 

minne och där många informationskällor bevakas samtidigt. (Arbetsmiljöverket 2015b) 

 

För att uppnå en god akustik i innemiljöer ger Johansson (2005) några enkla råd som bör 

följas gällande hur upplägg av utrymmena ska utformas. Dessa är:  

• Absorberande material såsom textilier, absorberande skärmar och takabsorbenter. 

• Utrymmen såsom skrivarrum, toaletter och trappor bör inte finnas nära någons 

arbetsplats. 

• Öppna kontor bör kompletteras med rum för möten och telefonsamtal. Headset kan 

göra att det pratas med lägre röst.  
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• Kaffe & vattenautomater samt pausutrymmen bör inte placeras nära någons arbetsplats 

eftersom samtal ofta uppstår i dessa områden.  

 

Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5) 

Personalutrymmen består till viss del utav kontorsbodar och föreskriften beskriver vilka 

tillämpningar och regler ska följas vid användandet av bildskärm och tillhörande utrustning. 

Vissa tjänstemännen sitter en stor del av dagen i sina kontor vilket kan medföra både fysiska 

och psykiska belastningar vid bristande organisering och upplägg av arbete vid bildskärm. 

Föreskriften ställer krav på hur den omgivande miljön ska utformas samt rekommendationer 

som bör vidtas för att uppnå goda syn- & belysningsförhållanden. 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)  

Dessa bestämmelser har regler och råd om arbetsgivares tillvägagångssätt för att främja en 

kontinuerlig förbättring av arbetsmiljön. Föreskriften lägger grunden för arbetet med 

arbetsmiljön genom att ställa krav och ge råd till arbetsgivaren på att undersöka, planera, 

driva och följa upp verksamheten på ett sådant sätt för arbetsmiljön blir så bra som 

möjligt.  Detta behöver alltid anpassas till den egna verksamheten och för att arbetsgivaren 

och andra aktörer möjligheten att upptäcka risker innan olyckor inträffar, istället för att föra 

åtgärder efter att något händer.  

 

Chefer ska till exempel enligt föreskriften ge alla arbetstagare möjligheten att medverka i det 

systematiska miljöarbetet. Chefer bär också ansvaret för att arbetstagare, såsom skyddsombud 

har rätt kompetens för att kunna utföra arbetet. Tydliga rutiner ska finnas skriftligt framtagna 

för arbetsmiljöarbetet om antalet anställda överskrider tio personer.  

 

Eftersom byggbranschen är en projektorienterad organisation tillsätts särskilda personer som 

skyddsombud för att upprätthålla ett systematiskt arbetsmiljöarbete, dessa går tillsammans 

med tjänstemän och lagbasar från olika yrkesgrenar skyddsronder på byggarbetsplatsen varje 

vecka. Andra åtgärder för det systematiska miljöarbetet är arbetsberedningar, APD-planen. 

(Arbetsmiljöverket 2001) 

 

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) 

Föreskriften är speciellt framtagen för byggsektor eftersom byggindustrin präglas av väldigt 

många arbetsolyckor. I den finns samlade bestämmelser om arbetsmiljöansvaret vid 

planeringen och projekteringen samt utförandet av arbete med inriktning på bygg- och 

anläggningsbranschen.  

 

Föreskriften berör inte personalutrymmen på arbetsplatsen särskilt ingående, men det nämns 

att personalutrymmen ska disponeras och anordnas så att: 

• 5a§ det finns tillräckligt med yta för utrymmena att etableras i den storlek behovet 

anger. 

• 20§ verksamheten kan bedrivas under säkra och sunda förhållanden. 

• 42§ artificiell belysning finns då dagsljuset inte är tillräckligt. 
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• 31§ bårtransporter underlättas i första hjälpen utrymmen. 

3.4.2 Ergonomi 

Ergonomi är läran om hur arbete och miljön ska anpassas till människans behov. Ämnet 

behandlar de fysiska, organisatoriska och mentala aspekterna i hur en arbetsplats ska utformas 

för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Faktorer som påverkar den fysiska 

arbetsmiljön inom bodarna är arbetsutrymme, arbetsutrustning, inredning, temperatur, drag, 

vibrationer, akustik, luftkvalitet, underlag samt belysning. (AFS 2012:2) 

 

Salvendy (2012) ger några råd i sin bok på hur ett kontor kan anpassas för att gynna arbetaren. 

Bland annat nämns att en datorskärm inte ska placeras så att det finns ett fönster framför eller 

bakom eftersom skärmar reflekterar ljus och bidrar till störning för den som arbetar. 

Arbetsplatsen bör utformas så att det inte finns en +- 40 graders vinkel i det vertikala eller 

horisontella ledet för att förebygga bländning. 

 

3.4.3 Trivsel 

Byggbranschen är extremt kostnadsfokuserad och ständig påverkad av en pressad tidplan, 

vilket medför att nya innovationer sällan testas. Projekt ska snabbt komma igång efter att det 

har beställts och ny teknik innebär alltid en risk för att produktionen försenas och att byggfel 

uppstår. Enligt en forskningsrapport av Sveriges byggindustrier borde i teori konkurrensen 

mellan företagen fungera som en drivkraft genom att ny teknik och metoder tillämpas för att 

stå i framkant på marknaden. Dock påpekar rapporten att den istället fungerar som en barriär. 

Fokus i upphandlingar brukar ligga i prisjämförelse vilket innebär att nytt tänkande inte 

uppmärksammas. Den ständiga kampen mot klockan gör att nya tekniker eller metoder också 

går förlorade under byggtiden eftersom de inte dokumenteras samt att fokus på en trivsam 

arbetsmiljö ofta brukar bortprioriteras. (Wootz 2013) 

 

Arbetet med arbetsmiljön handlar inte enbart om den fysiska miljön utan också hur man kan 

skapa en bättre arbetstrivsel genom engagemang och utveckling. Inom byggbranschen har 

fokuset på arbetsmiljön varit att motverka att ohälsa och skador inträffar. Arbetsglädje och 

välbefinnande framhävs dock inte av att bara fokuserar på att motverka uppkomsten av skada 

eller ohälsa. Friska yrkesarbetare upplever sällan en god arbetstrivsel till skillnad från arbetare 

som lider av en viss sjukdom eller skada och kan uppleva en arbetsglädje av att arbetet är 

anpassat utefter deras förutsättningar. Arbetsmiljön borde även ta hänsyn till det psykiska 

välbefinnandet hos arbetarna genom att låta alla engagera sig i hur deras arbeten organiseras 

och utformas. Arbetare som inte har en möjlighet att påverka sina arbetsförhållanden upplever 

ett nedsatt välbefinnande och prestanda i arbetet. 

(Larsson & Lundfeldt 2001) 
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4 Företagsbeskrivning 

 
Här ges en kort beskrivning av det företag som studien har genomförts på. 

 

4.1 Skanska 

Skanska är idag Sveriges globalt sett största byggföretag. Företaget bildades 1887 och 

kallades då Skånska Cementgjuteriet.  Idag är Skanska etablerade i tio länder i Europa och 

finns även i USA. Skanska Sverige AB har ca 10 200 anställda och hela koncernen har 

sammanlagt ca 43 000 anställda. (Skanska 2017) 

 

4.1.1 Skanska Maskin 

Skanska Maskin är ett dotterbolag till Skanska Sverige AB som arbetar med uthyrning av 

olika typer av maskiner, hissar, pumpar och annat nödvändigt på byggarbetsplatsen, inte minst 

bodar. Oftast hyr de ut sina varor till Skanska, men de kan även hyra ut till andra företag. (i1) 

 

4.2 Studiebesök hos företag 

Totalt besökte författarna 15 olika bodetableringar, varav åtta var på Skanskas egna 

etableringar. Huvuddelen av den insamlade informationen kommer från de arbetsplatsbesök 

som genomförts på små (1-10), medelstora (10-24) och stora etableringar (24-uppåt). Denna 

indelning av storlekar av etableringar med avseende på antalet bodar är endast författarnas 

egna uppfattningar. Hur stor en etablering är blir en helt och hållet en definitionsfråga då den 

minsta etableringen som använts är endast en bod, och den hittills största i Sverige består av 

532 bodar på Nya Karolinska Sjukhuset i Solna. (i16) 

 

4.2.1 Skanska 

För att få en bild att utgå ifrån, det vill säga hur läget är idag, besökte författarna ett antal 

bodetableringar som Skanska upprättat. 

 

Etableringar som besöktes hos Skanska är följande: 

• Noltorp, Alingsås 

• Alingsås lasarett, Alingsås 

• Bodaskolan, Borås 

• Bollebygdskolan, Bollebygd 

• Kungälv sjukhus, Kungälv 

• Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg 

• Stallbacken förskola, Göteborg 

• Nya Hovås, Göteborg 
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4.2.2 Konkurrenter 

Utöver de ovan listade Skanska-projekten har författarna även besökt bodetableringar hos sex 

olika konkurrerande företag till Skanska. Detta gjordes för att få ett bredare syn på olika sätt 

att utforma bodarna på då olika företag har sina egna metoder. Det visade sig att det skiljer 

mycket på hur företagen väljer att lägga upp sina etableringar. Intressanta observationer 

gjordes på besöken och några ideér därifrån skulle Skanska kunna tillämpa. När besöken 

utfördes gjordes även kortare eller längre intervjuer med platschefen för besökt projekt, detta 

för att få deras åsikter och tankar. Saker som Skanska kan ta till sig från konkurrenter tas upp 

under resultat, diskussion och slutsats.  
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5 Resultat 

 
Detta kapitel innehåller datainsamling av intervjuer, enkäter och observationer som gjorts, 

samt analys av dem. 

 
 

I samband med de flesta besöken utfördes intervjuer med diverse yrkesroller på 

arbetsplatserna. Detta gjordes för att få en uppfattning om de olika befattningarnas perspektiv 

på arbetsmiljön i bodarna. Majoriteten av respondenterna var platschefer, se Tabell 1, 

eftersom dessa spenderar större delen av arbetsdagen i etableringarna. 

 

 

Tabell 1: Genomförda intervjuer 

Beteckning Befattning Datainsamling Företag 

Intervjuad 1 (i1) Etableringschef Inspelad Skanska Maskin 

Intervjuad 2 (i2) Platschef Inspelad Skanska 

Intervjuad 3 (i3) Montör El Inspelad Underentreprenör 

Intervjuad 4 (i4) Platschef Antecknad Konkurrent 1 

Intervjuad 5 (i5) Platschef & Arbetsledare Inspelad Skanska 

Intervjuad 6 (i6) Platschef Inspelad Skanska 

Intervjuad 7 (i7) Yrkesarbetare Inspelad Skanska 

Intervjuad 8 (i8) Platschef Inspelad Skanska 

Intervjuad 9 (i9) Platschef Antecknad Konkurrent 2 

Intervjuad 10 (i10) 2st Yrkesarbetare Inspelad Skanska 

Intervjuad 11 (i11) Logistikansvarig Inspelad Skanska 

Intervjuad 12 (i12) Platschef Antecknad Konkurrent 3 

Intervjuad 13 (i13) Platschef Antecknad Konkurrent 4 

Intervjuad 14 (i14) Logistikansvarig Antecknad Konkurrent 4 

Intervjuad 15 (i15) Uthyrare Antecknad Skanska Maskin 

Intervjuad 16 (i16) Områdeschef Antecknad Skanska Maskin 

 

Tre stycken enkätundersökningar utfördes på etableringar av olika storlek. Tabellen 2 visar 

fördelningen av tjänstemän och yrkesarbetare som besvarade enkäten på respektive etablering 

samt en totalen av respondenterna. 
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Tabell 2: Enkätundersökning 

Bodetablering storlek Antal Tjänstemän Antal Yrkesarbetare Totala antalet respondenter 

Liten 2 9 11 

Medelstor 10 26 36 

Stor 12 22 34 

Totalt 24 57 81 

 

5.1 Allmänt om bodar 

Byggarbetsplatser har generellt sett ett behov av temporära utrymmen för sina arbetare som 

ska uppfylla funktioner såsom ombyte, hygien, matrum, mötesrum och kontor. Detta kan 

också anordnas i lokaler på byggarbetsplatsen så länge kraven i arbetsmiljöföreskrifterna på 

personalutrymmena uppfylls. Den vanliga varianten för dessa utrymmen är byggbodar. De ska 

utformas lämpligt till arbetsplatsens storlek och antalet arbetare som kommer nyttja dessa 

utrymmen. Måttet på en byggbod är vanligtvis 3x9m men det finns även bodar som är 6x3m. 

Måtten är anpassade för att kunna rymmas på ett lastbilssläp och maximalt kan två bodar 

transporteras per lastbil. (Sveriges byggindustrier 2010; i1). 

 

Beställaren, oftast Platschefen, kontaktar vanligtvis leverantören av bodarna på telefon eller 

mejl när behovet för ett kommande projekt är känd. Utifrån angiven information tar 

leverantören fram en planritning på utformningen av etableringen som skickas i respons 

tillbaka till beställaren. Detta är en process som ofta tar tid och ritningarna förändras ofta 

innan båda parter kommer överens om en gemensam lösning. Ritningarna kontrolleras även 

av brandkåren för att säkerställa att de uppfyller en godkänd brandsäkerhet. Det rådande 

trycket på bostadsbyggandet medför också att beställningen på bodarna oftast måste läggas 

redan ett halvår innan ett byggprojekt påbörjas. (i15) 

 

För att kunna uppnå en funktionell arbetsplats behövs olika typer av bodar. Det finns 

kontorsbodar, manskapsbodar med omklädning och matsalsutrymme, entrébodar, bodar med 

konferensrum, öppna bodar som kan användas till exempelvis det visuella rummet, kök, 

toaletter osv. Det finns kombinationer av dessa att välja idag med som t.ex. en bod med ett 

mindre kontor på ena sidan och ett konferensrum på den andra. Bodarna kopplas idag 

vanligtvis ihop på längden varför korridorsutrymmet är ungefär i mitten (något förskjutet) 

mellan exempelvis ett större och ett mindre kontor. Det går även att ställa bodarna på 

varandra för att på så sätt uppnå fler våningar. Fler än två våningar är dock ovanligt idag. (i1) 

Väggarna i bodarna på långsidorna är sektionerade, det vill säga består av ett antal sektioner 

som gör det möjligt att kunna anpassa dem på många olika sätt. Äldre modellen av bodarna 

bestod av sex sektioner medan hos de nyare bodarna är väggarna uppdelade i nio sektioner 

vilket möjliggör mycket större anpassningsmöjligheter. (i16) 
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Kommunikationen mellan beställaren och leverantören sker antingen genom telefon eller 

mejl, efter att behovet förmedlats framställs en ritning av leverantören. Ritningen visar 

upplägget av hur en bodetablering kan utformas samt vilka typer av bodar som ingår i 

etableringen (i15). 

5.2 Resultat kommunikation 

 
Här presenteras det resultat, samt en analys, som framkommit ur undersökningarna gällande 

kommunikation i bodarna. 

 

5.2.1 Morgonmötet 

Först och främst bör morgonmötets betydelse poängteras. En majoritet av de intervjuade säger 

att det är den effektivaste metoden när det gäller kommunikation. Många har märkt en 

betydande skillnad i kommunikation sedan morgonmötet införts som standard varje dag.  

 

Det är uppenbart att morgonmötet kan utvecklas med mer tekniker och metoder, exempelvis 

3D-modeller eller digitaliserade visuella tavlor. Svaret på varför Skanskas personal väljer att 

inte göra det har visat sig vara att de vill att morgonmötet ska vara kort och koncist. Fördelen 

med att utveckla morgonmötet på beskrivet sätt hade varit att det skulle gå att göra tydligare 

visuella beskrivningar om vad som ska göras var i byggnaden. Också exempelvis att en 

underentreprenör skulle kunna uppdatera när de utför sitt arbete på tidplanen utan att vara på 

plats. Nackdelen är att mötet tar längre tid då det är smidigare att göra allt “analogt” med 

vanliga ritningar och whiteboardtavlor. Detta får anses rimligt, så länge alla vet vad de ska 

göra finns ingen större anledning att göra så att morgonmötet tar längre tid.  

5.2.2 Kontor 

Givetvis finns det andra medel som kompletterar morgonmötet när det gäller kommunikation.  

Själva etableringen kan utformas på olika sätt som främjar kommunikation. Enkätstudien 

visar att de allra flesta tjänstemännen dessutom kan tänka sig att dela kontor med andra 

medarbetare, av dessa var det främst arbetsledare som såg positivt på det. Vissa respondenter 

framförde även sina egna åsikter på delade kontor, de tyckte att personer av samma befattning 

bör sitta ihop för att skapa snabbare kommunikationsvägar. Figur 3 visar huruvida 

tjänstemännen kan tänka sig att dela kontor med andra. 
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Figur 3: Diagrammet visar hur tjänstemän har svarat på frågan; “Skulle du kunna tänka dig 

att dela kontor med medarbetare?” 

 

 

5.2.3 Matsalen  

Något som diskuterats flitigt under utförda intervjuer är huruvida matsalar ska vara 

uppdelade. Många anser att en gemensam matsal mellan tjänstemän och yrkesarbetare hjälper 

till att ha en god stämning och interaktion mellan dem. (i2, i5, i9). Sedan ansåg andra under 

intervjuerna är det inte var så enkelt. Dels tyckte några yrkesarbetare att det kan vara 

stressande att ha cheferna bredvid sig när det är dags att koppla av och prata om andra saker 

än arbete. Dessutom var just det en faktor också, tjänstemän pratar enligt sig själva ofta om 

arbete och löser problem relaterade till arbetet på raster (i5). Tjänstemännen själva ville gärna 

skona yrkesarbetare från detta och därför låta dem sitta för sig själva. Yrkesarbetare har enligt 

sig själva lättare att koppla bort arbetet och diskutera andra ämnen som inte har med arbete att 

göra under rasten. Eftersom dessa delade uppfattningar uppkommit togs frågan upp i 

enkätundersökningen. Enkätundersökningen gjordes på tre etableringar av olika storlekar. En 

något mindre, en stor och en mycket stor. Resultaten blev att i den mindre ville de allra flesta 

yrkesarbetare ha en gemensam matsal. Däremot i de två större etableringarna ville 

yrkesarbetare ha en egen matsal.  

 

Ett annat företag som besöktes av författarna använde sig av två olika matsalar. Ett av 

utrymmena var lite större vilket gjorde att fler personer kunde sitta och samtala, samtidigt som 

det andra rummet mindre med lugnare stämning ifall andra ville ha lugn och ro. Detta är en 

enkel lösning som kan tillämpas för att alla ska få möjligheten att sätta sig där de känner för 

att sitta. 

 

Observationer och samtal som författarna hade på olika etableringar visar också att 

yrkesarbetare vid större projekt sitter helst med sina egna arbetskompisar och samtalar inte så 

ofta med övriga yrkesarbetare.  



 

- 32 - 

 

5.2.4 Kontrollrummet 

Observationerna visar på att det finns olika upplägg på var det visuella rummet finns. 

Majoriteten av byggarbetsplatserna hade rummet i etableringen med anknytning till kontoren 

hos tjänstemännen. Det fanns dock olika upplägg på detta, hos två konkurrenter fanns rummen 

i slutet av etableringarna i form av stora konferensrum. Fördelar som nämndes med dessa var 

att all information fanns tillgänglig vid beslutsfattande och påskynda processen eller när olika 

yrkesgrupper satt och samarbetade (i13, i14), något som även upplyses av Powell & Nilsson 

(2014).  

 

På Skanskas etableringar, där det visuella rummet fanns inuti etableringen, var denna placerad 

i anknytning med utgång till arbetsplatsen. Det medför att personer hela tiden passerar tavlorna 

när de går in eller ut till arbetsplatsen, och på så sätt har de bättre förutsättningar att hålla sig 

uppdaterade på informationen som finns där. 

 

Två av Skanskas etableringar hade det visuella rummet inne på själva projektet, alltså utanför 

bodetableringen. Fördelar som angavs med det var att all personal, även de som inte brukar 

vistas ute på byggarbetsplatsen kommer ut och kan bilda sig en bättre uppfattning om hur bygget 

ligger till vid ett morgonmöte. Arbetare sätter också igång jobbar direkt efter att morgonmötet 

avslutats istället för att ta en kaffe eller fika efter mötet samt passerar tavlorna mycket oftare än 

ifall de skulle var i bodarna. (i8, i11)  

 

Under ett samtal med två arbetsledare på en av etableringarna belystes att detta upplägg 

försvårar för tjänstemän att kolla upp, redigera och uppdatera tavlorna fortlöpande samt skapar 

onödig tidsåtgång och rörelse till och från tavlorna. Detta kan enligt Aziz & Hafez (2013) ses 

som onödiga eller ineffektiva förflyttningar hos arbetare under arbetstid.  

 

5.2.5 Visuell styrning 

Gao & Low (2014) menar att visuell styrning togs fram av Lean som ett medel för att arbetare 

lätt ska kunna se planer på aktivitet som ska utföras och när det ska göras. En del av den visuella 

styrningen inom Lean går ut på att förenkla förmedlingen av information genom att använda 

t.ex. färgkodning. Egna observationer visar på att detta är mest förekommande i tidsplaner men 

har potential att användas i större utsträckning. Exempelvis använde en konkurrent färgkodning 

i sin leveransplan. Skanskas egna tjänstemän och yrkesarbetare som intervjuades uttryckte sig 

positivt till hur den visuella styrningen är idag hos verksamheten. En visuell tavla som 

författarna inte kunde se i någon etablering var Lean-verktyget som kallas PPC-plan. Flera 

intervjuade ställde sig positivt till den men ansåg att detta var redan något som ledningen hade 

koll på och att tavlan skulle innebära extra tid med hantering. Vid ett samtal med en projektchef 

föreslogs även att denna kunde vara effektiv på en mer detaljerad nivå ifall planen tillämpades 

av olika yrkesgrupper.  

 

Två etableringar tillämpande även tjänstemanna-kalender. Kalendern sträcker sig över en två 

veckor period och alla tjänstemän tilldelas en egen rad skriva in sitt upplägg på hur dagarna 
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kommer se ut. Intervjuade personer på platserna uttryckte sig positivt till tavlan och sa att det 

bidrog till en bättre bild över sina kollegors dagar.  

 

En etablering hade tavla med bilder, namn och yrkesgrenar på Skanskas egen personal samt 

logotyper på underentreprenörerna som fanns på platsen. Detta skapar enligt en intervjuad (i6) 

en snabb bild för en besökare eller underentreprenör på vilka som befinner sig på 

arbetsplatsen och snabbare sätt att leta upp dessa. 

 

Författarna såg även en skillnad gällande tidsplaner. Hos två konkurrenter var detaljerade 

rullande tidsplaner utskrivna för respektive yrkeskategori som skrevs ut och sattes upp på 

väggen. En fördel med detta var att platschefen kunde gå igenom schemat med en arbetare i 

mycket större detalj och på en längre sikt.  Skanskas rullande tidsplaner redigeras för hand har 

en tidshorisont på fyra till sex veckor.  

 

5.3 Flöden 

 
Här presenteras det resultat, samt en analys, som framkommit ur undersökningarna gällande 

flöden i bodarna. Dessa flöden delas upp i personalflöde och materialflöde 

 

5.3.1 Utformning av bodarna med avseende på personalflödet 

Det finns lagkrav och föreskrifter som styr hur en bod ska utformas gällande exempelvis 

brandsäkerhet eller krav på hur många som får använda ett omklädningsrum. Bara hänsyn tas 

till dem kan bodetableringen utformas enligt egen preferens och fantasi.  

Ett effektivare in- och utflöde upplevdes av en intervjuad genom användningen av ett id06 

inpasseringssystem till bodarna genom att personer inte behöver leta efter sina nycklar då ofta 

detta kort brukar vara kopplat på ett band och nära till hands. (i12)  

 

Gällande flödet av personal kan förbättringar hos morgonmötet påpekas eftersom det enligt 

intervjuade medför att arbetsmoment krockar mer sällan och att produktionen får ett bättre 

flöde. Ett morgonmöte medför att ledningen och dess arbetare besitter en bättre uppsikt över 

hur arbetet på en byggarbetsplats ska samordnas för att erhålla minsta antalet störningar.  

 

5.3.2 Placering av de rum som ingår i bodarna 

Kontor och konferensrum kan strategisk placeras utifrån hur personalflödet ska samspela med 

dem. Flödet av personer inne i etableringen påverkar de som arbetar i kontor och 

konferensrum. För att inte bli störda under möten ska det undvikas att folk går igenom dem 

och helst inte heller passerar förbi dem i onödan. Därför är det enligt intervjuer generellt bra 

att ha dem längst bort från entrén, om de inte kan placeras längst in av någon anledning ska de 

placeras längs med långsidan av boden så att det inte är en korridor igenom dem. 

Då det påpekats att yrkesarbetare och underentreprenörer ofta uppsöker arbetsledare för att 
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ställa frågor angående arbetet finns en fördel att placera kontoren på ett sätt som gör att 

arbetsledare och eventuell annan befattning som ofta får besök eller rör sig ofta mellan 

bodarna och byggprojektet (exempelvis skyddsombud eller ledande montör/UE-chef) är det 

närmast. Platschefer och vissa andra tjänstemän jobbar större del av dagen i sina kontor och 

blir mer sällan uppsökta av yrkesarbetare och ska därmed sitta längre in, förslagsvis precis 

innan konferensrummet. Denna “hierarkiska” ordning av kontorens placering kommer från 

egna observationer och intervjuer. 

 

Arbetsledare som var placerade i ett öppnare kontorslandskap ansåg att deras placering också 

kunde medföra störning eftersom det var placerat nära en utgång till arbetsplatsen. Problemet 

märktes inte av än då etableringen inte var fullt uppbyggd men nämndes kunna påverka dem 

senare genom mycket spring. 

5.3.2.1 Invändig trappa 

Ofta nämns i utförda intervjuer att målet är att ha en gemensam “vi-känsla” istället för en “vi 

och dem-känsla”. Vissa etableringar är utformade på ett sätt som medför en uppdelning av 

personal. Exempelvis en etablering som har två våningar har ofta uppdelningen att 

yrkesarbetare använder en våning och tjänstemännen använder den andra. Om en sådan inte 

har en invändig trappa riskerar etableringen att missa viss kommunikation och interaktion 

mellan yrkesgrupperna. Eftersom trappan sitter utvändigt går den yrkesgrupp som nyttjar 

övervåningen vanligtvis inte in i den undre och vice versa. Därmed är en invändig trappa att 

föredra framför utvändig. Vid besök på en mellanstor etablering benämndes den invändiga 

trappan positivt även som kommunikationsfördel när den var placerad i anslutning till det 

visuella rummet. Både intervjurespondenter och Waber, Magnolfi & Lindsey (2014) menar att 

mer interaktion utanför enskilda kontor ofta medför att kommunikation förbättras och 

problem kan lösas genom korta samtal. 

5.3.2.2 Strategiskt utplacerade kaffemaskiner – neutral yta 

Ett enkelt sätt att främja kommunikationen som beskrivs av Waber, Magnolfi & Lindsay 

(2014) är att strategiskt placera ut kaffemaskiner för att ytterligare främja interaktionen 

mellan yrkesgrupper. Att ta bort två stycken kaffemaskiner som varit placerade på var sitt håll 

och istället ställa dem båda en på en mer neutral plats tillsammans med fruktkorgen som 

brukar finnas i etableringar, förbättrar på det sättet kommunikation. Detta genom att personer 

oftare möts och kan interagera med varandra. När det gäller en etablering med invändigt 

trappa kan maskinerna exempelvis sättas vid trappan för att öka interaktion. I större 

etableringar skulle det givetvis krävas ett större antal kaffemaskiner, det blir annars ett 

irritationsmoment när många ska stå i kö en längre tid för att få sitt kaffe eller annan dryck.  

5.3.2.3 Placering av utrymmen mellan våningar 

Alla Skanska etableringar med två våningar som besöktes hade sina kontor på bottenplan, en 

intervjuad (i6) nämnde att det inte finns någon direkt betydelse på vilket våningsplan kontoren 

etableras. Fördelar som nämndes av intervjuaren med att lägga kontoren i botten var att mot 

slutskedet brukar manskapsbodarna vara de första som avetableras medan kontoren står kvar 

lite längre. Kontoren skulle därför behöva etableras på nytt ifall det skulle behöva skickas 

https://hbr.org/search?term=ben+waber
https://hbr.org/search?term=jennifer+magnolfi
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tillbaka manskapsbodar som inte längre används. En annan fördel är att det visuella rummet 

ofta brukar vara i anknytning till kontoren där tjänstemännen sitter för att snabbt kunna 

redigeras, när kontoren är på bottenplan brukar det visuella rummet placeras i anknytning till 

utgången så att alla som rör sig i bodarna passerar informationen som finns där. 

 

Tre av konkurrenterna hade sina kontor placerade på övervåningen. Fördelar som de intervjuade 

(i12, i13) beskrev med detta upplägg var en bättre översikt på byggarbetsplatsen såsom 

inkommande av leveranser och en bättre koll på vilka arbeten som utförs. En mindre exponering 

till buller från vägar och arbetsplats var också en fördel som upplystes med kontor på övre plan. 

5.3.3 Utformning av bodarna med avseende på materialflöde 

Ett materialflöde som kan kopplas till bodar är dess etablering. Bodarna måste tätas och 

isoleras mellan emellan för att inte fukt och kyla ska tränga igenom, efter detta måste bodarna 

inredas med möbler och krokar för kläder samt att tavlor måste skruvas på plats. Det 

sistnämnda utför Skanska själva och resulterar i kostnader för reparationer och underhåll som 

måste betalas av beställaren av bodarna. Hålen i väggarna bidrar även till mindre estetiskt 

tilltalande komfort i bodarna.(i1, i5) 

 

5.3.3.1 Digitalisering 

Det sammanlagda resultatet under studien har varit att det finns mycket som kan bli digitaliserat 

i bodarna. Det har påpekats under intervjuer att äldre platschefer ibland har onödigt mycket 

dokument som finns i pärmar. Dessa tar upp onödig plats och blir omständiga att hantera när 

projektet är slut och bodarna ska avetableras. Det finns som med allt annat för- och nackdelar 

med digitalisering vilket tas upp i diskussionsdelen. (i14) 

 

En digital skärm med rullande information, framförallt i entréboden, är ett förslag som näst 

intill alla varit positiva till. På denna digitala skärm kan allt ifrån beskrivningar av projektet, 

när nästa leverans kommer eller busstider från arbetsplatsen visas.   

 

Andra digitala medel kan också användas i större utsträckning än idag. Under morgonmötena 

används vanligen inga digitala medel enligt egna observationer hos Skanska. I en observation 

hos ett konkurrerande företag till Skanska visade sig företaget ha tillgång till en skärm i det 

visuella rummet där 3D-modeller kunde visas. Hos Skanska har enskilda arbetare sina egna 

3D-modeller, men det finns ingen gemensam som visuellt används vid exempelvis 

morgonmöten. De visuella tavlor som idag finns ska däremot helst förbli analoga på grund av 

att de på så sätt är smidigare att arbeta med. (i2) 

 

5.3.3.2 Möbler och inredning 

Det styrks även i intervjuer att möblerna är stora och otympliga. Idag är möblerna inte lätta att 

anpassa. Ofta tillåter smala utrymmen i kontorsbodar inte en bra uppställning av hyllor tavlor 

osv. & en optimering av möbler kan införskaffas och användas både avskiljande och lagring 

av kontorsmateriel eller visuella tavlor. (i3, i5, i7, i8)  
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Idag väljer ofta personalen att köpa in egna möbler trots att det allra mesta går att hyra av 

Skanska maskin. Detta kan bero på olika saker. Antingen är de inte nöjda med de möbler som 

finns tillgängliga för uthyrning, exempelvis tycker många att kontorsstolarna inte är bekväma 

nog, eller så vet de inte vad som finns att välja på och köper eget istället. Det kan också bero 

på en kostnadsaspekt. Om etableringen ska vara uppe under en längre tid kan det bli en 

investering att köpa en egen möbel då det i längden blir dyrare att hyra. Personalen 

kompletterar också gärna med saker som t.ex. extra visuella tavlor på olika ställen i 

bodetableringen.  

 

Vissa platschefer har hela egna uppsättningar med extra möbler och inredning som de tar med 

sig mellan projekt. När projektet är avslutat sätts sakerna i en container och förflyttas till nästa 

projekt. Det händer givetvis att tjänstemän hamnar mellan projekt ibland, och då måste 

containern stå någonstans på förvaring. Det finns idag inget givet ställe var denna förvaring 

ska ske. Det brukar vara någonstans i närheten av kontoret men ofta finns ingen lämplig plats. 

Att förvaringsplats ofta saknar leder till att saker som möbler eller inredning ofta helt enkelt 

slängs då ett projekt är avslutat och bodarna avetableras. Detta bör ses som en form av slöseri 

då det kostar pengar att slänga fullt fungerande saker och det är knappast miljövänligt.  

 

Vid en etablering av personalutrymmena blir det allt vanligare att kunderna beställer tomma 

bodar utan inredning. Även vid inhyrningen av inredda bodar finns inte nödvändigheter som 

visuella tavlor, krokar och hyllor för ett byggprojekt utan måste antingen köpas in till 

projektet eller hyras till en extra kostnad. Att utrusta bodarna med allt nödvändigt material för 

att utrymmena ska kunna användas är också en del av det materialflöde som sker på en 

byggarbetsplats. (i15) 

 

5.4 Utformning av bodarna med avseende på trivsel 

 
Här presenteras det resultat, samt en analys, som framkommit ur undersökningarna gällande 

trivsel i bodarna 

 
 

Det framgick i enkätundersökningen att majoriteten av tjänstemännen har en koppling mellan 

den fysiska miljö de arbetar i och deras förmåga att arbeta produktivt. Därav är det viktigt att 

bodetableringen tillför rätt förutsättningar för tjänstemännen att kunna jobba produktivt. Det 

kan exempelvis vara att rätt inredning finns för att man kan utföra arbetet tillfredsställande, 

som till exempel höj- och sänkbara bord. Figur 4 visar till vilken grad tjänstemännen tycker 

att den fysiska miljön bidrar till produktivt arbete.  
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Figur 4: Diagrammet visar hur tjänstemän svarat på frågan ” Tycker du att den fysiska 

miljön i bodarna bidrar till att du kan jobba produktivt?”  

 

För att ta reda på, gällande den fysiska miljön, vilket utrymme som tjänstemännen anser att 

det finns mest utvecklingspotential tillfrågades tjänstemännen i enkäten detta. Som figur 5 

visar finns anser tjänstemännen att det finns utvecklingspotential för de flesta utrymmen i 

bodarna. Flest svar fick utrymmen som kontor och konferensrum där bland annat ventilation 

kunde bli bättre, mer anpassningsbara möbler eller att utrymmena kunde vara större. 

 

 
Figur 5: Diagrammet visar hur tjänstemän svarat på frågan ” Vilket utrymme i bodarna 

tycker du kan utvecklas mer?”  
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5.4.1 Inredning 

Inredningsmässigt finns i princip oändligt med möjligheter och det blir upp till platschefen 

hur mycket tid och pengar han eller hon vill satsa på det samt hur kreativ denne är. Det är 

endast fantasin som sätter gränserna för hur en bod kan inredas. Det är egentligen ingen 

skillnad på vilka inredningsmöjligheter som finns i en vanlig byggnad jämfört med i en 

arbetsbod. Observationerna under studiens gång har visat på att det sällan görs något alls för 

att inredningsmässigt öka trivsel i bodetableringarna. Så behöver inte det inte vara, i en 

observation som gjordes hos ett konkurrerande företag till Skanska hade de valt att byta ut 

dörrarna som följde med deras bodar till finare trädörrar. Företaget hade också lagt in mattor, 

något som även en intervjuad från Skanska maskins utvecklingsgrupp (i16) uttryckt att han 

tycker ska finnas i bodarna. Att sätta in mattor ger en estetiskt tilltalande miljö samtidigt som 

det fungerar som en ljuddämpande faktor. Detta är exempel på allt som går att ändra till något 

mer estetiskt tilltalande eller något som ökar trivselfaktorn i en bod. Figur 6 visar till vilken 

grad tjänstemän och yrkesarbetare tycker att deras trivsel förbättras med växter i bodarna.  

 
Figur 6: Diagrammet visar hur tjänstemän och yrkesarbetare svarat på frågan: “Skulle din 

trivsel förbättras med växter i bodarna?” 

 

En besökt Skanska-etablering jobbade mer än de övriga med att öka trivsel. Ett vilorum med 

soffor, matta, tavlor och gröna växter fanns vid ingången vilket gav en mer hemtrevlig känsla 

än övriga etableringar. Platschefen hade valt att byta ut bordet i tjänstemännens kök mot ett 

bord med mer avancerad design och av finare trä. Det är också exempel på mängden av 

inredningsmässiga saker som kan göras. Figur 7 visar en variant på ett vilorum som 

författarna ritat. Ytan kan anpassas till en plats för liggande person om något blir skadad eller 

sjuk under arbetstid. Möjligheten finns även att göra om rummet till ett kontor om något 

skulle behöva ett tillfälligt kontor under en period. 
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Figur 7: Utöver det som syns på bilden bör gärna tavlor, växter, matta osv finnas med för 

ökad trivsel.  

 

I denna studie fanns inte tiden att genomföra ett test på om produktiviteten kan öka med ett 

vilorum. Dock finns de intervjuades åsikter och enkäten att ta hänsyn till, varför författarna 

kommer argumentera för ett vilorum i diskussionsdelen. Figur 8 visar till vilken grad 

tjänstemän och yrkesarbetare anser att dess trivsel förbättras med tavlor i bodarna.  

 

 
Figur 8: Diagrammet visar hur tjänstemän och yrkesarbetare har svarat på frågan: “Skulle 

din trivsel förbättras med tavlor (exempelvis på andra projekt) i bodarna?” 
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5.4.2 Skogräns 

Skogränser ökar trivsel enligt intervjuer (i2, i3, i6, i7). Detta är något som bör gälla i bodarna 

för samtliga yrkesgrupper. Det kan dock bli en del smuts på golvet trots att skogränser 

upprättats, vilket gör att personalen inte vill gå i strumpor. För att underlätta detta problem har 

förslag tagits upp, som att företaget köper in tofflor eller har skoskydd som är lätt att ta på sig. 

Om detta görs blir det mer sannolikt att alla följer reglerna. Det är enligt en platschef (i2) 

viktigt att vara tydlig med att det gäller tidigt eftersom regeln kan bli en god eller ond cirkel. 

Om de flesta följer det vill inte en enskild person vara den enda som inte gör det, och vice 

versa.  

5.4.3 Miljö i matrum 

När observationer gjordes i matrummen fanns det en tydlig röd tråd i alla besökta 

etableringar. Speciellt hos yrkesarbetarna hade matrummen en tveksam miljö. Ofta var 

tjänstemännens något bättre om det var uppdelat. Yrkesarbetares matrum hade odiskade 

kaffekoppar, matlådor, skräp från uppätet fikabröd, osv. på borden. Figur 9 visar till vilken 

grad tjänstemän och yrkesarbetare anser att de störs av oreda i matrummet.  

 
Figur 9: Diagrammet visar hur tjänstemän och yrkesarbetare har svarat på frågan: “Störs du 

av att det är stökigt i matrummet? (Stökigt = kaffekoppar, müslipaket, odiskade matlådor, 

eller liknande på matbord och i disken)” 

 

Enligt resultatet fanns det personer som stördes av det ganska eller väldigt mycket. 19 

personer av 57 närmare bestämt vilket är en så pass stor del att det bör ses som ett problem. 

Att det ändå var så många personer som inte stördes av det alls eller ganska lite kan förklaras 

med deras egen förklaring som uppkom under intervjuerna. Yrkesarbetarna vill helt enkelt ha 

sina saker på den plats de brukar sitta på för att “markera sitt revir”.  

 

http://www.ica.se/recept/knaprig-musli-433290/
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5.4.3.1 Vita väggar 

Frågan på huruvida vita väggar skulle förbättra trivseln i bodarna påvisar inget större behov 

av det för tjänstemännen vilket figur 10 visar. Vid intervjuer och samtal i bodarna var vitare 

väggar det mest nämnda alternativet vid förändring av design.  

 

 
Figur 10: Diagrammet visar hur tjänstemän och yrkesarbetare har svarat på frågan: “Skulle 

din trivsel förbättras med vita väggar i bodarna?” 

 

5.4.3.2 Ljudnivå i matsalen 

Det fanns många skilda uppfattningar om hur öppna matutrymmen, vissa yrkesarbetare tyckte 

delvis om det eftersom det ger en ökad gemenskap samtidigt som det också bidrog till en ökad 

ljudnivå. Ett förslag från intervjuade skulle vara att matrummen består av hela bodar men att de 

är uppdelade sektionsvis vilket bidrar till viss avskiljning samtidigt som det ger möjlighet att 

förvara saker på hyllorna. (i3, i8). Figur 11 visar till vilken grad tjänstemän och yrkesarbetare 

anser att de störs av hög ljudvolym i matrummet. 
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Figur 11: Diagrammet visar hur tjänstemän och yrkesarbetare har svarat på frågan: “Störs 

du av att det är hög ljudvolym/buller i matrummet?” 

 

 

Figur 12: Diagrammet visar hur tjänstemän och yrkesarbetare har svarat på frågan: “Har du 

varit så psykiskt påfrestad av dina arbetsuppgifter under arbetstid att din produktivitet 

försämrats?” 

 

Proportionsmässigt är svaren hos både tjänstemännen och yrkesarbetarna ganska lika, vilket 

figur 12 visar. Majoriteten av tjänstemännen och yrkesarbetarna upplever att deras arbete kan 

bli så psykiskt påfrestande att deras produktivitet försämras även om denna är ganska liten. En 

intervjuare nämnde att han till exempel inte kan koppla av så länge han är på 

byggarbetsplatsen. Tjänstemännen har ofta ett mycket administrativt arbete och många saker 

kan inträffa under arbetsdagen som försenade leveransen och ökar stressen momentärt. I 
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diagrammet kan det tydligt utläsas att fler tjänstemän än yrkesarbetare upplever någon form 

av psykisk påfrestning under arbetstiden.  

5.4.4 Vilorum 

 

Yrkesarbetare uppger oftare än tjänstemän att de varit så fysiskt eller psykiskt påfrestade att 

deras produktivitet försämrats enligt figur 13. Här finns även en koppling till att betydligt fler 

yrkesarbetare än tjänstemän tycker att trivsel i bodarna hade ökat med ett vilorum.  

 
Figur 13: Diagrammet visar hur tjänstemän och yrkesarbetare har svarat på frågan: “Har du 

varit så fysiskt påfrestad av dina arbetsuppgifter under arbetstid att din produktivitet 

försämrats?” 

 

Tjänstemännen arbetar till inte lika fysiskt som yrkesarbetare och arbetar ofta sittande en stor 

del av dagen, vilket speglas i svaren från enkäten där yrkesarbetarna upplever att deras 

produktivitet försämrats av den fysiska påfrestningen under arbetstid. Tjänstemännen inte ser 

lika stort behov att ett relaxrum, yrkesarbetare däremot som arbetar fysiskt den största delen 

av dagen skulle uppleva en ökad trivsel med ett vilorum. Under intervjuer påpekades även att 

det är vanligt hos yrkesarbetare att lägga sig i omklädningsrummen för att vila på rasterna, 

vilket kan också vara en faktor till varför just ett vilorum skulle förbättra deras trivsel så pass 

mycket. Figur 14 visar till vilken grad tjänstemän och yrkesarbetare anser att deras trivsel 

skulle förbättras med ett vilorum i bodar.  
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Figur 14: Diagrammet visar hur tjänstemän och yrkesarbetare har svarat på frågan: “Har du 

varit så psykiskt påfrestad av dina arbetsuppgifter under arbetstid att din produktivitet 

försämrats?” 

 

Enkätundersökningen ger en bild som stämmer bra överens med intervjuer. I intervjuerna har 

många tjänstemän varit positiva till ett vilorum, men inte i första hand till sig själva. Det finns 

krav på att ett vilorum ska finnas om fler än 50 personer arbetar på en arbetsplats, dock gäller 

det sällan på byggarbetsplatserna eftersom antalet arbetare kan variera mycket under en dag 

och i olika skeden i byggprocessen. (AFS 2009:2) 

 

5.4.5 Egna förslag från enkäten 

I intervjuerna har olika förslag uppkommit på frågan om du bättre trivsel kan uppnås. För att 

testa dem och få mer tyngd i förslagen gjordes en enkätundersökning där det ställdes frågor 

om exempelvis de anställdas trivsel skulle öka med växter i bodarna, tavlor eller vita väggar. I 

enkätundersökningen fick även samtliga deltagare chansen att komma med egna förslag på 

vad som kunde ge bättre trivsel i bodarna. Dessa förslag presenteras här. 

 

Tjänstemän: 

• Vill ha ett omklädningsrum så de slipper byta om på kontoret med glasväggar. Särskilt 

kvinnor har påpekat detta. Även egen toalett för kvinnor har tagits upp som ett förslag. 

• Höj och sänkbara bord som standard.  

• Bättre luft/ventilation i konferensrummen. 

• Whiteboardtavla i kontor var det många som saknade.  

• Öppnare ytor i mellan kontoren 

• Vita väggar i bodarna. 

• Använda mer BIM-verktyg för att utveckla morgonmöten.  

Yrkesarbetare: 
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• Wifi för att slippa använda eget internet på smartphones.  

• Digitala informationstavlor 

• Få ner ljudvolymen i matsalen. Mindre matsalar eller mer akustikplattor. 

• Ljusare inredning och vita väggar i bodarna.  

• Bättre bord och skönare stolar i matsalen. 

• Bättre ventilation 

• Fler mikrovågsugnar i matsalen. 

• Fräschare toaletter och duschar. 

• Bodarna är ofta gamla och allmänt slitna -byt ut dem oftare. 

• Mer utrustning till köket, exempelvis brödrost och äggkokare.  

Tjänstemännens egna förslag handlade mest om införandet av höj- och sänkbara bord. Det 

visar en tydlig koppling till att det finns en stor efterfrågan på just den typen av bord då detta 

också var något de intervjuade tjänstemän även tyckte borde finnas.  

5.4.5.1 Månadens aktivitet 

En idé som fanns i en besökt Skanska-etablering för att öka trivsel var att ha en aktivitet i 

månaden personalen kunde ägna sig åt på raster. När besöket genomfördes fanns en piltavla 

på väggen som gick att roa sig med, vilket visas i figur 15. Nedanför piltavlan hade de en låda 

där alla kunde lägga förslag på vad nästa månads aktivitet skulle vara. En sådan enkelt åtgärd 

gör stor skillnad på trivselkänslan, det är också involverade då alla kan vara med och påverka. 

Eftersom denna idé är enkel att införa och har potential till att ge en stor ökad trivsel och kan 

involvera många personer samt få personer från olika yrkesgrupper eller sociala gruppering 

att samspela, bör den tas efter av andra platschefer. Aktiviteten kan förslagsvis heta 

“Månadens aktivitet” och ändras alltså varje månad beroende på vad de anställda vill göra.  
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Figur 15: Bilden har författarna tagit på en Skanska etablering. Den visar “månadens 

aktivitet”. 

 

Inom Lean ska det finnas en stark kultur med ömsesidig respekt av arbetare för att kunna 

upprätthålla en trivsam arbetsplats. Månadens aktivitet handlar om att skapa en gemenskap 

och interaktion bland arbetarna. 
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6 Analys 

 
I detta kapitel diskuteras olika aspekter utifrån det resultat som framkommit ur 

undersökningarna. 

 

6.1 Analys kommunikation 

 
Här diskuteras olika aspekter gällande kommunikation i bodarna. 

 

6.1.1 Morgonmöte 

Respondenterna som intervjuades under studiens gång hade samma uppfattning gällande 

morgonmötet som Gao & Low (2014). Gao & Low beskriver morgonmötet som en metod för 

att uppnå en gemensam förståelse för dagens mål, samt erhålla en smidig arbetsprocess då 

risken för att arbeten krockar minskar. Yrkesarbetare kommer inte lika ofta med frågor under 

arbetsdagens gång och det blir mindre krockar ute på arbetsplatsen. De viktigaste tavlorna 

under mötet är den rullande tidsplanen och APD-planen. Dessa två är något de flesta 

platscheferna inte vill digitalisera då de ser fördelarna med att de ska vara lätt att skriva och 

rita på dem under mötets gång. 

Vidare påvisade både enkäter och intervjuer på möjligheten att använda sig av mer BIM-

modeller vid möten och genomgångar i kontrollrummet för att öka förståelsen.  

6.1.2 Kontor 

Under besöken på etableringarna noterade författarna att ju större etableringarna är desto 

vanligare är det att tjänstemän sitter gemensamt i kontorsrummen. Det mest vanliga är att 

tjänstemännen sitter två och två i kontoren men vid någon enstaka etablering kunde även tre 

personer nyttja samma kontor.  

 

I större etableringar kan även detta tillämpas i form av öppna kontorslandskap. Detta går att 

återkoppla till Lean-kontor, då Lean enligt Sederblad (2013) vill synliggöra processen för alla 

som arbetar med ett projekt. Personer som sitter i kontorslandskap har under studiebesök 

intervjuats kort och de har instämt i att de öppna landskapen ökar kommunikationen mellan 

dem. Locher (2011) skriver att processer i kontoren kan effektiviseras genom att personal från 

olika avdelningar samlokaliseras i ett utrymme. I bodetableringar finns för det mesta inte 

avdelningar för ekonomi och inköp, utan byggprojektet måste då vara långvarigt och 

omfattande. Tjänstemän som författarna diskuterade med under besöken tycker dock att det 

inte blir effektiva om personal avdelningar slås ihop utan att man istället bör samlokalisera 

personer från samma yrkesgrupp. 
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6.1.3 Matsalen 

Gemensamma matsalar skulle i teorin kunna öka kommunikation mellan yrkesgrupper. 

Författarna anser att det fungerar i praktiken också på mindre etableringar där det bara finns 

två-tre tjänstemän. I större etableringar än så blir det inte lika effektivt. Båda yrkesgrupper 

sitter generellt sett alltid på samma platser. I en större etablering sitter yrkesgrupperna alltså 

ändå uppdelat på olika bord även om matsalen är gemensam. Dessutom blir matsalen stor 

vilket medför en hög ljudvolym som många tycker är problematiskt. I en mindre etablering 

uppstår inte det problemet på samma sätt. Det blir mycket jobbprat när flera tjänstemän sitter 

ihop och yrkesarbetarna vill koppla bort det och därmed sitta för sig själva. 

6.1.4 Visuell styrning 

Ett antal intervjuade nämnde vikten av att få yrkesarbetare och besökare att passera den 

väsentliga informationen som finns i det visuella rummet. Behovet är inte lika stort för 

tjänstemän att passera den då de kan informationen i huvudet. Detta skulle kunna lösas genom 

att boden är den enda vägen in för personal genom ett inhägnade byggområdet. Detta skulle 

dock kräva att bodetableringen inte är för stor om endast en sådan entre ska finnas, ett 

alternativ kan även vara att placera snurrgrinden nära entrén. Gao & Low (2014) och Powell 

& Nilsson (2014) betonar också vikten av effektiv informationsförmedling, detta kan uppnås 

på det visuella planet genom att använda sig av mer 3d modeller vid genomgångar istället för 

2d ritningar som är de mest förekommande. 3d ritningar bidrar med en bättre förståelse i hur 

arbetsmomenten ska utföras och synliggör risker hos momenten. Information kan därför 

erhållas mycket snabbare vid genomgångar eller möten där ritningar används. 3d modeller 

kräver dock att digitala medel används och byggbranschen har under en längre tid varit 

långsam när det kommer till övergången till det digitala. Chefer och ledningen är oftast äldre 

och vana med “analog” teknik som är en av anledningarna till varför digitala medel inte 

används i full utsträckning än. En annan anledning är uppfattningen att digitala medel medför 

ett större beroende på att utrustningen måste fungera. 

6.2 Analys flöden 

 
Här diskuteras olika aspekter gällande flöden i bodarna. Delas upp i personalflöde och 

materialflöde. 

 

6.2.1 Personalflöde 

Något som kan ses som motsägelsefullt mellan olika teorier är till exempel att Lean försöker 

eliminera slöserier som onödiga rörelser vilket skulle kunna vara att försöka leda personer 

genom en gemensam utgång till arbetsplatsen när det skulle kunna finnas andra som är närmare. 

Att leda personer genom bodar ökar chanserna för interaktioner. Många intervjuade tjänstemän 

belyser att problem löser sig ofta under raster eller när de springer på en kollega. Gemensamma 

utgångar underlättar också att placeringen av tavlor, planer och tv-skärmar som håller arbetare 

uppdaterade på viktiga moment i produktionen.  
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6.2.1.1 Invändig trappa 

Det finns alltid för- och nackdelar att diskutera bland de flesta förslag på förändringar eller 

åtgärder som kommit upp under studiens gång. Att ha en etablering med två eller fler 

våningar medför som bekant att det bör finnas en trappa mellan våningarna. Denna trappa kan 

vara invändig eller utvändig och i denna rapport belyses fördelarna som en invändig trappa 

eftersom flödet av personal med trappa på insidan medför mer interaktion och en smidigare 

kommunikation mellan våningarna. 

 

I denna del blir därför ett bra tillfälle att ta upp de negativa aspekter som finns. Dock är dem 

inte många, men en sak är iallafall något av en nackdel. Den invändiga trappan tar upp plats 

som hade kunnat läggas på ett extra kontor, ett extra omklädningsrum eller liknande. Enligt 

författarnas åsikter övervägs denna nackdel av fördelarna som den ger. Under en intervju har 

även en yrkesarbetare sagt att det är skönt att kunna ha en utvändig trappa så det helt blir en 

egen våning för yrkesarbetare. Personen menade att det är bra att han och övriga yrkesarbetare 

kan gå upp till sin våning (i detta fall var manskapsbodarna på övervåningen) utan att behöva 

gå in på kontorsvåningen och störa tjänstemännen. Även den nackdel att de som sitter på den 

undre våningen skulle bli störda är en nackdel som får anses vara mindre än den fördel med 

kommunikation som kommer.  

 

6.2.1.2 Vad ska finnas på vilken våning i en etablering? 

Vad är den bästa uppställningen, ska kontoren vara på undervåningen eller tvärtom? Enligt 

egna observationer är det vanligaste att kontoren är på nedervåningen hos Skanska idag. 

Under ett studiebesök hos ett konkurrerande företag till Skanska som hade kontoren på den 

övre våningen belystes några fördelar med att ha det så av platschefen. Till och börja med har 

personalen bättre utsikt på den övre våningen och om bodarna är strategiskt placerade innebär 

det att platschef, arbetsledare och övriga tjänstemän har en bra uppsikt över arbetsplatsen. 

Givetvis innebär det att yrkesarbetarna spenderar sina raster på nedervåningen och därmed 

förlorar sin utsikt på rasten. Det kan sänka trivseln för dem men med tanke på att det finns en 

praktisk fördel att tjänstemän har utsikt över arbetsplatsen under dagens gång, exempelvis för 

att se när leveranser kommer, ger det mer fördel att ha kontor på övervåningen. Dessutom 

spenderar tjänstemän en betydligt större del av dagen i bodarna än yrkesarbetare.  

 

Den andra fördelen var att det blir mindre buller från vägar som finns i närheten eller 

liknande. De som arbetade på den övre våningen hade själva märkt av en betydande skillnad 

på hur mycket de stördes av buller beroende på vilken våning de befann sig på. Då 

kontorsarbete utförs under dagen blir fördelen med att minska bullernivån uppenbar. 

6.2.2 Materialflöde 

Flöden gällande material i bodarna kan som tidigare nämnt kopplas med kontorsmaterial 

papper, pärmar, ritningar men även större material som möbler, tavlor och övrig inredning. I 

stycket nedan disktureras dessa ämnen och möjliga förbättringslösningar till dem. 
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6.2.2.1 Digitala medel 

Många personer som sitter på de högre positionerna är äldre och ställer sig något tveksamt till 

ännu mer digitala medel i bodarna under de intervjuer som utförts. Samtidigt säger många 

yngre tjänstemän och yrkesarbetare att det finns mycket som hade kunnat digitaliseras som 

ännu inte blivit det. Exempel på det är arbetsberedningar, egenkontroller.  

 

Intervjuade har som beskrivit i resultatdelen att uppgett att vissa platschefer, ofta äldre, brukar 

ha ett stort antal pärmar med pappersmaterial i sina kontor. Dessa tar upp onödig plats och det 

blir omständigt att ta med sig dem till nästa projekt. De övriga fördelar som är nämnda ovan 

tyder på att det är dags att det blir mer digitaliserat och att bodarna bör bli mer papperslösa än 

vad de är idag. Det finns många fördelar med att ha papperslösa, digitaliserade kontor och 

därmed bodetableringar då bodarna till viss del alltid utgörs av kontor. (Dessa är listade utan 

speciell rangordning). 

 

• Spara tid. Att ha arbetshandlingar digitaliserade innebär att de finns i samma databas. 

Har företaget ett bra system går det snabbt att ta fram det du letar efter.  

• Det är också möjligt att tappa bort en pärm eller ett viktigt dokument. Om det finns i 

en databas istället tappas det inte bort.  

• Har företaget en bra “molntjänst” innebär det att de inte förlorar saker även om just 

den datorn eller plattan du jobbat med försvinner eller går sönder.  

• Kostnadsaspekt. Att jobba digitalt innebär att kostnad som uppstår för papper och 

liknande som används och sedan slängs försvinner. 

• Miljövänligt. Slöserier av papper minskas. 

• Signera avtal elektroniskt. Detta är något relativt nytt som ännu är på uppgång. I 

många branschen kan avtal gällande anställning och liknande signeras elektroniskt 

med e-legitimation idag.  

• Papper kan bli slitna, färg kan blekna och bli otydligt. Detta sker uppenbarligen inte 

digitalt.   

• Det blir lättare att visualisera projektet en i en digital 3D-modell jämfört med 

pappersritningar. 

 

Negativa aspekter: 

 

 

• Personal blir beroende av att tekniken ständigt fungerar. Strömavbrott och dylikt kan 

ställa till problem.  

• Det kan vara smidigt att titta på en ritning i pappersform tillsammans och kunna rita 

eller göra anteckningar direkt på den. Det blir mer omständigt att göra det via ett 

datorprogram. 

(i11, i12, i14) 
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När det gäller digitalisering av visuella tavlor: 

Fördelar: 

 

• De som använder tavlorna behöver inte vara på plats för att uppdatera dem. En 

underentreprenör eller en leverantör kan skriva från sin bas vilken tid exempelvis ett 

arbete kan bli klart i den rullande tidplanen eller vilken tid leveransen kommer i 

leveransplanen.  

Nackdelar: 

• En negativ aspekt med att digitalisera de visuella tavlorna är enligt intervjuade 

personer att det blir mer omständigt att ändra tid-och leveransplaner för platschefer 

och övriga tjänstemän. Det är helt enkelt smidigare att göra detta för hand.  

• Det har även påpekats att det finns en vinning med att de olika yrkesgrupperna och 

underentreprenörerna “manuellt” får gå fram och visa hur de ligger till i förhållande 

till tidsplanen. Det ökar motivationen att inte ligga efter.  

(i2, i8) 

 

 

6.2.2.2 Möbler och inredning 

En negativ faktor inom bodarna gällande materialflöden är att kontoren är svåra att anpassa i 

nuläget. Inredning såsom tavlor måste borras in i väggarna och möblering som bokhyllor 

brukar ofta vara stora och svåra att omplacera efter att de har satts upp. Ett system som kan 

bidra till en förbättrat flöde inom den aspekten är ett bärlist-system som går längs väggens 

långsida och gör det enkelt att antingen med hjälp av krockar eller skenor kunna hänga upp 

tavlor eller hyllor utan att borra in dem i väggarna. På så sett hade även reparationskostnader 

för väggarna kunnat undvikas. Gao & Low (2014) menar att standardisering ingår i Lean för 

att förenkla en repetitiv arbetsprocess så att den tar mindre tid att utföras samt minska risken 

för att fel uppstår. Alla tjänstemän anpassar sina kontor efter sitt behov för att kunna utföra 

sitt arbete. Att införa ett bärlist-system med skenor skulle göra utrymmena mycket mer 

flexibla och anpassningsbara.  

Figur 16 visar hur ett kontor, ritat av författarna, som har blivit inrett med hjälp av ett bärlist-

system. Borden har bara ben på en sida, den andra sidan sätts fast i skenorna. Bilden är ritad 

av författarna.  
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Figur 16: Borden går även att anpassa i höjd och det går smidigt att sätta upp och 

whiteboardtavlor eller hyllor. 

Att det i vissa fall i dagsläget slängs material efter ett projekt är avslutat är något som bör 

åtgärdas. I andra fall då platschefen tar med sin uppsättning material är i till motsats något 

positivt. Hyran sparas in som materialet annars hade kostat och platschefen vet att det är 

möbler han eller hon trivs med. Det är bra för miljön att saker används till de är förbrukade 

istället för att slänga fullt fungerande material. Att en platschef kan överföra material från ett 

projekt till ett annat går under två förutsättningar, antingen flyttas han eller hon direkt mellan 

två projekt eller så har företaget ett ställe att förvara containern med material. När material 

slängs beror det på det inte finns någonstans att förvara dem när platschefen mellanlandar på 

kontoret efter ett projekt. Författarnas förslag till att lösa detta problem är att dotterbolaget 

Skanska Maskin skulle kunna erbjuda förvaring till en billigare kostnad. På så sätt löses 

problemet med att saker måste slängas och platschefen slipper ställa sina containrar med 

material på något olämpligt ställe.  

6.3 Analys trivsel 

 
Här diskuteras olika aspekter när det gäller trivsel i bodarna. 

 

6.3.1 Ekonomisk aspekt inom trivsel 

Något som tål att diskuteras när det kommer till trivsel i bodarna är hur de ekonomiska 

aspekterna påverkar. Förutom tid och ett eventuellt bristande intresse, är det kostnadsaspekten 

som hindrar de ansvariga för att upprätta en bodetablering att satsa på mer trivselfaktorer. 

Saker som relaxrum, tavlor, ljusstakar under jultider eller annat medför alltid en större eller 

mindre extra kostnad. Detta går inte att komma ifrån och det bidrar att de flesta platscheferna 

gör det lätt för sig och helt enkelt förbiser dessa saker. Eftersom de bär ett stort ansvar som 



 

- 53 - 

 

går ut på att hålla ned kostnader och maximera vinsten för varje projekt är det svårt att 

beskylla dem för deras val. I arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2009:2) om arbetsplats 

utformningen finns som tidigare nämnt krav på att ett vilorum ska finnas ifall arbetsstyrkan 

överskrider 50 personer. På en byggarbetsplats varierar dock bemanningen hela tiden och 

medför att det ofta inte är över 50 personer närvarande även om byggprojektet är ganska stort. 

Ofta bortser man från att implementera ett vilorum på mindre byggprojekt med motiveringen 

att ett kontor snabbt kan ommöbleras till ett vilorum vid behov. Bodetableringar begränsas 

ofta också av byggarbetsplatsens yta när de står på området och utrymmen som kontor och 

omklädning prioriteras framför vilorum eftersom de har en mer central funktion i 

byggprojektet. 

 

Utifrån de intervjuer som genomförts stryks det konstateras att faktorer som skulle öka trivsel 

eller ge en arbetsmiljömässig fördel, som exempelvis gröna växter och en bod eller ett rum 

som enbart är till för avkoppling nästan alltid bortses pga. kostnadsfokuseringen. Trots det är 

de flesta intervjuade mycket positiva till dessa förslag och många kan ge exempel på 

yrkesarbetare som efter lunch lägger sig på golvet i omklädningsrummet för att vila eller sova 

i några minuter. Flera uppger även att ljudnivån i matsalen är hög vilket inte går att komma 

ifrån på ett bra sätt i dagsläget och att det skulle vara skönt att få byta ut de hårda stolarna i 

matsalen och ett mjukt underlag, som exempelvis en soffa, ett tag. Detta är ett exempel på hur 

företagens konkurrens kan fungera som en barriär gällande nytänkande kring trivsel och 

arbetsmiljömässiga faktorer. Skulle ett flertal företag lägga anbud på ett visst jobb och ett av 

dessa företag spara in på alla sådana faktorer är därmed deras kostnader något mindre och de 

får sannolikt jobbet. På så sätt går detta i cirklar och alla väljer i slutändan att bortprioritera de 

extra kostnaderna.  

 

Utifrån detta resonemang uppkommer en ny fråga; finns det något sätt att rent ekonomiskt 

motivera dessa åtgärder? Om det skulle gå att påvisa att följden av en vilo-bod och ökad nivå 

arbetsmiljö i bodarna gör att arbetarna jobbar mer effektivt eller mer sällan sjukanmäler sig 

kan denna snara kostnad visa sig vara till vinst i slutändan. På så sätt blir kostnader istället en 

investering och därmed skulle den ekonomiska anledningen till att spara in på trivselfaktorer 

vara borta. Sedan anser några intervjuade att det inte ens skulle behöva en ekonomisk 

motivering utan att det skulle räcka med att visa på att arbetarnas hälsa och trivsel på 

arbetsplatsen förbättras. Detta eftersom kostnaden för nämnda förslag relativt sett är låg i 

förhållande till projektet. Om alla företag skulle acceptera detta resonemang skulle samtliga 

kunna ta med det i sina anbud och därmed blir det företaget som i övrigt är billigast som 

vinner jobbet.   

 

Dock tänker självklart inte alla platschefer på det sättet. Några väljer att se på saken tvärtom. 

Deras synsätt är att ju mer som satsas på att öka trivsel och en hälsosam arbetsmiljö, desto 

bättre trivs medarbetarna och det bidrar till att de gör ett bättre jobb. Dessutom menar många 

att själva arbetsplatsen speglas av bodetableringen. Om en etablering är ren, snygg och bra 

inredd tar arbetarna med sig detta efter rasten och gör ett mer noggrant jobb på arbetsplatsen. 

Därmed kan man ifrågasätta om att alltid spara in på det som inte är absolut nödvändigt för att 
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kunna driva projektet verkligen är rätt väg att gå om man i slutet vill tjäna pengar och få en 

nöjd kund. En enkel tumregel om hur det fungerar i dagsläget är att mer satsas på 

etableringens trivsel och inredning ju längre projektet ska vara igång. Dock är även detta 

personligt beroende på platschef men det är så det brukar se ut enligt observationer.  

En fråga efter detta resonemang är om Skanska själva borde ge riktlinjer om hur mycket 

ekonomiska medel som ska läggas på en etablering. Fördelen med det är att platschefen som i 

slutändan är ekonomiskt ansvarig för ett projekt slipper bli belastad med extra kostnader. Om 

han eller hon istället får en viss summa att arbeta utifrån beroende på storlek av projekt kan 

det läggas på trivselfaktorer med ett gott samvete.  

6.3.2 Inredning i bodarna 

Större glaspartier intill korridorerna har en förmåga att öka trivseln genom att en ge känsla av 

att rummet är större än vad det egentligen är. Det bidrar också till att naturligt ljus kan nå 

korridoren. En intervjuad platschef hos ett konkurrerande företag nämnde att han betalade 

extra för att ha större glaspartier i bodarna för att öka kommunikationen. En negativ faktor 

med större glaspartier kan dock bli att chanserna för distraktioner ökar ifall personer springer 

förbi men sannolikheten är stor att det inte skulle vara någon större märkbar skillnad eftersom 

relativt stora glaspartier redan används idag. Att göra glaspartier som sträcker sig från tak till 

golv ger en ökad estetisk känsla och är därför ett trevligt inslag.  

6.3.2.1 Färg på väggarna 

Färgen på väggarna har varit ett återkommande diskussionsämne under arbetets gång. I 

dagsläget har som nämnt Skanska Maskins bodar vanligtvis en gulaktig färg på väggarna som 

många upplever som tråkig eller på annat sätt ej tilltalande. Många vill gärna se vita väggar 

istället, vilket togs upp i enkätundersökningen. Utfallet presenteras i resultatdelen. 

 

6.3.3 Miljö i matrummet 

Det som kan åtgärdas gällande oredan som är vanligt förekommande i matrum idag är att sätta 

upp hyllor på väggen alternativt lådor bredvid eller under bordet. Ett förslag om att helt enkelt 

sätta upp ordningsregler har också kommit upp på en intervju (i6). Analysen är dock att det är 

tveksamt om de skulle följas under en längre period och att det snarare kan leda till en känsla 

av mer övervakning och mindre frihet att vara tvungna att följa uppsatta regler i matrummet. 

Dessutom är inte problemet med att yrkesarbetarna vill ha ett sätt att markera sin plats på löst 

med hyllor, lådor eller ordningsregler. Ett förslag på att lösa det som har som har uppkommit 

blev därför att införa ett system där yrkesarbetares namn sätts på en plats de vill ha enligt en 

överenskommelse. Denna överenskommelse bör ske i början av ett projekt för de arbetare 

som kommer vara där under en längre tid. På så sätt kan de låta sina kaffekoppar och andra 

tillhörigheter vara på en hylla bredvid borden istället för utspritt över dem. För att öka trivsel 

kan en regel införas att odiskade ting antingen läggs undan i diskmaskin eller annat eller 

diskas av ägaren. Att odiskade tillhörigheter ligger framme synligt ger trots allt en minskad 

trivsel vilket även enkäten verkar stödja. (i6) 
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6.3.4 Wifi och mobiltelefoner 

När respondenterna på enkäten kunde komma med egna förslag på hur man kan göra för att 

öka trivsel i bodarna svarade flera yrkesarbetarna att de ville ha tillgång till wifi. Denna tanke 

är inte alls orimlig att genomföra då det redan finns internet för det övriga arbete som sker i 

bodarna. Förslag på att ha fasta mobilladdare i eller i närheten av matsalen har också 

uppkommit. Något som har diskuterats är dock hur mycket man ska uppmuntra 

mobiltelefoner. Vissa äldre tycker exempelvis att det är tråkigt att så många bara sitter och 

kollar ner i sina mobiler på rasterna nu för tiden. Att istället förbjuda användning av mobilen 

skulle knappast fungera heller. Då studien handlar om framtidens bodetablering anser 

författarna det som rimligt att införa fri wifi i bodetableringen då det kan bli ett 

irritationsmoment att man måste använde sin egen surfpott som kan ta slut på den personliga 

mobilen.  
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7 Diskussion 

Författarna anser att syftet med studien blev uppfyllt eftersom svar erhållits från olika 

yrkesgrupper och generella slutsatser kunde dras utifrån forskningsfrågorna. Några 

avgränsningar var nödvändiga att göra. Då uppdragsgivaren ville att studien skulle fokusera 

på bodetableringar gjordes avgränsningen att forskningsfrågorna inte skulle innefatta övrig 

arbetsplats utanför bodarna. Detta även för att arbetet inte skulle bli för omfattande. 

Författarna ansåg dock att kommunikation mellan bodar och arbetsplats var relevant, därför 

gjordes ett undantag för detta. 

 

Då resultatet av studien var generella lösningar för bodetableringar av olika storlekar, och inte 

specifikt för företaget, kan fler byggföretag än uppdragsgivaren dra nytta av resultaten. Så 

länge företaget använder sig av bodar som tillfälliga kontor, matutrymmen osv. är resultatet 

generellt applicerbart. 

 

Ett problemområde som författarna märkte av ganska tydligt var att det inte fanns mycket 

tidigare forskning av studien. Ett stort fokus i rapporten låg på att hitta förbättringsåtgärder 

med hjälp av Lean teorin, vilket senare visade sig vara komplicerat. Lean var till stor hjälp i 

vid analysen av hur den visuella styrningen och andra mindre delar av kommunikationen 

fungerar. Relevanta vetenskapliga artiklar om bodetableringar eller platskontor på 

byggarbetsplatsen var också problematiskt att finna. Författarna beslutade därför att leta efter 

artiklar utifrån ett bredare spektrum, somliga artiklar saknar därför en koppling till 

byggbranschen och bodetableringar. 

 

Det man kan undersöka vidare nämns nedan under rubriken “Vidare forskning”. Något som är 

ett stort diskussionsämne, och ofta ett problem, är utländsk arbetskraft som varken talar 

svenska eller engelska. Detta skapar uppenbarligen brister inom kommunikation mellan 

 

Som beskrivet i introduktionen är idag trycket på bodar mycket stort. Med anledning av att 

det finns ett begränsat antal och att bodar ofta är slut hos leverantör, har författarna försökt 

effektivisera utrymmen. Trycket på bodarna medför också att gamla bodar som inte är lika 

energieffektiva och fräscha också hyrs ut till byggföretagen. Detta påverkade jämförelserna 

mellan bodetableringarna, då vissa intervjuade benämnde problem som inte fanns på andra 

etableringar. Exempel kan nämnas där nya bodar har sensorer som sätter på belysningen och 

kan upplevas som störande eftersom de stänger av ljuset efter tio minuter och personen i 

boden måste röra på sig ofta för att hålla ljuset igång. Nya bodar stänger också av all ström 

efter arbetstid och kritik har riktats mot det av intervjuade då bland annat torkskåp stängs av 

och kläder hinner inte torka. Nya bodar har dock bättre isoleringsförmåga vilket gör att de 

håller värme bättre under vintertid samt invändig solavskärmning i glasen.  

 

Ett diskussionsämne inom bodetableringar är också placeringen av kontoren och 

omklädningsrummen i bodarna. När bodarna staplas på två våningar skilde sig placeringen av 

kontorsutrymmena. En konkurrent som besöktes hade sina kontor etablerade på andra 

våningen, motiveringen var att placering av kontoren på andra våningen medför enligt 
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intervjuerna att tjänstemännen har en bättre översikt på byggarbetsplatsen samtidigt som 

exponeringen för buller minskar eftersom arbetare som rör sig till omklädningsrummet eller 

sitt matrum direkt går in till det och går inte förbi tjänstemännens kontor. Fördelar med att 

placera kontoren på marknivån är enligt Skanskas egna tjänstemän att kontoren inte behöver 

flyttas om när byggprojektet går mot sitt slutskede. När en byggnation är i det slutgiltliga 

skedet skickas oftast manskapsbodar, bodar för yrkesarbetare med omklädning och lunchrum, 

tillbaka för att spara pengar då det endast är ett fåtal yrkesarbetare med mot slutet medan 

tjänstemännen fortfarande behöver sina kontor. Ifall kontoren i dessa fall placeras på andra 

våningen kräver det en större insats för kran-bilarna att etablera om bodarna vilket också 

medför en större kostnad. 

 

När det gäller kontorsutrymmen i bodarna visar resultatdelen att de flesta tjänstemännen kan 

tänka sig att dela kontor. De som testat öppna kontorslandskap tycker att det har fungerat bra, 

samt ökat kommunikationen mellan dem som satt där. Nackdelen med detta är att det blir 

lättare att bli störd av andra. Att en medarbetare får ett längre telefonsamtal eller ska ha ett 

möte kan givetvis lösas med att komplettera det öppna landskapet med mindre konferensrum. 

Det gäller dock att ha det öppna landskapen i slutet på etableringen så att inga andra springer 

igenom i onödan. Författarna anser att öppna landskap har stora fördelar då det ökar 

kommunikation och samtidigt fungerar som ytoptimering då det är möjligt att ta bort väggar 

mellan kontor. Därför borde det införas i större utsträckning i bodetableringar. 
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8 Slutsats 

 
I detta kapitel dras slutsatser utifrån den totala insamlade informationen. 

 

8.1 Kommunikation 

 
Här dras slutsatser hur bodarna kan utformas för att främja kommunikation. 

 

8.1.1 Interaktion – neutral yta 

För att öka kommunikation i bodarna ska fler slumpvisa möten ske mellan yrkesgrupper. 

Detta kan uppnås genom att gemensamma neutrala ytor skapas där kaffemaskiner och 

fruktkorgar finns. Den neutrala ytan behöver inte vara stor utan kan exempelvis vara en en 

plats med ett bord där man kan ta sitt kaffe och prata en stund. Den neutrala ytan bör placeras 

nära flödet av både yrkesarbetare och tjänstemän. En förutsättning är att man tar bort 

kaffemaskinerna på olika de olika platser de finns på idag. En invändig trappa främjar också 

den slumpvisa interaktionen detta vilket beskrivs under flöden.  

8.1.2 Matsal 

När det gäller matsal blir slutsatsen enligt enkätundersökningen att det är bra att ha en 

gemensam matsal i mindre etableringar. När det är två eller tre tjänstemän finns ingen 

anledning att separera dem från sina yrkesarbetare och sätta dem i en liten matsal. Det ger en 

bra gemenskap mellan yrkesgrupperna. När det handlar om större etableringar än så, föredrar 

yrkesarbetare att ha en egen matsal. Detta eftersom de upplever att det blir lättare att koppla 

av i en egen matsal.  

8.1.3 Kontor/Öppna landskap 

Öppna landskap inom bodarna har stor potential till att förbättra samarbetet och 

kommunikationen inom bodarna. Det har även givit en möjlighet för arbetare att hjälpa varandra 

snabbt med olika problem som uppstår. Utifrån enkätundersökningen ställer sig även många 

positiva till att dela ett kontorsutrymme. Många av de intervjuade som ställde sig negativt till 

ett öppet kontorslandskap hade själva inte suttit i ett. Landskapen kan även inredas på ett sådant 

sätt att det bullret minskar genom ljudabsorbenter på takytan, gardiner och mattor. 

8.1.4 Visuell styrning 

Visuella tavlor och planer skiljer sig mycket mellan byggarbetsplatserna. Det finns standard-

tavlor som exempelvis den rullande tidsplanen och leveransplanen som håller samma upplägg 

inom Skanska, men som skilde sig åt hos konkurrenterna. Färgkodning var en faktor som 

förekom hos alla rullande tidsplaner hos Skanska, men den hade även kunnat tillämpas på 

leveransplaner för att bidra till att få en överblick på situationen gällande leveranser.  
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Större etableringar har nytta av tjänstemanna-kalender men ingen standard eller krav finns på 

att dessa tavlor måste finnas på etableringarna. Kalendern skulle kunna kombineras med en 

kolumn för frågor på slutet där man kan lägga en post-it lapp. Tjänstemän såsom platschefer 

eller projektchefer sitter ofta med tidskrävande moment och behöver arbeta ostört. En vanlig 

åtgärd för platscheferna var att åka in till huvudkontoret för att kunna utföra dessa moment utan 

att bli avbrutna.  

 

Orienteringstavla passar att tillämpa på större etableringar som är uppdelad i olika avdelningar. 

Informationstavla i form av en tavla med bild, befattning, kontaktinformation på arbetare och 

logotyper på underentreprenörer belystes positivt av personalen på etableringarna och kan 

hjälpa en besökare eller leverantör att snabbt bilda sig en överblick på vilka befinner sig på 

arbetsplatsen och personen man söker.  

 

Percentage plan complete skulle kunna bidra till att alla aktörer kan följa upp om projektet 

fortskrider med planeringen och även fungera som en motivationsfaktor för arbetarna.  

 

8.1.5 Kommunikation mellan bodar och arbetsplatsen 

Idag har inte Skanskas yrkesarbetare egna företagsmobiler. Detta kommunikationsmedel är 

något som bör skaffas åt dem så kan de ringa arbetsledare istället för att gå till bodarna. Då kan 

man även skicka ritningar och annat nödvändigt lättare mellan tjänstemän och yrkesarbetare. 

Med en smartphone kan enkelt bilder tas på exempelvis något fel som uppstått ute på 

arbetsplatsen och skickas in till personal i bodarna. Även möjlighet till videosamtal finns.  

 

8.2 Flöden 

 
Här dras slutsatser hur bodarna kan utformas för att främja flöden. 

 

8.2.1 Utformning av bodarna med avseende på personalflöde 

För ett effektivare in- och utflöde rekommenderas användning av ett id06 inpasseringssystem 

till bodarna då detta kort brukar vara kopplat på ett band och nära till hands. För att främja ett 

bra personalflöde i bodar bör yrkesgrupper som frekvent går ut till arbetsplatsen placeras nära 

utgångspunkter till arbetsplatsen för att minska onödig rörelse.  

 

Huvudentrén till en etablering bör placeras så att den har en god förbindelse finns till 

ingången, eller helst att det blir en ingång till arbetsplatsen för att möjliggöra att alla passerar 

den väsentliga informationen som ges där. Vidare kan ett snabbare personalflöde uppnås 

genom att elektronisk inpassering används i form av id06 eller dörrkod för att slippa letandet 

av nycklar.  

 

Som nämnt under slutsatser för kommunikation bör mer slumpvis interaktion mellan 
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yrkesgrupper främjas. Detta går givetvis även under slutsats för flöden eftersom det uppnås 

genom att styra flöden av personal från olika yrkeskategorier till att de möts, och får en 

naturlig interaktion. Flödet ska ledas förbi den neutrala ytan. 

 

8.2.2 Invändig trappa 

Att ha en invändig trappa i en etablering med två våningar är att föredra jämfört med en 

trappa på utsidan. Detta för att öka interaktion mellan personer och yrkesgrupper och få 

samtliga personer som arbetar med projektet att oftare gå förbi de visuella tavlor som finns i 

entré och trappmodulen. Invändiga trappor i etableringar bör placeras i anslutning till entré för 

att tillåta en snabb förflyttning ut till arbetsplatsen.  

8.2.3 Digitalisering 

En slutsats är att det finns mycket som kan bli digitaliserat i de flesta etableringarna som ännu 

inte är det. Fördelarna att ha papperslösa kontor överväger nackdelarna, därmed ska det som 

inte har en betydande funktion att finnas på papper, som t.ex. större detaljerade ritningar 

digitaliseras.  

8.2.4 Materialflöde – möbler och inredning 

Inför ett bärlist-system i bodarna för att lättare kunna anpassa saker som tavlor, hyllor & även 

skrivbord. Skanska Maskin bör införa en tillvalskatalog för att underlätta för de som ska 

beställa material till en etablering. Idag har man alldeles för dålig koll på vilka val som finns 

att göra och väljer därför att köpa till saker i onödan. En slutsats är även att det hade 

underlättat om Skanska Maskin erbjöd vissa färdiginredda standardbodar för exempelvis entré 

då de ofta är inredda på samma sätt.  

8.3 Trivsel 

 
Här dras slutsatser hur bodarna kan utformas för att främja trivsel 

 

8.3.1 Skogränser 

Skogränser bör tillämpas i samtliga etableringar då samtliga intervjuade varit positiva till det. 

Detta ökar inte endast trivsel utan bidrar även till en renare och därmed mer hälsosam miljö 

inom bodarna. Skogränsen börjar gälla efterentréboden, alternativt efter omklädningsrummet 

då man i vissa fall idag går direkt in i ett omklädningsrum.  

8.3.2 Inredning 

Då Skanska Maskins egna bodar har en tråkig färg på väggarna enligt många, är en enkel 

åtgärd som skulle förbättra trivseln att byta färg på dem. Vita väggar med större glaspartier 

har observerats hos konkurrenter vilket ger en ökad trivsel. Detta stöds också av intervjuer. 

Platschefer bör uppmuntras att lägga lite extra tid och pengar på att inreda bodarna allmänt 

mer trivsamt. Eftersom de är pressade till att hålla kostnader nere för hela projektet vore det 



 

- 61 - 

 

bra om Skanska skulle undvara en viss procent av den totala kostnaden som läggs på en 

bodetablering och satsa den procenten på inredning.  

8.3.3 Miljö i matrummet 

Tidigare nämnda matsalutrymmen som ofta brukar vara stökiga hos yrkesarbetarna kan 

inredas med fler hyllor eller lådor för möjlighet till förvaring. Detta för att uppnå ökad trivsel 

genom bättre ordning i rummet samt renhet då städarna kommer åt ytorna bättre när saker 

plockas undan. Yrkesarbetare sitter alltid tillsammans och det föreslås att de blir tilldelade 

egna platser utifrån yrkeskategori. En regel skulle också kunna införas att alla måste hålla sina 

tillhörigheter på hyllorna när det inte är rast. Detta påverkar dessutom att städaren kan rengöra 

platsen.  

8.3.4 Vilorum 

Som tidigare nämnt brukar yrkesarbetare ofta hitta någonstans, som omklädningsrum, att 

lägga sig och vila i. Detta är något som inte borde negligeras av de som ansvarar för 

etableringen på en arbetsplats utan är något som bör införas med lätt tillgänglighet för 

yrkesarbetare. Författarna föreslår att utrymmet är i närheten av en invändig trappa i 

etableringen som både kan användas som ett mer estetiskt konferensrum och bidra till en 

känsla av att möten blir mindre formella samt lätt göras om till ett vilorum vid behov. 

8.3.5 Månadens aktivitet 

Slutligen, en aktivitet vid sidan av arbetet bör införas i bodarna. Det kan vara något enkelt som 

en piltavla och den kan kompletteras med en låda där de anställda får ge förslag på nästa 

aktivitet. Dessa aktiviteter bör även placeras strategiskt i bodarna så att såväl tjänstemän som 

yrkesarbetare kan utnyttja dessa och skapa en bättre gemenskap. 
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9 Vidare forskning 

Vidare forskning kan göras om hur man kan öka kommunikation i bodarna mellan svensk och 

utländsk arbetskraft. Detta är något författarna har stött på under studiebesök och intervjuer 

och fått det beskrivet som ett problem. Ofta kan det utländska teamets lagbas hyfsad engelska 

medan övriga arbetare inte pratar någon engelska alls. Hos ett studiebesök hos ett 

konkurrerande företag sa dem att de har två matsalar, en för svensk och en för utländsk 

arbetskraft. Författarna har inte haft tid och utrymme att gå in djupare på detta ämne.  

Även förvaring av eget material efter att en bod avetablerats kan det läggas mer fokus på i 

framtiden att ta fram lösningar på. Författarna föreslog för Skanska Maskin att de skulle 

kunna erbjuda en förvarings-tjänst men detta är något de tyckte att det inte fanns något bra 

lösning för idag. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide - Skanska Maskin 2017 

 

 
Inledande frågor/bakgrund 

 

 
1. Vad är din befattning/arbetsuppgift på Skanska maskin? 

 

 
2. Hur länge har du jobbat på Skanska maskin och vad har du jobbat med tidigare? 

 

 
3. Hur stor del av Skanska Maskin utgör arbete med bodar? 

 

 
4. Hur stor andel av era kunder är utanför Skanska koncernen? 

 

 
5. Hyr Skanska ut maskiner från andra leverantörer än er själva? 

 

 
6. Finns det förmåner för Skanska att hyra bodarna av er? (Rabatter) 

 

 
Utveckling och underhåll av bodar 

 

 
7. Hur ser tillverkningsprocessen för bodarna ut? 

 

 
8. Använder ni er utav bim-verktyg vid produktionen eller designen av bodarna? 

 

 
9. Finns det någon livslängd för bodarna, hur ofta byts de ut? 

 

 
10. Hur gamla bodar har ni rätt att hyra ut? Finns någon gräns eller rabatter i sådant fall? 

 

 
11. Vilken är den vanligaste typen av skada som uppkommer på bodarna? (Ex. 
fuktproblem) 

 

 
12. Hur uppstår dessa skador? 

 

 
13. Hur jobbar ni med utvecklingen av befintliga bodar, dvs hur ofta “uppdateras” 
bodarna? 
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14. Vilka består er utvecklingsgrupp av för roller? 

 

 
15. Får ni feedback av era kunder som hyr ut bodarna, på vad som kan förbättras 
(tillverkas bättre) 

 

 
16. Finns det ett system för detta? 

 

 
17. I hur stor mån har era kunder möjlighet att anpassa bodarna efter sina behov? 
(Finns alltid möjligheten för kunden att göra någon form av tillägg eller ändring på 
boden? D.v.s. Slå ut väggar, skruva in hål för att hålla tavlor). 

 

 
18. Hur många av era bodar är anpassningsbara? (Speciella bodar?) 

 

 
19. Vem ansvarar för etableringen av bodarna på byggarbetsplatsen? (Var slutar ert 
ansvar?) 

 

 
20. Hur underhålls bodarna? Finns det någon “service”? Kvalitetskontroll? 

 

 
Lagkrav 
År 2009 skärptes kraven för arbetsplats utformningen i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 
2009), inom bodarna kom nya krav på utrymmes och inredningstandarder t.ex höjdes till att 
det krävs minst 3,4 m2 utrymme krävs per person/bod 

 

 
21. Innebar den nya standarden stora förändringar till den tidigare standarden hos 
bodar? 

 

 
22. Gjordes några anpassningar för bodarna efter de ändrade lagkraven? Vilka? 

 

 
23. Fanns det svårigheter att uppnå dessa krav inom ett visst område? 

 

 
24. Vad hände med alla äldre bodar efter att denna standard infördes, fick de fortfarande 
användas? 

 

 
25. Vilka krav måste ni ta hänsyn till gällande bodarna för t.ex.brand? Utrymning? Andra 
viktiga krav? (D.v.s. Var slutar ert ansvar och kundens börjar) 
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Visuell styrning/kommunikation 

 
26. Jobbar ni på Skanska maskin något med visuell styrning för kund ändamål, isåfall 
hur? 

 

 
27. Finns det något sätt att “mäta” eller räkna på hur kommunikation eller visuell styrning 
fungerar i en viss bod? Isåfall hur görs det? 

 

 
28. Hur ser du på att kommunikationen och informationsflödet inuti bodarna kan 
förbättras? 

 

 
29. Vem står idag för designen av bodarna? 

 

 
30. Ni tillverkar olika typer av bodar, är alla bodar anpassningsbara? 

 

 
31. När ni får en beställning av kunden på bodar, är det ni som sköter 
upplägget/designen av hur de ska etableras? 

 

 
32. Vad använder ni er av verktyg vid detta moment? (BIM, handskisser) 

 

 
33. Digital visuell styrning, ser ni det som något fördelaktigt som man kan implementera 
bättre i framtiden? 

 

 
Trivsel/Miljö 

 

 
34. Står ni också för möbleringen av bodarna? Om inte, vem gör det? 

 

 
35. Vilka jobbar ni ihop med vid utformningen av denna? 

 

 
36. Kan ljus anpassas i bodarna? Vilken styrka körs de på? 

 

 
37. Hur bra är ljudisoleringen i bodarna? 

 

 
38. Hur jobbar ni med att arbetarna ska känna trivsel inuti bodarna? 

 

 
39. Hur könsfördelas bodarna? (Ifall det bara finns en kvinna på arbetsplatsen behövs en 
egen avdelning för henne?) 
40. Tas hänsyn till detta ifall det bara finns män på arbetsplatsen och man får ett kvinnligt 
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besök? 

 

 
41. Hur drivs era bodar? Elledningar eller gasol, m.m. 

 

 
42. Hur fungerar vattentillförseln till bodarna? 

 

 
43. Kontorsbodarna ni tillverkar består av “slutna” kontorsmiljöer. Varför används inte 
öppna kontorslandskap inom bodarna? (Finns det inget intresse för dem?) 

 

 
44. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter står det att det ska finnas paus- & vilutrymmen. Vad 
brukar räknas till viloutrymme eller pausutrymme i bodarna? 

 

 
45. Paus- & viloutrymmen på arbetsplatsen, är detta något som kunden måste hålla koll 
på eller är det er skyldighet? 

 

 
Avslutande frågor 

 

 
46. Vad tycker du själv man kan utveckla inom bodetableringen? 

 

 
47. Vad tycker du är det bästa med hur bodetableringen ser ut idag? 

 

 
48. Tycker du att vi har missat någon viktig fråga är ett viktigt ämne i intervjun? 

 

 
49. Något övrigt du vill lägga till? Egna förslag? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 71 - 

 

 

Bilaga 2 

 
Intervjuguide - Tjänstemän 

 

 
Inledande frågor 

 

 
1. Vad är din befattning/arbetsroll? 
2. Hur länge har du jobbat på Skanska? 
3. Vad har du jobbat med tidigare? Utbildning? 
4. Hur ser en arbetsdag ut för dig? 
5. Hur mycket tid spenderar du i bodarna? Hur stor del av arbetsdagen? 
6. Var i bodarna är du mest? 
7. Var spenderar du dina raster? 
8. Har du varit på bodetableringar från andra leverantörer än skanska maskin? 
9. Hur har de fungerat? Fanns det något som var bättre med dem? 
Bodetablering 

 

 
10. Hur är upplägget gällande vem som sitter var i bodarna? 
11. Tycker du att det finns något som kan förbättras med etableringsprocessen för 
bodarna? 
12. Hur ofta hyr ni in från annan leverantör än Skanska Maskin? 
13. Hur fungerar den här bodetableringen jämfört med tidigare som du varit på? 
14. Är du med och bestämmer hur etableringen ska se ut? 
15. Vilka är med på den här processen? 
16. Gör ni några tillägg i bodarna efter att de etableras? Vilka? 
17. Har det hänt dig att du fått beställa in extra bod(ar) efter att projektet startat? Varför 
isåfall? 

 

 
Kommunikation, visuell styrning 

 

 
18. Hur fungerar samarbetet? Hur är kommunikationen i bodarna? Allmänt? Mellan 
tjänstemän och yrkesarbetare? Mellan UE och Skanska-arbetare? 
19. Finns det någon information som saknas i entréboden eller där morgonmötet utförs? 
20. Vilka digital teknik använder sig Skanska av idag vid kommunikationen? 
21. Vilken mer information hade du digitaliserat? Vilken information hade kunnat bli 
papperslös enligt dig? 
22. Om det fanns en digital skärm med rullande information, vilken information tycker du 
borde finnas på den? 
23. Tror du att folk skulle vara mer uppmärksamma på en digital skärm med information 
än motsvarande information på papper? 
24. Hur ser du att morgonmöte-boden kan utvecklas? 
25. Har du varit på byggarbetsplatser där morgonmöten hållits utanför bodarna, utomhus 
eller i byggnaden man bygger? Hur har det fungerat? 
26. Upplever du att underentreprenörer som kommer under dagen och missar 
morgonmötet krockar med andra? 
27. Hur fungerar den visuella styrningen enligt dig? 
28. Har du några tankar på hur man skulle kunna skapa en bättre visuell styrning? 
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29. Vilka visuella verktyg & metoder använder ni er utav? 
30. Vilka har du mest kontakt med inne i boden? 
31. Hur långt iväg sitter dessa personer? 
32. Var finns det största problemet med informations/kommunikations flödet i och mellan 
bodarna och byggarbetsplatsen? 

 

 
Trivsel/miljö 

 

 
33. Hur upplever du arbetsmiljön i bodarna? 
34. Var går du för att koppla av på dina raster? 
35. Vad behöver du för att kunna koppla av? 
36. Hur är möjligheten att jobba ostört i boden om det behövs? (Annars, var brister det?) 
37. Är ljuset i bodarna tillfredsställande att arbeta i? 
38. Hur brukar bullernivån vara i bodarna på arbetstid? 
39. Hur tycker du ljudisoleringen fungerar mot bullret från arbetsplatsen? 
40. Vad tycker ni om invändiga trappor? 
41. Hur upplever du temperaturen i bodarna? 

 

 
Kontor 

 

 
42. Hur upplever du möblerna/utrustningen som finns i kontoren? Saknas något? 
43. Har du möjlighet att välja mellan ett sittande och stående arbete? 
44. Skulle du vilja ha den möjligheten? 
45. Hur tycker du ljudisoleringen fungerar mot bullret inom bodarna? 
46. Hade du kunnat dela kontor med någon annan? 
47. Kontorsbodarna på bodetableringarna består oftast av slutna kontorsmiljöer, Vad 
tycker ni om öppna kontorslandskap i bodarna? (Vad finns det för för- & nackdelar) 

 

 
Matrum 

 

 
48. Hur är bullernivån i boden? 
49. Är matrummet tillfredsställande att vistas i? Saknas något? 

 

 
Omklädningsrum 

 

 
50. Tycker du att ytan i omklädningsrummen är tillfredsställande stor? 
51. Finns det tillräckligt med utrustning för alla? (Dusch, Torkskåp, tvättmaskin, osv.) 
52. Håller omklädningsrummet en god miljö under dagen? 
53. Hur fungerar det med omklädningsrum när det inte finns några kvinnor? Måste ändå 
hänsyn tas till att de kan komma? (Speciell avdelning eller något) 

 

 
Hygienrum/Toaletter 

 

 
54. Håller de en god miljö? 
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55. Är de tillräckligt många? 

 

 
Avslutande 

 

 
56. Vad skulle du vilja ha i en relaxbod/avkopplingsbod i bodetableringen? 
57. Vad skulle behövas för att det skulle bli motiverat ekonomiskt? 
58. Var i boden upplever du att det är mest smutsigt? Är smuts ett problem i bodarna 
enligt dig? 
59. Har du några tankar på hur man skulle kunna skapa ett hälsosammare eller bättre 
personalutrymme i bodetableringar? 
60. Vilket område (Kontor, omklädningsrum, matrum, osv) tycker du skulle kunna 
utvecklas mer i bodarna? 
61. Hur länge ska ett projekt vara igång innan det blir värt att anpassa? (soffor, tavlor, 
osv?) 
62. Vad har du upplevt som smarta lösningar inom byggetablering? 
63. Om du fick ändra på designen i bodarna, vad skulle du förändra? 
64. Vad tycker du om bärlist och hängskenor? 
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Bilaga 3 

 
Intervjuguide – Yrkesarbetare 

 

 
Inledande frågor 

 

 
1. Vad är din befattning/arbetsroll? 
2. Hur länge har du jobbat på/samarbetat med Skanska? 
3. Vad har du jobbat med tidigare? 
4. Hur ser en arbetsdag ut för dig? 
5. Hur mycket tid spenderar du i bodarna? Hur stor del av arbetsdagen? 
6. Var i boden sitter du mest? 
7. Var spenderar du dina raster? 
8. Hur funkar den här bodetableringen jämfört med de tidigare du som varit på? 
9. Har du varit på andra bodetableringar från andra leverantörer än skanska maskin? 
10. Hur har de fungerat? Fanns det något som var bättre med dem? 
11. Är du på något sätt delaktig i etableringen av bodarna? Beställning, montering? 

 

 
Bodetablering- Kommunikation, visuell styrning 

 

 
12. Hur fungerar samarbetet? Hur är kommunikationen i bodarna? Allmänt? Mellan 
tjänstemän och yrkesarbetare? Mellan UE och Skanska-arbetare? 
13. Hur fungerar den här bodetableringen jämfört med tidigare som du varit på? 
14. Gör ni några tillägg i bodarna efter att de etableras? Vilka? 
15. Finns det någon information som saknas i entreboden eller där morgonmötet utförs? 
16. Vilken information hade du digitaliserat? Vilken information hade kunnat bli 
papperslös enligt dig? 
17. Är du delaktig i morgonmötena? 
18. Hur fungerar den visuella styrningen enligt dig? 
19. Har du några tankar på hur man skulle kunna skapa en bättre visuell styrning? 
20. Tycker du att cheferna/arbetsledare är duktiga på att förmedla informationen? 
21. Hur brukar tjänstemännen förmedla informationen? Visuellt, verbalt eller skriftligt? 
22. Vilket av dessa tycker du är det mest effektiva? 
23. Är morgonmötet det enda mötet på dagen eller finns några andra mindre möten 
med? 
24. Vilka har du mest kontakt med inne i boden? 
25. Vilka är de vanligaste förekommande frågorna som YA eller UE brukar ha till 
platschefer/arbetsledare? 
26. Vad tycker du om att information digitaliseras allt mer? Finns det områden där visuell 
styrning eller digital information kan tillämpas ännu mer? 
27. Tror du att folk skulle vara mer uppmärksamma på en digital skärm med information 
än motsvarande information på papper? 
28. Var finns det största problemet med informations/kommunikations flödet i och mellan 
bodarna byggarbetsplatsen? 
29. Har du några tankar på hur man skulle kunna skapa en bättre visuell styrning i 
bodarna? 
30. Om det fanns en digital skärm med rullande information i entreboden, vilken 
information hade du velat se där? 
31. Vad är de mest förekommande frågorna/problemen som man måste leta på 
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platschef/arbetledaren för? 

 

 

 

Trivsel/miljö 

 

 
32. Hur upplever du arbetsmiljön i bodarna? 
33. Var går du för att koppla av på dina raster? 
34. Hur brukar bullernivån inom bodarna vara på arbetstid? 
35. Hur tycker du ljudisoleringen fungerar mot bullret från arbetsplatsen? 
36. Hur upplever du temperaturen i bodarna? 
37. Vad tycker ni om invändiga trappor? 

 

 
Kontor 

 

 
38. Hur mycket tid spenderar du i kontoret? 
39. Är belysningen tillfredsställande för det arbetsuppgifterna som utförs? 
40. Hur upplever du möblerna/utrustningen som finns i kontoren? 
41. Har du möjlighet att välja mellan ett sittande och stående arbete? 
42. Skulle du vilja ha den möjligheten? 
43. Har ni alltid möjligheten att jobba ostört i bonden? (Annars, var brister det?) 
44. Finns det kontor som inte används så ofta i bodarna? 
45. Vad skulle du tycka om ett delat kontor med andra? 

 

 
Omklädningsrum 

 

 
46. Tycker du att ytan i omklädningsrummen är tillfredsställande stor? 
47. Finns det tillräckligt med utrustning för alla? (Dusch, Torkskåp, tvättmaskin, osv.) 
48. Håller omklädningsrummet en god miljö under dagen? 

 

 
Hygienrum/Toalett 

 

 
49. Håller toaletterna en god miljö under dagen? 
50. Är de tillräckligt många? 

 

 
Matrum 

 

 
51. Hur mycket tid spenderar du i matrummet? 
52. Går det att koppla av i rummet? 
53. Hur tycker du i allmänhet att städningen är i rummet? 
54. Hur är bullernivån i matrummet? 
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Allmänt(Avslutning) 

 

 
55. Har du några tankar på hur man skulle kunna skapa ett hälsosammare eller mer 
trivsamt personalutrymme i byggetableringar? 
56. Vilket område (Kontor, omklädningsrum, matrum, osv) tycker du skulle kunna 
utvecklas i bodarna? 
57. Vad har du upplevt som smarta lösningar inom byggetablering? 
58. Om du fick ändra på designen i bodarna, vad skulle du förändra? 
59. Vad skulle behövas för att det skulle bli motiverat ekonomiskt? 
60. Vad skulle du vilja ha i en relaxbod/avkopplingsbod i bodetableringen? 
61. Var i boden upplever du att det är mest smutsigt? Är smuts ett problem i bodarna 
enligt dig? 
62. Vad tycker du om bärlist och hängskenor? 
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Bilaga 4 

 

Enkät till Tjänstemän 

 

 

1. Vad är din titel/befattning 

Svar:______________________________________________________ 

 

 

2. Har du varit så fysiskt påfrestad under arbetstid att din produktivitet 

försämrats? 

a) Nej, inte alls b) Ganska sällan c) Ganska ofta 

d) Väldigt ofta e) Vet ej 

 

 

3. Har du varit så psykiskt påfrestad under arbetstid att din produktivitet 

försämrats? 

a) Nej, inte alls b) Ganska sällan c) Ganska ofta 

d) Väldigt ofta e) Vet ej 

 

 

4. Störs du av att det är stökigt i matrummet? (Stökigt = kaffekoppar, 

müsli paket ,odiskade matlådor, eller liknande på matbord och i disken) 

a) Nej, inte alls b) Ganska sällan c) Ganska ofta 

d) Väldigt ofta e) Vet ej 

 

 

5. Störs du av att det är hög ljudvolym/buller i matrummet? 

a) Nej, inte alls b) Ganska sällan c) Ganska ofta 

d) Väldigt ofta e) Vet ej 

 

 

6. Skulle din trivsel i bodarna förbättras genom vitare väggar? 

a) Nej, inte alls b) Ganska lite c) Ganska mycket 

d) Väldigt mycket e) Vet ej 

 

 

7. Skulle din trivsel förbättras med växter i bodarna? 

a) Nej, inte alls b) Ganska lite c) Ganska mycket 

d) Väldigt mycket e) Vet ej 

 

8. Skulle din trivsel förbättras med tavlor (exempelvis på andra projekt) i 

bodarna? 

a) Nej, inte alls b) Ganska lite c) Ganska mycket 

d) Väldigt mycket e) Vet ej 

 

 

9. Skulle din trivsel förbättras med ett tyst rum för avkoppling, där 
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möjlighet finns att sitta mjukt eller lägga sig finns, i bodarna? 

a) Nej, inte alls b) Ganska lite c) Ganska mycket 

d) Väldigt mycket e) Vet ej 

 

 

10.Skulle du kunna tänka dig att dela kontor med medarbetare? 

a) Nej b) Ja c) Vet ej 

 

          Vänd blad ------> 

 

11.Hur mycket inredning/möbler köper du in (som inte ingår i bodarna) för 

att anpassa din arbetsyta/ditt kontor? 

a) Ingen alls b) Ganska lite c) Ganska mycket 

d) Väldigt mycket e)Vet ej 

I så fall vilken sorts inredning/möbler:__________________________ 

 

 

12.Tycker du att den fysiska miljön i bodarna bidrar till att du kan jobba 

produktivt? 

a) Nej, inte alls b) Ganska lite c) Ganska mycket 

d) Väldigt mycket e) Vet ej 

Motivering:____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

13.Vilket utrymme i bodarna tycker du kan utvecklas mer? 

a) Kontor b) Matsal c) Entrén d) Visuella Rummet (Rullande 

tidsplan) e) Omklädning f) Konferensrum g) Annan:__________ 

På vilket sätt: 

___________________________________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

14. Vad tycker du man kan göra för att öka trivsel i bodarna, egna förslag? 

Svar:_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Bilaga 5 

 

Enkät till Yrkesarbetare 

 

 

1. Har du varit så fysiskt påfrestad av dina arbetsuppgifter under arbetstid 

att din produktivitet försämrats? 

a) Nej, inte alls b) Ganska sällan c) Ganska ofta 

d) Väldigt ofta e) Vet ej 

 

 

2. Har du varit så psykiskt påfrestad av dina arbetsuppgifter under 

arbetstid att din produktivitet försämrats? 

a) Nej, inte alls b) Ganska sällan c) Ganska ofta 

d) Väldigt ofta e) Vet ej 

 

 

3. Störs du av att det är stökigt i matrummet? (Stökigt = kaffekoppar, 

müsli paket, odiskade matlådor, eller liknande på matbord och i disken) 

a) Nej, inte alls b) Ganska sällan c) Ganska ofta 

d) Väldigt ofta e) Vet ej 

 

 

4. Störs du av att det är hög ljudvolym/buller i matrummet? 

a) Nej, inte alls b) Ganska sällan c) Ganska ofta 

d) Väldigt ofta e) Vet ej 

 

 

5. Skulle din trivsel förbättras med ett tyst rum för avkoppling, där 

möjlighet finns att sitta mjukt eller lägga sig, i bodarna? 

a) Nej, inte alls b) Ganska lite c) Ganska mycket 

d) Väldigt mycket e) Vet ej 

 

 

6. Skulle din trivsel förbättras med vita väggar i bodarna? 

a) Nej, inte alls b) Ganska lite c) Ganska mycket 

d) Väldigt mycket e) Vet ej 

 

 

7. Skulle din trivsel förbättras med tavlor (exempelvis på andra projekt) i 

bodarna? 

a) Nej, inte alls b) Ganska lite c) Ganska mycket 

d) Väldigt mycket e) Vet ej 

 

 

8. Skulle din trivsel förbättras med växter i bodarna? 

a) Nej, inte alls b) Ganska lite c) Ganska mycket 

d) Väldigt mycket e) Vet ej 
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9. Vill du ha gemensam matsal för tjänstemän och yrkesarbetare eller 

uppdelat? 

a) Gemensam b) Uppdelat c) Vet ej d) Spelar ingen roll 

 

 

10.Vad tycker du man kan göra för att öka trivsel i bodarna, egna förslag? 

svar:_________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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