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 Sammanfattning 

En ostädad arbetsplats kan medföra arbetsmiljörisker, ett ökat antal besiktningsanmärkningar, sänka 
produktiviteten samt ge ett sämre arbetsklimat där medarbetarna inte trivs. Det är även en rättighet att 
vistas i en arbetsmiljö som inte medför en risk för varken fysisk eller psykisk ohälsa.                  

Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för vad som motiverar individen individuellt samt 
tillsammans i en grupp att hålla en god ordning och möjligheten att påverka detta. Studien behandlar 
människors beteende i grupp och individuellt, målbildens inverkan på individen och praktiska 
hjälpmedel för att uppnå en god och städad arbetsmiljö. Med praktiska hjälpmedel avses i detta fall 
arbetsplatsdispositionsplan, tillbudsrapportering, rutiner samt ett instrument kallat Interpersonal 
Dynamics Inventory. Instrumentet identifierar människors personlighetstyp och vad som motiverar 
denne genom att mäta ett beteende.                                                                             

För att undersöka frågan gjordes en omfattande litteraturstudie samt platsbesök och samtal med 
platscheferna på fyra olika projekt. Dessa har alltid strävat efter att uppnå ordning och reda på 
arbetsplatsen.  

Resultaten baseras på de samtal som fördes med inriktning på arbetsmiljö och städning. Under 
samtalen fick respondenterna bland annat bedöma fem olika bilder som skulle representera olika 
grader av städade miljöer. Detta visar att människors uppfattning kring hur en städad miljö skall se ut 
kan skilja sig. Att skapa en gemensam målbild och skapa en norm där alla är eniga om vad som 
eftersträvas är därför ett önskemål för att undanröja meningsskiljaktigheter.  

 

Nyckelord:  Arbetsmiljö, städning, ordning och reda, rent bygge. 
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Abstract 

An untidy workplace can lead to enhanced safety risks in the work environment, an increased number 
of inspection remarks, lower productivity, ultimately—an insufficient work environment where 
employees do not feel comfortable. It is also a human right to reside in an environment that does not 
pose a risk to neither physical nor mental illness.  

The purpose of this study is to create an understanding of what motivates the individual to keep good 
order on the workplace, on an individual basis, as well as in a group setting. The study deals with the 
behavior of people, in groups, and individually—along with the objective’s impact on the individual 
and the practical means to achieve a good and tidy work environment. The practical aids referred to in 
this study are the workplace disposition plan, the incident reporting, the procedures, and a tool named 
Interpersonal Dynamics Inventory. This tool identifies people's personality, and what motivates 
individuals to participate in a behavior that addresses the maintaining of a tidy work environment.  

To investigate the issue, a comprehensive literature study, site visits, and discussions with site 
managers on four different projects has been done. These projects were deemed successful regarding 
the matter of maintaining a good and tidy work environment. 

The results are based on conversations held with a focus on working environment and the cleaning 
thereof. During the conversations, the respondents got to assess five pictures of different working 
environments—each perception of a tidy work environment was different. This shows that people's 
perception of what a tidy environment should look like may differ. To create a common vision and 
create a standard where all agree on what is sought for is therefore to be desired in order to eliminate 
disagreements. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Under vår praktikperiod hos PEAB, i samband med studierna till byggnadsingenjör, upptäckte 
vi något som vi ansåg vara ett problem ute på byggarbetsplatsen nämligen bristen på ordning 
och reda. Trots att ordning och reda fanns med som en punkt i den upprättade målbilden för 
att uppnå ett gott arbetsklimat så efterföljdes inte detta. Frågan diskuterades återkommande på 
veckoarbetsmötena med ledande montörer och brister uppdagades. Trots att arbetslagen var 
eniga i frågan om att detta inte kunde fortgå så förbättrades inte situationen och 
nästkommande vecka diskuterades samma fråga igen. Med detta i åtanke valde vi att påbörja 
en studie där vi ville undersöka varför medarbetarna förblir passiva trots enigheten kring att 
den bristande ordningen är ett problem. Vi ville även studera olika tänkbara åtgärder som vi 
kunde tänka oss förbättrade arbetsklimatet och förenklade processen.  

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att få en djupare förståelse kring vad som motiverar människan 
till ett visst beteende och om detta kan påverkas i någon utsträckning. Detta för att skapa en 
trivsammare arbetsmiljö där alla håller ordning för sin egen och andras skull.  

1.3 Frågeställningar 

 Vad motiverar individen i en grupp att städa och hålla ordning? 

 Vad finns det för praktiska hjälpmedel för att åstadkomma bättre ordning och hur kan 
dessa tillämpas? 

 Hur kan kommunikationen bidra till en bättre ordning?  

1.4 PEAB 

Examensarbetet skrivs för PEAB i samarbete med Jan-Erik Linberg, som är Kvalitet-, Miljö- 
och Arbetsmiljösamordnare i region bygg bostad väst. Intresset från företagets sida är att hitta 
nya sätt att tänka kring problemet som finns gällande ordning och reda. På grund utav detta så 
är intervjumaterialet till stor del baserade kring våra tankar och erfarenheter och inte kring 
PEAB:s nuvarande system. Vi är medvetna om att PEAB jobbar med bland annat målbilder, 
och Möllemöten men vi kommer inte i någon större utsträckning att ta upp dessa befintliga 
system och hur de fungerar hos PEAB idag utan tar upp dessa kortfattat i kapitel 1.6 Begrepp. 
Detta eftersom vi inte vill låsa oss vid ett visst sätt att tänka och jobba efter. Projekten arbetar 
alla med samma grundsystem, trots det fungerar det olika bra på olika projekt. Vissa av dessa 
begrepp kommer dock att dyka upp kort i resultatdelen eftersom intervjuerna är med några 
utav PEAB:s platschefer och det blir därför naturligt att förklara dessa. 

1.5 Avgränsningar 

Det finns många infallsvinklar om vad som menas med ”rent bygge” på en byggarbetsplats. 
Oreda på byggarbetsplatser kan bero på flera faktorer. Dessa kan vara: Bristande ledarskap, 
bristande material- och logistikhantering, människors olika uppfattning om hur en städad 
miljö skall se ut, oorganiserat kring hjälpmaterial och verktyg och bristande engagemang för 
arbetet och arbetsplatsen. Vi har valt att avgränsa oss till människors olika uppfattning om hur 
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en städad miljö skall se ut och hur den uppnås, samt drivkrafter och motivation bakom ett 
visst beteende.   

Denna avgränsning gjordes efter samtal med fyra olika platschefer, en logistikansvarig och en 
lagbas. Dessa valdes ut efter storlek på projekten och att de alltid har strävat efter en trivsam 
och städad arbetsplats. De projekt vi besökte låg i Göteborgsområdet då vår externa 
handledare hade god insikt i dessa projekt. Vi har även valt att avgränsa oss till 
husbyggnationer.  

1.6 Begrepp 

Möllemöte - Ett startmöte med platsledning, lag-bas, skyddsombud, underentreprenörernas 
arbetsledare och ledande montörer närvarande. Möllemötet sker i syfte att lära känna 
varandra, läsa in sig på projektet och gemensamt planera hur det skall genomföras. Detta sker 
genom skapandet av en strukturplan där samtliga får hjälpas åt och diskutera fram i vilken 
ordning momenten måste ske.  

Ledande montörer/ Lag-bas - Den person som representerar yrkesgruppens lagledare 

Målbild - Målbilden som det syftas på i produktionen är ett skriftligt dokument som det 
arbetas med och syftar till att följa upp hur olika punkter upplevs fungera på 
byggarbetsplatsen. Punkter som finns med i denna kan till exempel vara: ordning och reda, 
materialhantering med flera. Dessa följs upp regelbundet under möten med ledande 
montörer/lagledare  som gemensamt kommer fram till ett beslut där de markerar grönt, gult 
eller rött som representerar fungerat bra, mindre bra och inte bra gällande respektive punkt.  
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2. Teori 

Teori kapitlet kommer att behandla de delar som har valts att belysa genom litteraturstudien. 
Dessa delar kommer att innefatta: Varför städa? där det kommer att tas upp vad 
arbetsmiljöverket har för krav och fördelar med att hålla arbetsplatsen städad. 
Beteendevetenskap där syftet är att förstå och förklara hur människan agerar och beter sig, 
individuellt och i grupp. Målbild, som ett sätt att skapa enighet och delaktighet kring något 
man önskas uppnå. Praktiska hjälpmedel som kan vara till hjälp för att skapa en god 
arbetsmiljö, bland dessa finns arbetsplatsdispositionsplan och städrutiner som skall underlätta 
den vardagliga städningen. Tillbudsrapportering, som är ett hjälpmedel för att belysa risker 
som kan finnas på arbetsplatsen och genom detta skapa ett bättre kommunikationsklimat 
mellan platsledningen och yrkesarbetarna. 

2.1 Varför städa?  

Att städa sin arbetsplats kan låta banalt, men faktum är att det finns god anledning att ta detta 
på största allvar. Inte minst för att behålla en god fysisk och psykisk hälsa då en stökig 
arbetsplats kan ge upphov till olyckor och en osund arbetsmiljö. Även organisationen vinner i 
längden på en ordningsam arbetsplats då arbetet blir effektivare och medarbetarna gladare.  

 Arbetsmiljölagen 2.1.1
Arbetsmiljölagen behandlar människors rätt till fysisk- och psykosocial hälsa samt välmående 
på arbetsplatsen och hur detta skall uppnås (Arbetsmiljöverket). Arbetsmiljöverket har med 
stöd av arbetsmiljölagen skapat Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS, som hjälper 
branschspecifika organisationer att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och förstå vilka 
skyldigheter och rättigheter som en arbetsgivare respektive arbetstagare har 
(Arbetsmiljöverket 2014). I Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 1999:3, behandlas föreskrifter 
gällande Byggnads- och Anläggningsarbete samt förklaringar gällande hur det tillämpas på 
arbetsplatsen. I paragraf § 18 står det följande gällande ordning och reda på 
byggarbetsplatsen:  

De som driver verksamhet på det gemensamma arbetsstället skall medverka till 

att god ordning råder och att byggarbetsplatsen inte onödigtvis belamras med 

material, redskap, emballage, avfall och liknande. Regelbunden städning skall 

utföras.   (AFS 1993:3, § 18) 

Arbetsmiljöverket beskriver vidare som ett tillägg till § 18 att en dålig ordning på 
arbetsplatsen innebär en ökad risk för snubbel- och fallolyckor, vilket är vanligt 
förekommande arbetsplatsolyckor. Erforderlig städning kan även förhindra att individerna 
drabbas av stenlunga, försämrad lungfunktion, som är en konsekvens av långvarig inandning 
av kvartsdamm. Kvarts finns i vissa stenmaterial, så som granit och gnejs, som är en 
beståndsdel i betong. Dammet uppkommer då man till exempel slipar, borrar eller bilar i 
betongen. På arbetsmiljöverket finns ytterligare information om konsekvenser och 
förebyggande åtgärder kring hur individen skall förhålla sig kring detta.  
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Att hålla god ordning är även viktigt för den psykosociala arbetsmiljön – för att trivseln och 
hälsan skall var god på arbetsplatsen (Johansson et al 2004). En miljö där oreda råder kan ge 
upphov till ökad stress då framkomligheten kan försvåras samt ge upphov till konflikter kring 
hur arbetsmiljön skall se ut. En miljö där de anställda inte trivs kan ge upphov till en större 
sjukfrånvaro och sämre prestation och effektivitet på arbetsplatsen. Detta drabbar dels den 
enskilda individen och företaget men även samhället i stort som får betala för den ökade 
belastningen på sjukvårdssystemet.  

Hur en städad och ordnad miljö ska uppnås skall behandlas i arbetsmiljöplanen som är en del i 
det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, och bör vara väl rotat i organisationen (Johansson 
et al 2004). Viktigt är att systematiskt arbetsmiljöarbete upprätthålls där det kontinuerligt 
finns en öppen dialog kring risker och åtgärder kring den aktuella miljön då denna är i ständig 
förändring. En byggarbetsplats ser olika ut i olika skeden av byggnationen och det är viktigt 
att ha tydliga riktlinjer med vad som förväntas i respektive byggskede för att hålla 
arbetsplatsen trivsam och säker. Det är av största vikt att ta tillvara på arbetarnas upplevelser 
och förslag på förbättringar av arbetsmiljön då det är dessa som dagligen arbetar i miljön och 
utsätts för riskerna. 

2.2 Beteendevetenskap 

En grundläggande del i att förstå varför städningen inte fungerar som den ska är att förstå hur 
människan beter sig och agerar, individuellt och i grupp.  

 Personlighet och beteende  2.2.1
Alla människor är unika och har ett eget unikt beteendemönster som grundar sig i personliga 
egenskaper, tankar och känslor (Fahlke 2007). Vi uppfattar saker och ting olika och är kanske 
inte alltid överens om vad det är vi skall uppnå genom att till exempel hålla arbetsplatsen 
städad. 

Personlighet är det som i andras ögon utgör din identitet (Fahlke 2007). Med detta menas det 
som gör dig unik, sättet du tänker, agerar, hur du beter dig och hur du känner inför olika 
situationer som du ställs inför. Det finns mycket forskning kring detta och kan definieras på 
flera olika sätt. Det som psykologerna är överens om är att personligheten är ett resultat av 
samspelet mellan arv och miljö, och ständigt påverkas av händelser och intryck runt omkring 
oss (Fahlke 2007). Grundbeteendet är den del av vår personlighet som baseras på våra 
genetiska förutsättningar samt miljön vi växt upp i genom åren. Detta är stabilt över tid men 
är till en viss del formbart då värderingar och attityder kan förändras även om dessa är djupt 
grundade. Det finns även ett anpassat beteende som individen applicerar i olika hög grad 
beroende på situationen och strävan efter att passa in och bli accepterad i gruppen. 

 Beteendet i ett gruppsammanhang 2.2.2
Hur individen beter sig i gruppen beror på flera faktorer, hur gruppen har bildats, av vilken 
anledning, hur den är strukturerad, vilken roll denne anser sig ha och även individens eget 
grundbeteende och förmågan att anpassa sig (Angelöw 2000).   

Definitionen av en grupp är ett samspel mellan ett bestämt antal individer som jobbar mot ett 
och samma mål (Angelöw 2000). För att en grupp skall kunna fungera behövs en struktur. 
Denna struktur innefattar riktlinjer, roller, ledarauktoritet, kommunikation och samhörighet. 
Riktlinjerna är till för att skapa en given struktur i gruppen, vilka kan vara underförstådda 
eller uttalade. 
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Individerna i gruppen behöver anta en viss roll för att ”veta sin plats”, vilken uppgift 
individen har för att hjälpa gruppen att nå målen (Anglöw 2000). Rollen speglar vad som 
förväntas av personen i fråga och vad den skall tillföra gruppen. Det finns tydliga och diffusa 
roller, men en tydlig roll skall alltid eftersträvas för att undvika rollkonflikter. En tydlig roll är 
när individen och dess omgivning är eniga om vad som förväntas, exempelvis att 
yrkesarbetaren och platsledningen är överens om arbetstiden, arbetsuppgiften samt 
genomförandet av denna. En diffus roll kan vara att yrkesarbetaren och platsledningen inte 
har samma uppfattning om i vilken omfattning yrkesarbetaren skall städa. Därför bör det 
läggas stor vikt vid tydligheten kring rollen.  

För att gruppen skall kunna nå målen utser gruppen en individ med större befogenhet som 
skall fungera som en stödjande funktion vid till exempel oenigheter kring ett beslut (Angelöw 
2000). En fungerande kommunikationsstruktur behöver finnas för att medlemmarna i gruppen 
skall kunna kommunicera på samma sätt. En grupp behöver känna samhörighet och 
gemenskap kring målen för att kunna agera som grupp för att uppnå dessa enligt Angelöw 
(2000). Även Rubenowitz (2004) förklarar att ett då en grupp skapas, innan målen är 
bestämda, skall det tas hänsyn till vilka intressen, värderingar och normer individerna i den 
blivande gruppen har. Detta för att skapa en bättre gruppdynamik och minskar anledning till 
konflikt kring dessa. 

Angelöw (2000) beskriver att beroende på anledningen till att gruppen skapas kan den få olika 
känsla av samhörighet och olika sätt att fungera. Angelöw (2000) talar om två olika typer av 
grupper, den formella och den informella gruppen. Formella grupper kännetecknas av grupper 
som av exempelvis organisationen fått ett förutbestämt mål att jobba efter. Dessa formella 
grupper fungerar oftast bra även om individer byts ut då varje individ har en bestämd funktion 
i gruppen. Informella grupper kännetecknas av gemensamma intressen eller en gemensam 
målbild. Dessa grupper upplevs ofta ha en starkare sammanhållning och kan vara känsligare 
för nya medlemmar. Informella grupper finns överallt och även i organisationen. I informella 
grupper är riktlinjerna och auktoriteten ofta outtalad där den nya medlemmen ”snabbt rättar 
sig i ledet”. De informella grupperna kan exempelvis vara yrkesarbetarna då de jobbar mot en 
gemensam målbild och dessa är en stor del av organisationen. Det är dessa grupper som gör 
det fysiska arbetet. Deras beteende som grupp påverkas av både individuella och sociala 
faktorer (Angelöw 2000) . 

I grupper kan det även talas om primära och sekundära grupper (Angelöw 2000). Den primära 
gruppen utmärker sig av är den lilla storleken, stabiliteten och tryggheten. Det finns ingen 
rädsla för att uttrycka sina åsikter i denna typ av grupp och det pratas ofta om underförstådda 
kunskaper och beteenden. Sekundära grupper utmärks av en större storlek och en mer ytlig 
kontakt som snarare ser till allmännytta än personliga känslor och drivkrafter.  

Beteendet i en grupp påverkas av grupptryck och kan verka ur en både positiv och negativ 
aspekt. För att anpassa sig till den underförstådda gruppnormen kan individen i vissa 
situationer underkasta sig det som uppfattas verka till gruppens bästa. Enligt Angelöw (2000) 
kan grupptryck utgöra en negativ effekt om personen ifråga känner en bristande kompetens i 
området och har en negativ självbild som då leder till att personen gärna följer gruppens 
beslut oavsett egna tankar och värderingar. Grupptrycket kan även verka positivt då nya 
människor ansluter sig till gruppen och skall acceptera de normer och mål som gruppen 
arbetar efter som att till exempel städningen hålls på en viss nivå. 
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Elton Mayo gjorde ett antal undersökningar i början på 1900-talet för att se hur produktivitet 
påverkades av arbetsmiljön. De ändrade vissa givna förutsättningar för testpersonerna, bland 
annat ljusstyrkan, för att se hur detta påverkade produktiviteten. De kom fram till att 
produktiviteten ökade under vissa förutsättningar men berodde inte på arbetsmiljön i det 
avseende som de förutsatte utan på andra förutsättningar de omedvetet hade ändrat på. Dessa 
omedvetna förutsättningar som ökade produktivitet enligt testpersonerna var att de fick jobba 
i små grupper, de hade en annan ledning, annan inkomst, omväxling av miljön, intresset för 
experimentet och att den uppmärksamheten de fick i testrummet. De tre sistnämnda kom att 
bli kallat för Hawthorne-effekten.  

 Skapa Team  2.2.3
När det skapas en grupp är det viktigt att vara medveten om utvecklingen av denna och dess 
olika faser (Wheelan 2005). Det är nödvändigt för att förstå hur individer beter sig och deras 
behov i de olika stadierna. Psykologen Schultz (1958) utvecklade FIRO-teorin som beskriver 
gruppens tre olika utvecklingsstadier. Wheelan (2005) beskriver detta mer detaljerat i fyra 
olika stadier. Dessa är tillhörighet och trygghet, opposition och konflikter, tillit och struktur, 
arbete och produktivitet. 

Tillhörighet och trygghet: I detta stadie fokuserar individerna på att känna gemenskap och 
samhörighet med gruppen. De anpassar sitt beteende i stor grad och gör allt för att undvika 
konflikter. Därför behövs en stark ledarroll som styr gruppen i de beslut som skall fattas för 
att nå målen. Medlemmarna är i detta stadie är inte överrens om målen utan accepterar bara 
dessa för att undvika konflikter. 

Opposition och konflikt: Individernas grundläggande beteende börjas synas och därmed kan 
detta skapa konflikter beroende på olika värderingar och attityder. De ifrågasätter ledarrollen i 
många beslut kring målen. Även de roller som skapades i stadie ett börjar ifrågasättas 
eftersom dessa var baserade på ytliga uppfattningar om varandra. Medlemmarna börjar även 
tydliggöra målen och accepterar dessa som sina egna. 

Tillit och struktur: Om gruppen lyckas ta sig igenom konflikterna får gruppen mer tillit till 
varandra och de skapar en struktur kring hur de skall hantera konflikterna. Rollerna blir mer i 
enighet med vad individerna har för kompetens för att lösa uppgiften.  

Arbete och produktivitet: Gruppen har skapat effektiva metoder för att lösa uppgiften och nå 
målen som en grupp. Det är ett öppet kommunikationsklimat där alla får sin röst hörd. Det är i 
detta stadie som Wheelan (2005) beskriver att en grupp blir ett team. Team beskrivs som 
effektiva och produktiva, alltså högpresterande och uppgiftsorienterade. 

För att teamet skall kunna blomstra behöver de stöd ifrån organisationen, organisationen 
behöver vara tydliga med vad de förväntar sig av teamet och vad de har för riktlinjer. 
Wheelan (2005) beskriver detta som ett ”gynnsamt organisationsklimat” och förklarar ett 
antal principer som en organisation skall följa för att uppnå detta klimat. Den första principen 
förklarar att organisationen skall vara tydliga med vad deras verksamhet har för värderingar 
och syfte. Detta är för att teamet skall kunna ta till sig syftet som sitt eget. Organistationen 
skall även stödja innovationer som kreativa medlemmar lägger fram, där medlemmarna kan få 
sin röst hörd. Som organisation är det även viktigt att förvänta framgångar så att gruppen 
strävar efter att utvecklas och prestera på en högre nivå. Som fjärde princip förklarar hon att 
det är viktigt att organisationen värdesätter kvalitet och service framför vinst och agerar i linje 
med deras värderingar. För att inte skapa misstro och sänka motivationen hos gruppen.  
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 Kommunikation 2.2.4
Kommunikationen på en arbetsplats är av största vikt då vi alla måste vara överens och ”tala 
samma språk” för att organisationen och grupper skall fungera (Heide 2005). 
Kommunikationen är ett nödvändigt verktyg för att kunna uppnå och vara överens kring 
målbilden enligt Heide (2005). I och med att alla människor är olika tolkar vi informationen 
utifrån vårt egna sociala perspektiv och erfarenheter. Det är därför viktigt att 
kommunikationen är dubbelriktad så att det säkerställer att det talas om samma sak. Det talas 
ofta om budskapsöverföring, rekontextualisering, vilket betyder att budskapet som överförs 
från nivå till nivå tolkas på olika sätt av mottagaren beroende på dess värderingar etc. När 
mottagaren i sin tur skall dela detta budskap vidare har den lagt till sin tolkning vilket gör att 
målet med budskapet kan ha gått förlorad på vägen. För att målen skall tolkas enigt så är en 
grundförutsättning att vi talar om dem, först då kan målen accepteras av medlemmarna och de 
kan ta till sig dessa. De mål som det talas om minst är de som har flest tolkningar.  

Kommunikation kan hanteras på olika sätt för att skapa rätt tolkningar utifrån det budskapet 
individen vill få fram. För att implementera den informationen som önskas hos de anställda 
kan individen rama in samtalet och sätta informationen i ett sammanhang som individen 
förstår. Heide (2005) talar om planerad kommunikation som skall beskriva uppgiften, frågor 
som vad ska göras? Vem ska göra vad? Denna kommunikation är styrd av ledningen för att ge 
medlemmarna den information som berörs av deras uppgift och mål. Heide (2005) beskriver 
vidare om personlig kommunikation som förklarar uppgiften för medlemmarna och sätter det 
i ett sammanhang. I denna kommunikation uppstår diskussioner och frågeställningar kring 
uppgiften och målen. Där medlemmarna förstår syftet. Det är även viktigt att informationen 
som förmedlas är i enighet med handlingar för att skapa förtroende och samstämmighet hos 
medlemmarna. Denna kommunikation kallar Heide (2005)  för symbolisk kommunikation. 
Dessa tre olika sätt att kommunicera bör vara i samklang med varandra. 

 Attityder  2.2.5
Attityd är en inställning individen har till en given situation eller till individer i omgivningen 
(Angelöw 2000). Attityden baseras på individens värderingar och tidigare erfarenheter och 
känslor som kopplas samman med liknande situationer som tidigare har upplevts. Attityden 
kommer att ge upphov till ett visst handlande eller uttalande. Angelöw (2000) beskriver att 
attityder kan uppfylla olika funktioner hos en individ. Detta kan handla om att tolka 
omgivningen och få förståelse för det som händer omkring oss. Det kan vara ett sätt för oss att 
spegla våra värderingar och stärka vår självbild gentemot andra och tala om vilka vi är och 
vad vi står för. Attityder har genom tidigare erfarenheter formats genom situationer där vi 
upplevt belöning eller bestraffning av en handling. Som sedan kan komma att associeras med 
den upplevda känslan vid det tillfället.  
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Bruzelius och Skärvad (2004) beskriver hur attityder i arbetet kan handla om osynliga 
kontrakt mellan yrkesarbetarna och platsledningen. Ett osynligt kontrakt är en uppfattning 
som individen skapar för sig själv gällande vad organisationen har för förväntningar på dig 
och vad du är beredd att ge av dig själv i form av arbetsinsats. Detta osynliga kontrakt är ett 
forskningsresultat av Zetterberg (1983) där han genomförde en studie med frågeställningen 
”Varför arbetar du?”.  Detta resulterade i tre kategorier som beskriver olika attityder som 
förekommer i arbetet. En grundläggande attityd är att arbeta för överlevnad, det vill säga för 
att kunna betala hyra och försörja sin familj.  En annan förekommande attityd var att de 
arbetar för att uppnå en ekonomisk utvecklingsmöjlighet som ger en möjlighet att anskaffa 
materiella ting för att uppnå en viss status. Den tredje kategorin handlar om självutvecklande 
där attityden till arbetet grundar sig i individens vilja om personliga framsteg. Attityderna är 
djupt grundade i individen men går i viss mån att förändra. Enligt Angelöw (2000) beror 
förändringsbenägenheten på hur budskapet framförs, vem som framför det, situationen som 
det framförs i och mottagaren själv. Ett stort förtroende för sändaren kan grunda sig i 
personens kompetens och tillförlitlighet. Exempelvis om personens budskap är i enlighet med 
dennes värderingar och inte har någon manipulativ verkan för egen vinning. Det beror även 
på budskapets relevans för personen som agerar mottagare och det sociala sammanhanget som 
det presenteras i.  

 Drivkrafter och motivation 2.2.6
Motivation är en tanke eller önskan om något individen vill uppnå, som individen med hjälp 
utav drivkrafter förverkligar till handling (Bruzelius & skärvad 2004). Olika behov motiverar 
även individen till handling. Maslows behovspyramid är ett typexempel på detta som 
beskriver olika behov och dess beroende av varandra. Psykologen Herzberger (1959) 
beskriver en tvåfaktormodell om tillfredställelse och glädje med arbetet som har likheter med 
Maslows teori. Dessa två faktorer består av en hygienfaktor och en motivationsfaktor. 
Hygienfaktorer är de grundläggande behoven individen behöver för att känna tillfredställelse 
med arbetet så som lön, arbetsvillkor, ledning och säkerhet. Denna faktor gör inte att 
individen känner glädje för arbetet utan snarare missnöje på arbetet vid avsaknad av denna. 
Motivationsfaktorer är de faktorer som skapar arbetsglädje och ett engagemang på 
arbetsplatsen. Denna faktor kan vara en möjlighet till befordran, meningsfulla arbetsuppgifter, 
ansvar, hur de presterar och att de får erkännande för detta.  

Stefan Boëthius (1993) beskriver att det är näst intill omöjligt att implementera motivation 
hos någon annan, det är något individen måste finna själv. I sina värderingar finner individen 
mening och i den meningen finner individen motivationen. Det Boëthius talar om är den inre 
motivationen som individen känner om arbetsuppgiften upplevs som meningsfull och kan 
leda till självutvecklande.  Att ge individen ansvar och möjlighet att vara kreativ är utmärkta 
möjligheter att stärka motivationen och arbetsglädjen. Enligt Boëthius är det lönlöst att 
motivera med materiella ting, yttre motivation, som pengar och bonus då det skapar en 
negativ cirkel där belöningen som skall skapa motivation alltid behöver ökas för att inte tappa 
verkan. Upphör belöningen att komma, upphör också motivationen till att arbeta, detta 
hämmar dessutom den inre motivationen. Han beskriver vidare att det är viktigt att ledningen 
ger de förutsättningarna som krävs för att individen skall hitta denna mening. Många individer 
är kluvna i vad som motiverar dem och detta skapar meningsskiljaktigheter. Detta gör det i sin 
tur svårt för ledningen att förstå vad de kan göra för att skapa rätt förutsättningar för 
individen. Likväl som att ledningen skall skapa rätt förutsättningar för individen så är det 
minst lika viktigt att individen själv vill hitta denna mening, detta är alltså något som 
ledningen skall kunna förvänta sig av individen.    
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2.3 Målbild 

Målbilden kan vara ett hjälpmedel för organisationen att skapa delaktighet och enighet kring 
till exempel städning och arbetsmiljö.  

 Målbildens syfte 2.3.1
Målbilden är ett sätt för organisationen att tydliggöra syftet eller målet med en viss del utav 
verksamheten (Alvesson och Svenningsson 2012). Detta kan vara komplext då en målbild 
som skapats högt upp i organisationen kräver att alla grupper och delar utav verksamheten 
samverkar. En sådan målbild kan i sig kännas ouppnåelig för den enskilda individen då enbart 
denne och deras grupp bara är en liten del av det stora hela. Det gäller därför att skapa delmål 
som de enskilda individerna kan identifiera sig med. Historiskt sett så är det vanligt att målen 
som tas fram är till för att stärka företagets ekonomiska ställning (Söderholm u.å.). Idag är det 
mer vanligt med ett större antal målformuleringar som inte enbart berör företagets 
ekonomiska vinning utan även andra mål som arbetsmiljö och utveckling. Ett mål är 
definierat som vilket resultat en viss verksamhet skall ge, men hur det väljs att jobba för att nå 
det kan variera.  

Organisationen kan jobba med normativ styrning (Alvesson och Svenningsson 2012) som 
betyder att organisationen styr verksamheten mot ett visst mål med hjälp av en förståelse av 
individernas föreställningar, tolkningar och uppfattningar. Organisationen vill forma 
individerna så att deras värderingar är i samklang med organisationens. Detta kan ske genom 
två olika metoder: rekrytering eller socialisation. Rekrytering innebär att det handplockas 
individer vars värderingar och normer skall matcha projektets. Socialisation innebär att det 
implementeras organisationens värderingar och normer hos individer i form av händelser i det 
vardagliga arbetslivet. Individen påverkas av gruppens misstag och framgångar där individen 
tar del av skrivna och oskrivna regler för gruppens agerande och uppfostras i företagskulturen. 
En viktig del av socialisationen är att cheferna/ ledningen handlar efter organisationens 
normer så att det inte uppstår en konflikt mellan dessa. Organisationen skall även eftersträva 
en identitetsreglering som innebär att det skapas förutsättningar för att individens självbild 
skall kunna stämma överens med organisationens mål och syfte. Organisationen kan använda 
sig av vissa ord som gör att deras värderingar blir lättförståeliga som ”teamplayer”, som gör 
att individen identifierar sig med detta och skapar samhörighet med en stark ”vi-känsla”.  
Detta skapar enligt Alvesson (2009) en stark yrkesidentitet som representerar rollen och hur 
individen förväntas handla.  

 Tidigt skede 2.3.2
Det är viktigt att i ett tidigt skede ta fram en målbild för att skapa en gemensam vision om vad 
gruppen skall uppnå. Målen måste vara specifika från koncernen så att alla är eniga vad som 
eftersträvas. Pengar, kvalitet och tid är alla närvarande komponenter i ett projekt. Men det 
måste i ett tidigt skede bestämmas vad som är av största vikt, detta kan annars skapa 
konflikter i verksamheten.  

I början på ett projekt kommer individen in med ett öppet sinne kring vad som förväntas av 
denne och hur det kommer fungera på arbetsplatsen. Därför är det då lättast att implementera 
de värderingar och normer projektet önskar ha eftersom individen inte ännu fått en 
uppfattning om projektet och dess medlemmar. Individen är mer anpassningsbar i början då 
denna, enligt Wheelan’s (2004) beskrivning av gruppens första stadie mot en väl fungerande 
grupp, vill känna tillhörighet och trygghet. 
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 Delaktighet 2.3.3
För att öka medarbetarnas delaktighet i verksamheten kan organisationen jobba med 
decentralisering som innebär att det delegeras ett större ansvar till medarbetarna längre ned i 
organisationen (Forsberg 2004). Detta kallas engelskt uttryck för Empowerment vilket betyder 
att individen får större ansvar för sin egen situation vilket ökar motivationen och 
delaktigheten.  

Målstyrning är viktigt för att kunna nå målet på ”rätt” sätt och skapa delaktighet. Forskaren 
Peter F. Drucker(1954) har en teori på hur organisationen skall styra ett mål genom 
Management by objectives, MBO. Denna teori beskriver målstyrning och att det är viktigt att 
låta medarbetarna vara delaktiga för att på så sätt låta dem få mer ansvar. Genom att låta 
medarbetarna få vara med att sätta upp målen blir de mer engagerade i fråga att nå målen och 
hålla rätt kurs. MBO en viktig teori att ta hänsyn till då det skapar ett större engagemang och 
gör målen mer mätbara för de som är delaktiga. 

En viktig princip för att målen skall bli mer mätbara enligt Drucker(1954) är att rollerna skall 
vara tydligt definierade och även deras ansvarsområden (Forsberg 2004). Som ledare är det 
viktigt att identifiera individernas individuella mål och värderingar som kan handla om vad de 
önskar uppnå för sig själva i verksamheten, det kan vara en kompetensutbildning eller att få 
ökat ansvar över ett visst område som gör de motiverade att engagera sig i verksamheten och 
höja sin prestationsförmåga. Målen skall vara anpassade efter medarbetarnas önskade 
kunskaper och förmågor vilket speglar deras inre drivkraft. Enligt Forsberg (2004) skall 
målen vara realistiskt utmanande så individen känner att målet är uppnåeligt utifrån dennes 
egna kunskaper.  

 Tydlighet  2.3.4
För att målet skall fylla sin funktion gäller det att vi talar samma språk och uttrycker oss på ett 
sätt som är tydligt (Latham 2012). Genom att målbilden tagits fram som en diskussion mellan 
platsledning och yrkesarbetare undviks konflikter kring målen och det finns goda möjligheter 
att sammanfatta dem kort och koncist så att alla är överens kring dem. Utformningen bör ske 
med en positiv inramning så att känslan individen får skapar en drivkraft att uppnå dem. En 
positiv inramning kan vara att det formuleras misstag och fel som en lärdom istället för ett 
misslyckande. Syftet är att individen skall känna engagemang istället för ängslan och stress 
inför en uppgift och ett mål. Detta kan exempelvis vara:”The more errors you make the more 
you learn.” (Latham 2012) 

Latham beskriver tre faktorer som är viktiga för att individen skall sträva efter att nå målet. 
Dessa är; målet är viktigt för personen, personen känner att denne har kunskap och resurser att 
hantera processen som leder till att målet uppnås samt att personen känner ett personligt 
ansvar kring att målet uppnås.  
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Bilder påverkar även hur individen uppfattar målbilden och vad som förväntas av denne och 
vad som förväntas av företaget. Latham (2012) beskriver hur bilder påverkar den inre 
motivationen och även det underförstådda målen. Detta förklarar han genom en studie gjord 
av honom och Shantz (2009) där de undersöker hur bilder omedvetet påverkar 
arbetsprestationen. Studien genomfördes på ett telefonförsäljningskontor där man mätte 
resultatet i form av den ekonomiska procentuella ökningen hos gruppen jämfört med innan en 
målbild presenterades. En grupp fick en skriftlig målbild och en annan grupp fick samma 
målbild fast med en bild kopplat till denna. Resultatet av detta visar att när bilden är i enighet 
med den uppgift de skall utföra ökade vinsten med 85 % jämfört med de som inte fick någon 
bild. Med det konstaterades att det är viktigt att ha en bild kopplat till målbilden för att öka 
motivationen hos individerna.  

 Uppföljning  2.3.5
För att ett mål skall vara effektivt och utmynna i ett resultat så krävs en god uppföljning 
(Forsberg 2004). Hur målet skall följas upp bestäms redan vid skapandet av målet. Det krävs 
att redan i startskedet har valts en metod för att följa upp målstyrningen och vilka som skall 
vara delaktiga i denna. Målet skall vara mätbart för att kunna möjligöra att målet följs upp och 
vid eventuella avvikelser/hinder ska kunna vidta åtgärder.  

Uppföljningen skall göras i samverkan mellan medarbetarna och den insatta ledningen som 
målet berör. Det är viktigt att platsledningen som håller i uppföljning har ett förtroende hos 
medarbetarna så att de känner att de kan ha en öppen dialog. Detta är viktigt för att kunna 
belysa de eventuella svårigheterna som de stött på längs vägen. Det är även viktigt enligt 
Forsberg (2004) att framhäva de framsteg som gjorts för att göra medarbetarna mer 
motiverade i arbetet med att uppfylla målen. Detta aktiverar den inre motivationen hos 
individen.  
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2.4 Praktiska hjälpmedel för att skapa en god arbetsmiljö 

För att skapa en god arbetsmiljö kan det användas vissa hjälpmedel såsom IDI, APD-plan, 
rutiner och tillbudsrapportering.   

 IDI 2.4.1
IDI (Interpersonal Dynamics Inventory) är ett instrument, utvecklat för att mäta en individs 
beteende. Konsten att mäta ett beteende kan vara svårt att göra utifrån sig själv då det lätt 
blandas in tankar och känslor om hur personen själv önskar att denne borde vara. Därför 
baseras testet på hur andra människor i din omgivning uppfattar dig. Testet skickas ut till sex 
individer där de får placera ditt beteende på en skala på två oberoende axlar. Dessa axlar 
kallas Directivness och Affiliation. Directiveness är en bedömning av hur ofta individen 
upplevs sträva efter att påverka eller kontrollera sin omgivning. Affiliation är i sin tur en 
bedömning på hur ofta individen upplevs sträva efter att skapa mänsklig kontakt/relationer.  I 
båda fallen är det hur individen upplevs och hur ofta detta upplevs, inte vad individen själv 
anser sig göra. Svaren placeras sedan på respektive axel där ytterändarna består av ”ofta” och 
”sällan”. Tillsammans bildar de ett tvådimensionellt koordinatsystem där de båda positionerna 
kan utläsas i vilken kvadrant positionerna hamnar i. Detta illustreras i Figur 1.  

 

 

Figur 1. Visar uppdelningen av de olika IDI-stilarna i det tvådimensionella 

koordinatsystemet. 
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Den aktuella kvadranten utgör en av fyra olika IDI-stilar som representerar olika typiska 
egenskaper för den aktuella stilen. Dessa fyra olika stilar utgör det så kallade grundbeteendet, 
det beteende som arv och miljö har skapat och som är bestående över tid hos individen. Det 
kan handla om värderingar och vanor som ger upphov till vissa återkommande 
grundbeteenden hos individen. Med hjälp av dessa kan vi lära oss om varandra, hur vi 
generellt fungerar, vad som driver oss, hur vi kommunicerar och hur vi ser på tid.  

Det finns även en tredje aspekt som modellen kallar Adaptability, det anpassade beteendet. 
Det är här det börjar bli intressant då detta beteende förändras beroende på situationen vi 
befinner oss i. Personerna som gör testet blir ombedda att bedöma på en skala ett till hundra 
procent hur mycket de upplever att du ”förändrar” och ”anpassar” ditt beteende för att möta 
andras och ditt eget behov. Detta är mer svårbedömt och ger inte alltid lika enhetliga svar som 
när Directiveness och Affiliation bedöms. Hur bra förmåga du har att anpassa ditt beteende 
efter olika situationer, ju bättre är du som samarbetspartner. En stor Adaptability hos en 
person ökar chansen till effektivare och mindre konfliktbenäget arbetsklimat.  

Att styra hur människor skall reagera och bete sig i olika situationer är svårt. Den enda 
personen du kan styra över är dig själv och därför är det extra viktigt att styra sitt givande och 
tagande i situationer så att det fås ett friktionsfritt och effektivt arbetsklimat. I situationer där 
flera likadana IDI-stilar skall samarbeta krävs det att någon anpassar sig, tar på sig ett 
beteende, som egentligen inte hör till personens grundbeteende. Annars kommer gruppens 
samarbete och utveckling fördröjas. Samtliga fyra stilarna behövs för den mest optimala 
gruppen.  

Med hjälp av IDI modellen kan andras och sitt eget beteende identifieras och anpassas efter 
vad situationen eller personen behöver av just dig. Metoden är utarbetad av Dr Richard E 
Zackrisson. 

 APD-plan 2.4.2
Arbetsplatsdispositionsplanen, APD-planen, ska visa hur den tillfälliga arbetsplatsen skall 
disponeras i form av bodar, lagringsplatser av material, lossningsplatser, verktygcontainrar, 
kranar och avfallshantering med flera. Alltså det som krävs för att den tillfälliga fabriken skall 
fungera (Arbetsmiljöverket). 

Det är viktigt att med planen kunna lokalisera var de hjälpmedel finns som behövs för att 
utföra sitt arbete. Samt ur en brand- och olyckssynpunkt kunna lokalisera farliga ämnen, 
återsamlingsplatsen och första hjälpen. Andra viktiga punkter är att tydligt visa för tredje 
person hur de skall förhålla sig runt byggarbetsplatsen i form av alternativa gångar och vägar 
(Arbetsmiljöverket). 

En APD-plan kan förhålla sig utanför byggnaden som beskrivits ovan och det kan göras en 
plan för hur det har valts att hantera arbetsplatsen inomhus, i själva byggnaden. Detta kan 
vara vart det skall finnas kärl för avfall, vilka typer av kärl som är bäst lämpade i byggnaden 
och i vilket skede dessa skall finnas i byggnaden. Det kan även vara hur det har valts att 
hantera provisorisk el och VA som skall finnas tillgängligt i byggnaden för de pågående 
arbetena.  
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 Olika skeden, en för varje 2.4.3
Ett projekt består av flera olika skeden där det behövs tillgång till olika hjälpmedel (Révai 
2012). De olika skedena i ett projekt kan vara när markarbeten pågår, när stommen börjar 
resas, när stomkompletteringen pågår och när beslagning och inredning börjat. Det som inte 
bör ändras i planen är tillfälliga vägar och placering av bodar, dessa bör vara konstanta under 
projektets gång. Genom att i ett tidigt skede göra en APD-plan för respektive skede i projektet 
kan det vara lättare hitta risker och möjligheter. Så som att planera redan innan markarbetena 
börjat vart det har valts att dra provisoriskt el och VA för att underlätta kommande 
förflyttningar av till exempel verktygsbodar och containrar som kräver el. Kablar på golvet 
utgör en snubbelrisk, försvårar framkomligheten och möjligheten att hålla god ordning. Det är 
viktigt att den som genomför ändringar på APD-planen ser till att uppdatera denna, så att den 
alltid är aktuell om olyckan skulle vara framme.  

 Städrutin 2.4.4
Enligt arbetsmiljölagen har företagen en skyldighet att skapa en god arbetsmiljö och 
upprätthålla systematiskt arbetsmiljöarbete (Olofsson 2006). Det finns även andra skäl för 
organisationen att lägga stor vikt vid arbetsmiljöarbete. Dessa är av humanitära, 
samhällsekonomiska och företagsekonomiska skäl. Med humanitära skäl menas det hur de 
anställda trivs på arbetsplatsen rent psykosocialt, med samhällsekonomiskt menas att ju färre 
sjukskrivningar desto mindre kostar de anställda pengar för sjukvården. Men den största 
anledningen för organisationen är av företagsekonomiska skäl, då en god arbetsmiljö skapar 
förutsättningar för de anställda att prestera det bästa de förmår vilket kan ge en effektivare 
och mer produktiv verksamhet.  

Rutiner, det vill säga i förväg bestämda tillvägagångssätt, syftar till att få 

systematik i arbetsmiljöarbetet. Detta kan förhindra felaktiga beslut. 

                                                              (Åradsson 2007, s 37. ) 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), är ett sätt för organisationen att skapa rutiner kring ett 
ständigt förbättrande arbetsmiljöarbete. Det är viktigt att alla är delaktiga i att utveckla detta, 
då individen själv är bäst insatt i sin egen arbetssituation.  

Platsledningen lägger mycket fokus kring den fysiska arbetsmiljön medan stressen ökar då 
fler arbetsuppgifter skall utföras på en kortare tid och individens påverkan på sin egen 
arbetssituation minskar (Johansson 2004).  

Städningen är en viktig del för att skapa en god arbetsmiljö ur en fysisk och psykosocial 
synpunkt. Brist på städning ger hälsorisker.   
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2.5 Tillbudsrapportering 

Tillbudsrapportering är ett praktiskt hjälpmedel för att fånga upp risker som kan förekommer 
på byggarbetsplatser och utifrån dessa vidta åtgärder. Speciella risker som behandlar den 
sociala och psykologiska arbetsmiljön skall rapporteras genom särskild riskrapportering för 
att fånga upp människans trivsel kring arbetsmiljön (Olofsson 2006).  

 Skyddsronder  2.5.1
Till varje olycka har det funnits 10 tillbud och detta kallas 1-10 (Åradsson 2007). Alltså om 
det systematiskt jobbas med att aktivt rapportera tillbud kan detta förhindra en olycka. En av 
anledningarna till att medarbetarna inte rapporterar tillbud kan vara att de upplever att det 
hände på grund av klantighet eller att de själva slarvat men dessa tillbud är viktiga att 
rapportera och undersöka varför det hände. Åradsson förklarar vidare att även om en individ 
har undvikit en olycka är det viktigt att rapportera detta som ett tillbud för hitta orsaken och 
kunna vidta åtgärder innan det sker en olycka. Detta för att öka vetskapen kring vart 
säkerheten behöver utvecklas.  

Skyddsronder är till för att kartlägga risker i arbetsmiljön där alla platser som medarbetarna 
kan befinna sig i under arbetets gång systematiskt undersöks. Ronderna utförs ofta efter ett 
protokoll och de sker regelbundet. De som skall delta i dessa ronder är en tjänsteman som 
representerar platsledningen och ett skyddsombud. Det kan även vara lämpligt att i vissa fall 
låta en av yrkesarbetarna delta. Detta för att få med yrkesarbetarnas tankar om vad de 
uppfattar som risker då de vistas på dessa platser oftare än en tjänsteman och kan få en större 
helhet i vad för risker som kan finnas och var de finns. Det är viktigt att tänka på att dessa 
ronder inte har för många deltagare (Olofsson 2006). De risker som identifieras skall bedömas 
om vilken åtgärd som behöver vidtas och vem som ansvarar för detta och när denna åtgärd 
skall ske. Är det akuta risker skall det vidtas en åtgärd direkt. 

Det som ovan beskrivits är den skyddsrond som måste ske enligt arbetsmiljölagen men det 
kan även genomföras speciella ronder inom områden där det vill göras förbättringar (Olofsson 
2006). Ett sådant område kan till exempel vara psykosocial arbetsmiljö, där ronder syftar till 
att undersöka hur människan mår. Denna rond bör vara i form av enskilda samtal då detta 
leder till att medarbetarna vågar öppna upp sig. Det kan även genomföras en 
enkätundersökning för där det ställs specifika frågor och följdfrågor för att ta reda på vilken 
åtgärd som är lämpligast. En expert på det specificerade området bör vara med på dessa typer 
av ronder.  

 

 

 

 

 

 

 



16 

 Lättsamhet, våga säga till om saker 2.5.2
Syftet med tillbudsrapporteringen är att fånga upp oönskade händelser som kan leda till 
ohälsa eller olycksfall (AFS 2001:01, § 9). Att rapportera tillbud kan i vissa fall verka 
småaktigt men så är inte fallet. Dessa händelser kan bero på stress, hur arbetsplatsen har 
disponerats, okunskap hos medarbetaren eller bristande rutiner på arbetsplatsen och är därför 
viktigt att rapportera för att ledningen skall kunna undersöka detta och förhindra en olycka 
eller ohälsa. Om varje tillbud skrivs ned kan ett tydligare samband ses mellan olika tillbud 
och försöka förstå varför det hände.  

Platsledningen skall uppmuntra och engagera medarbetarna att skriva tillbud. Olofsson 
(2006)förklarar att det är viktigt att ta upp alla åtgärder som vidtagits på grund av ett tillbud 
för att visa medarbetarna att ledningen är engagerade och vill främja att det viktigt att 
rapportera. Olofsson beskriver vidare att för öka tillbudsrapporteringen hos medarbetarna kan 
det vara lämpligt att genomföra ”riskkampanjer” där medarbetarna aktivt skall identifiera alla 
risker de ser på arbetsplatsen. Detta för att hitta de ”små riskerna” som medarbetarna jobbar 
med varje dag och längre inte ser som risker då de ”tillhör vardagen”. 

Ohälsa benämns ofta inte som en arbetsskada men är lika viktig att följa upp och förstå varför 
det hände. Ohälsa kan leda till långtidssjukrivningar. Som platsledning kan du aktivt försöka 
förhindra detta genom att skicka ut enkäter till medarbetarna som har haft sjukskrivningar på 
grund av arbetsmiljön och låta dem beskriva varför de tror att de är blev sjuka och därmed 
försöka se samband mellan dessa och göra förbättringar. 

Stress är på många arbetsplatser en stor fråga i arbetsmiljöarbetet då detta är ett växande 
problem (Olofsson 2006). Stress är en oförmåga att hantera en situation. Det kan bero på ökad 
arbetsbörda, enformiga arbetsuppgifter, diffusa roller och att jobba under tidspress med flera. 
Olofsson beskriver att det därför är viktigt att ge medarbetarna det stöd de behöver för att 
hantera stressen. En metod för att identifiera stressfaktorer hos medarbetarna kan det införas 
ett ”stresstillbud” där medarbetarna själva förklarar vad som gjort dem stressade och i vilken 
situation.  
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3. Metod och material  

Arbetet påbörjades med diskussioner med vår externa handledare, Kvalitet-, Miljö-, och 
Arbetsmiljösamordnare på PEAB i region bygg bostad väst där problemet oordning på 
arbetsplatsen diskuterades. Diskussionerna gav en omfattande bild av problemets komplexitet, 
därefter kartlades de olika delarna. Infallsvinkeln avgränsades till arbetsmiljö. Efter 
diskussion med extern handledare skapades aktuella frågor som låg till grund för att ta reda på 
hur problemet hanteras ute på byggarbetsplatserna. Frågorna var öppna och undersökande och 
skulle föras som samtal gällande arbetsmiljö och städning.   

3.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod syftar till att få en förståelse för ett problem eller frågeställningar där studien 
baseras utifrån egna erfarenheter (Ejvegård 2003). I kvalitativa metoder används ofta få 
respondenter vilket gör resultatet svårt att generalisera, men det finns både för- och nackdelar 
med detta. I en kvalitativ studie är inte syftet att generalisera utan att istället försöka 
identifiera ett fenomen och förstå samband. Det är även möjligt att i en kvalitativ studie 
använda kvantitativa resultat om syftet är att generalisera ett problem då fenomenet 
uppdagats. Detta kan göras genom att besvara frågor som hur ofta, hur många etc. 

Istället för att tala om generaliserbarhet av ett problem kan det talas om transferabilitet vilket 
betyder överförbarhet. Detta avser att försöka hitta likheter mellan vissa sammanhang och 
identifiera mönster eller vissa situationer. Dessa mönster, sammanhang och situationer kan 
sedan tolkas och överföras till den situation som läsaren själv befinner sig i så att denne kan 
dra nytta av studien. 

Undersökningen genomfördes med kvalitativ metod för att beskriva och undersöka problemet. 
Samtalen genomfördes som semistrukturerade intervjuer där frågorna var öppna och 
respondenterna själva fick tolka innebörden av frågorna. 

Intervjuerna genomfördes i Göteborgsområdet, då extern handledare var väl insatt i dessa 
projekt och känner dess platschefer. Platscheferna har enligt extern handledare alltid strävat 
efter att uppnå en städad och trivsam arbetsplats. Efter diskussioner med extern handledare 
bestämdes fyra olika projekt att besöka där projekten valdes efter ekonomisk storlek och i 
vilket stadie projektet var i. De som intervjuades var fyra platschefer, en lagbas och en 
logistikansvarig. Den första intervjun spelades in och resterande intervjuer antecknades 
skriftligt. På två av fyra projekt var de i ett startskede av produktionen.  

De frågor som ställdes var baserat på diskussioner med extern handledare samt egna 
erfarenheter om städning ur ett arbetsmiljöperspektiv. Frågorna som ställdes var likvärdiga till 
samtliga respondenter där syftet var att hitta ett samband eller ett tema så att en relevant 
litteraturstudie kunde påbörjas för att lära mer om ämnet.  Frågorna som ställdes var öppna 
och var av typen hur, varför, berätta, förklara. Se bilaga 1. 

Utöver frågorna fick respondenterna bedöma fem olika bilder på byggmiljöer, se bilaga 2, 
som var olika mycket städade. De fick svara på en skala ett till fem hur de upplevde 
ordningen, där fem var det bästa, exemplariskt, och ett var att vidta åtgärder direkt. 
Respondenterna fick ingen information om vad som pågick på bilderna utan detta fick de 
avgöra själva.  
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3.2 Respondenterna 

Första intervjun (projekt 1) ägde rum i centrala Göteborg på en nybyggnation av bostadsrätter. 
Produktionen var under stomkompletteringsskedet och invändiga arbeten pågick. I detta 
projekt intervjuades en platschef (respondent A), en logistikansvarig (respondent B) och en 
Lag-bas (respondent C). Intervjun spelades in och ägde rum på platskontoret med respondent 
A och B och tog en timma. En rundtur i byggobjektet ägde rum och därefter intervjuades 
respondent C inne på bygget. Denna intervju tog 30 minuter och även denna spelades in.  

Andra intervjun (projekt 2) ägde rum i utkanten av Göteborg på en nybyggnation av 
flerbostadshus. Produktionen var i startskedet och här intervjuades en platschef (respondent 
D). Denna intervju spelades inte in utan antecknades skriftligt. Denna intervju tog en timma 
och ägde rum på platskontoret. 

Tredje intervjun (projekt 3) ägde rum i centrala Göteborg på en nybyggnation av 
studentbostäder. Produktionen pågick i två byggnadskroppar där den ena var i inredning och 
beslagsskede och den andra var under stomkompletteringsskede. På detta projekt intervjuades 
en platschef (respondent E) under en timma och intervjun antecknades skriftligt. Intervjun 
ägde rum på platskontoret och efter detta gjordes ett besök på byggarbetsplatsen.   

Fjärde intervjun (projekt 4) ägde rum i centrala Göteborg på en nybyggnation av 
bostadsrätter. Produktionen var i startskedet och markarbeten pågick. På detta projekt 
intervjuades en platschef (Respondent F) under en timma och intervjun antecknades skriftligt. 
Intervjun ägde rum på platskontoret.  

Efter det att intervjuerna genomförts så kategoriserades dessa efter nyckelord och teman. 
Dessa teman var arbetsmiljö, beteenden, målbild och praktiska hjälpmedel. Dessa låg sedan 
till grund för litteraturstudien.  

3.3 Datainsamling 

Vid en litterär datainsamling är det möjligt att använda sig av två olika typer av källor, primär 
och sekundär källor. Primärkällor är vetenskapliga artiklar och texter som baseras på en 
undersökning som skribenten själv har utfört. Sekundärkällor kan vara sådana att författaren 
av artikeln eller boken samlat uppgifter från andra vetenskapliga undersökningar och tolkat 
dessa och därmed satt sin egen prägel.  

I denna studie har det främst använts sekundärkällor i form av böcker baserade på 
vetenskaplig forskning. Vissa böcker är baserade på primärdata eftersom det är material som 
skribenten själv har samlat in och undersökt.  
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4. Resultat 

Resultatet består av intervjuer på fyra olika projekt och sex respondenter. Efter detta har dessa 
sammanställts och kategoriserats efter teman. Dessa teman har kategoriserats efter ett mönster 
som var gemensamt hos de olika respondenterna. De olika temana är arbetsmiljö, beteenden, 
målbild och praktiska hjälpmedel. Svaren har gett oss ett resultat som nedan kommer att 
beskrivas. 

4.1 Varför städa? 

När vi ställer frågan: varför städa? Svarar respondent D:  
 

För att arbetsmiljölagen och övriga lagar och regler gäller på samtliga 

arbetsplatser, kostnadseffektivt, sänker skaderisken, trevligare arbetsmiljö, 

tidseffektivt, och sänker sjukfrånvaron. 

 
Respondent E talar om samma sak men även att tiderna har förändrats. Han menar att 
yrkesmännen idag vill ha en god ordning. Trots att de vill ha god ordning så förklarar 
respondent C att det första som kompromissas vid stress är städningen. Konsekvensen blir att 
den bristfälliga ordningen påtalas vid skyddsronder vilket leder till att individerna ”tar sig i 
kragen” och städar. Då har det gått så långt att det blivit en arbetsmiljörisk. 
 
Respondent A menar också att han är osäker på om yrkesmännen är medvetna om 
skyldigheter och risker kring arbetsmiljön. Vissa hälsorisker som medför hälsonedsättning 
ligger så pass långt bort i tiden att de har svårt att ta till sig dessa risker.  

4.2 Beteendevetenskap 

Som ett resultat av de samtal som fördes med de utvalda respondenterna konstaterades att 
människors olika uppfattning till stor del styr hur enskilda personer beter sig och agerar i 
olika situationer. För att undersöka vad det finns för olika uppfattning om hur en städad miljö 
ska se ut presenterade vi fem bilder på olika arbetsmiljöer. Respondenterna fick då bestämma 
på en skala 1-5 hur städad miljön var. Ett var att vidta åtgärder direkt och fem var 
exemplariskt. Se svarsresultaten i tabell 1. 

  Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 

Respondent A och B 1 4 2 2 5 

Respondent C 1 3 2 2 4 

Respondent D 1 4 2 3 4 

Respondent E 1 5 4 3 5 

Respondent F 1 4 3 2 5 

Tabell 1. Visar svarsresultaten från bilderna. 

 Team/Grupper 4.2.1
För att få städningen att fungera belyser flera respondenter vikten av att ha en god 
gruppsammanhållning. Att skapa en god teamkänsla genom att bli personlig och att jobba i 
små team underlättar att hålla en god ordning. Respondent D menar att grupper mindre än 10 
personer är optimalt då det skapar ett större engagemang på grund av närheten samt en vilja 
att göra det för andra.  
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Respondent A och C pratar även dem om vikten av mindre grupper och att hitta en ”vi” 
känsla. Respondent A beskriver vikten av kontinuitet i gruppen för att skapa ett bättre samspel 
sinsemellan. Han pratar även om att det kan vara svårt att ge förutsättningar för ett väl 
fungerande team då man inte alltid har möjlighet att välja just de personer som fungerar väl 
tillsammans då dessa kanske är låsta i andra projekt. Det är lättare när det kan sättas samman 
människor som fungerar tillsammans, då det redan finns de personliga band som skapar en 
stark välfungerande grupp.  

Respondent C menar att en väl fungerande grupp inte är så känslig för nya medlemmar. De 
känner av den redan etablerade gruppnormen, vad som förväntas av dem och hur det fungerar 
på arbetsplatsen. 

 Kommunikation 4.2.2
Det är viktigt för platsledningen att ha en god kommunikation med medarbetarna och ge ut 
tydlig information samt att följa upp denna. För att säkerställa detta sker regelbundna möten 
för att informera och samordna men även för att ta upp risker och upplevda problem på 
arbetsplatsen. Respondent F beskriver puls-möten som ett bra sätt att kommunicera, då 
arbetsledare och lag-bas träffas på morgonen för att diskutera dagens arbetsupplägg. 
Respondent D beskriver vidare att de viktigaste dokumenten skall placeras i ingången till 
bodarna eller på fika bordet så att den finns lättillgänglig. Det är även viktigt att den är kort 
och tydlig så att det inte ges för mycket information, då finns det en risk att den inte kommer 
att läsas. 

Flera respondenter beskriver följande att det även är viktigt att låta yrkesarbetarna få mer 
ansvar och skapa en norm tillsammans. Detta skall då leda till att ordningen och redan 
förbättras. Hur kommunikationen fungerar inom laget gällande städning beskriver 
respondent C på följande sätt:  

Vem som ska säga till vem är en mycket relevant fråga. Att skapa mer ett 

förhållningssätt istället för regler då regler är till för att brytas.  
 
Respondent C förtydligar detta med att förklara att kommunikationen fungerar som bäst när 
individer är öppna och vågar säga till varandra inom laget. Ordningen kommer inte att 
förbättras av att en arbetsledare tjatar om städning, det skapar snarare irritation. För att få med 
laget menar både respondent C och E att det är viktigare att föregå med gott exempel än att 
tjata om städningen. De kan inte förvänta sig ett beteende som inte ligger i linje med sina egna 
handlingar.  

 Attityder 4.2.3
För att få ordning och reda på byggarbetsplatser krävs en god attityd och ett engagemang hos 
medarbetarna. Bristande engagemang på en byggarbetsplats kan bero på att de inte får 
tillräckligt med ansvar eller att det inte finns en tydlig vi-känsla, teamkänsla. Det kan även 
bero på att olika personer har olika ansvarkänsla kring sitt arbete. Detta är några utav de 
svaren som respondenterna beskriver vid intervjuerna.  

Lagackord, lagen är väldigt integrerade i projektet och detta skapar ett större 

ansvar.    (Respondent C) 
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Både respondent E och A tycker att det är klokt att motivera städningen till yrkesarbetarna 
genom omvänd psykologi. Respondent A menar att:  

Man ska trycka på att det underlättar för andra och sätta en nivå, hur vill du 

att det ska se ut när du kommer till rummet? 

Attityder och engagemang hänger ihop med drivkrafter och motivation. Som flera 
respondenter beskriver är det viktigt att tänka på att yrkesarbetarna sätter standarden på 
städningen då de fungerar som förebilder åt andra underentreprenörer. Som respondent E 
beskriver så vill yrkesmännen ha god ordning.  

Som tidigare nämnt så kan städningen kompromissas vid stress, respondent D menar att 
ersättningsformen kan ha betydelse i detta fall. Vid löpande räkning blir arbetsklimatet mer 
avslappnat då det kan fokuseras på att nå målet, i detta fall att bygga ett hus, istället för att det 
skall ske så snabbt som möjligt. Detta skapar i sig en bättre attityd. Som respondent E 
förklarar är det viktigt att även låta yrkesarbetarna få den tid de behöver för att utföra sitt 
moment då detta skulle bidra till en ökad ordning och reda och minska stressen.  

4.3 Målbild 

En tydlig målbild med tydlig information och en god styrning är något som skall eftersträvas 
enligt respondent D och F.  

Delaktighet är stor del i skapandet av målbilden då alla ska kunna ta till sig målbilden. Flera 
respondenter beskriver att målbilden skall tas fram gemensamt, gås igenom gemensamt för att 
medarbetarna jobbar för varandra.  

Gemensamt för alla respondenter är att målbilden skall tas fram under Möllemötena. Alltså i 
startskedet för projektet. Respondent C förklarar att om platsledningen integrerar 
yrkesarbetarna i ett tidigt skede skapas ett större engagemang hos medarbetarna. Under 
Möllemötet tycker flera av respondenterna att de gemensamt skall komma fram till vilken 
nivå städningen bör ligga på i de olika skedena så att alla är överens om vad som förväntas av 
dem. En nivå på städningen som flera respondenter beskriver, är att de vill att det skall vara 
dammsuget efter varje moment efter tätt hus. De beskriver även att det kan anpassas en nivå 
på städningen efter olika yrkesgrupper och de olika moment som utförs. 

Placeringen av målbilden bör vara där människor möts enligt extern handledare. Han 
beskriver att till en början ska välja en plats där det tros att flest människor ser den. För att 
sedan en tid in i projektet placera den på den plats där flest människor passerar. Detta kan 
vara i hissar, trappuppgångar eller receptionen. Placering av denna information är viktigt för 
alla på projektet att kunna läsa och ta till sig då det påverkar alla. 
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4.4 Praktiska hjälpmedel 

Ett återkommande problem som samtliga platschefer belyste var oordning kring allmänna 
utrymmen. Med allmänna utrymmen avses till exempel trappor, trapphallar, förråd och 
källarutrymmen. Det bör därför redan i planeringsskedet ta hänsyn till hur det är tänkt att 
hantera ordningen i allmänna utrymmen. Som ett exempel har respondent F tänkt hantera 
detta med avfallskärl placerade i källaren som är ett återkommande problemområde, även 
kallade gråzoner, där skräp samlas som ingen känner sig ansvarig för. Andra gråzoner kan 
vara trapphus eller entréhallar. Redan i projekteringsskedet kan det funderas över lämpliga 
utrymmen där det skulle kunna placeras städmaterial som gör det lättillgängligt och 
underlättar städrutinen för arbetarna.  

Metoder att ta till för att städningen skall skötas kan exempelvis vara städronder eller 
städackord.  Respondent C har tidigare jobbat med städronder och tyckt att detta fungerade 
bra. Detta innebär att samtliga utrymmen synas en gång i veckan där bedömningen görs om 
respektive rum är godkänt eller underkänt. De behöver totalt nå 80 % godkända utrymmen för 
att få en belöning, i detta fall smörgåstårta. Respondent D berättade att de på ett tidigare 
projekt jobbat med en form av städackord där en del utav lönen baserades på hur god ordning 
yrkesarbetarna hade, det gav städningen en högre prioritet. 

Respondent D pratade även om att de på tidigare projekt haft ett ”städrum” där yrkesarbetarna 
hittade allt de kunde tänka sig behöva för att hålla en god ordning. Det kan hanteras på 
liknande sätt i form av ”städtavlor” som fyller samma syfte som ”städrum”. Dessa kan vara 
utrustade med soppåsar och skrapor och annat som underlättar. Respondent C har tidigare 
jobbat med detta och tycker att det fungerat bra. Detta kan vara ett sätt att undanröja ursäkter.   

Att städning skall genomföras regleras i kontrakt med underentreprenörer. Sköts inte det som 
avtalats så kan det bli fråga om ekonomisk bot för underentreprenören. 

4.5 Tillbudsrapportering 

På samtliga arbetsplatser utförs systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) med 
tillbudsrapportering som en del i detta. Ett av de besökta projekten är utvalt att jobba med en 
utökad tillbudsrapportering med syfte att alla tillbud oavsett storlek skall rapporteras. Tanken 
är att även mindre händelser såsom snubbelolyckor skall rapporteras så att statistiken fångar 
upp problem som normalt inte ses. Detta för att i efterhand identifiera orsaken och kunna 
vidta åtgärder.  

För att underlätta rapporteringen skall en postlåda samt tillbudsrapporteringsdokument 
placeras vid ingången till bodarna.  

Skyddsronder är också ett hjälpmedel i SAM för att upptäcka eventuella brister eller risker i 
verksamheten. Respondent F förklarar att det är god nytta att använda sig av ett rullande 
schema där en ledande montör från varje underentreprenör får turas om att gå ronden med 
skyddsombud och arbetsledare. Detta med syfte att tydliggöra för samtliga vad för risker och 
krav det finns i verksamheten.   
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5. Diskussion  

5.1 Resultatdiskussion 

De besökta projekten var alla sådana där platscheferna bedömdes alltid sträva efter att uppnå 
en god ordning enligt extern handledare. Resultatet är därför en beskrivning för att skapa 
förståelse för hur de hanterar städningen på sina projekt. Vi ser många likheter mellan teori 
och resultat. Detta är inte förvånande då litteraturstudien grundades i samtalen där 
platscheferna delade med sig av sina viktigaste erfarenheter och tips för uppnå en god 
ordning.  

Under samtalen presenterade vi fem olika bilder för respektive respondent där de fick göra en 
bedömning om vilken nivå städningen befann sig på. Syftet var att undersöka individers olika 
uppfattning om hur en städad miljö bör se ut. Vi noterade att det var eniga kring de två 
ytterligheterna, en extremt ostädad arbetsplats och en väl organiserad och ordningsam 
arbetsplats. På de resterande tre bilderna uppstod det mer skilda åsikter. Detta visar att det är 
svårare att bedöma de områden som ligger i "gråzonen", alltså de situationer som inte 
representeras av ytterligheter. Beroende på att människor uppfattar saker olika anser vi att 
detta är en viktig aspekt att ta hänsyn till genom att gemensamt sätta en nivå på hur en städad 
miljö bör se ut. Detta för att uppnå en enighet kring hur arbetsplatsen bör se ut och minska 
rum för egna tolkningar, då mycket att det vi tolkar är beroende på egna erfarenheter samt arv 
och miljö.   

Kan det då städas för mycket? Att alla platschefer bedömde bild fem (se bilaga 2) som 
exemplarisk behöver inte betyda att det är såhär det skall se ut. Städningen skall ligga på en 
nivå som gör att det underlättar för det dagliga arbetet och inte medför några arbetsmiljörisker 
eller risk för skador på materialet. Med det menar vi att städningen inte skall gå till någon 
extrem nivå på något sätt. Utan den skall istället ligga på en nivå där majoriteten av 
yrkesarbetarna och platsledningen känner sig nöjda med sin arbetsmiljö. Detta kan uppnås 
genom att ta fram gemensamma riktlinjer genom en målbild eller vision som gruppen sedan 
strävar efter att uppnå. Nivån på städningen behöver anpassas efter arbetsmomentet som skall 
utföras och hänsyn skall tas till om arbete pågår. Hur mycket som skall städas behöver 
individen kunna avgöra själv genom det sunda förnuftet, kanske är det inte rimligt att skrapa 
golvet varje halvtimma. Men detta måste ha stöd för de riktlinjer som gruppen har satt upp.  

Målbilden är därför ett viktigt verktyg för att uppnå en gemensam bild över vilken nivå 
städningen skall ligga på. Att skapa denna gemensamt är viktigt för att skapa delaktighet och 
engagemang hos medarbetarna. Genom att vara delaktig i att ta fram målbilden och sedan ta 
ansvar för att denna uppnås ges möjligheten att aktivera den inre motivationen hos individen. 
Den inre motivationen hos individer anser vi är något som är viktigt att finna då det är en av 
de starkaste drivkrafterna. Det är denna som skapar arbetsglädje på arbetsplatsen. Den inre 
motivationen kan drivas av att de känner sig delaktiga och anser att syftet med målet är 
viktigt, detta skapar en slags ansvarskänsla. Att ta fram målbilden i ett tidigt skede gör att 
medarbetarna är eniga kring vad som förväntas av dem redan innan produktionen börjat och 
det gör det lättare att skapa en stark norm som nya på arbetsplatsen kan följa. 
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Att skapa en stark gruppnorm eller stark gruppsammanhållning är en av de viktigaste delarna 
för att få städningen att fungera. Finns det en stark grupp, där de jobbar för varandra och de 
känner trygghet i varandra där alla presterar sitt bästa för att uppnå ett gemensamt mål, skapar 
detta en ansvarskänsla för gruppens framgångar. Där gruppen drivs av den inre motivationen.  

En välmående grupp skapar rätt förutsättningar för att kunna kommunicera med varandra och 
tillsammans följa gruppnormen. Om gruppen är sammansvetsad och alla är medvetna om sina 
roller har de lättare för att hantera konflikter och känna sig trygga i gruppen. Som ledning är 
det då mer fråga om att förtydliga oklarheter, och följa upp målen så att gruppen styrs mot rätt 
mål. Ansvaret mellan dessa uppföljningar behöver ligga på gruppen.  

Belöningssystem kan vara ett sätt för organisationen att ge en morot för att skapa en yttre 
motivation hos gruppen att hålla god ordning. Belöningen bör ges med en viss eftertanke då 
det kan leda till att gruppen till slut förväntar sig att få denna belöning. Detta kräver till slut 
att belöningen behöver öka i omfattning för att få någon effekt. Den materiella motivationen 
kan då hämma den inre motivationen och kan då förlora den djupare meningen med varför 
målet skall uppnås. Det handlar trots allt om att de skall må bra och trivas på sin arbetsplats. 

Att rikta anledningen till varför det skall städas mot individen själv kan vara av god vikt. 
Detta på grund av att om meningen med att utföra städningen finns djupare grundad i 
individen så är det större chans att den blir av. Det kan vara för att individen känner ett ansvar 
gentemot gruppen men även sin egen hälsa. Det kan även vara att individen vill kunna arbeta 
så effektivt som möjligt då denna till exempel kan jobba med lagackord. Anledningen skulle 
även kunna vara att individen vill ha en god städad miljö. Att städa på grund av att lagen 
kräver det eller att individen blir tillsagd anser vi inte är en tillräckligt god motivering för 
individen att upprätthålla god ordning över en längre tid.  

För att yrkesmännen skall få rätt förutsättningar för att kunna hålla god ordning omkring sig 
så krävs det att sladdar inte ligger på golvet, städ- och hjälpmaterial finns tillgängligt och att 
containrar är placerade på ett sätt som inte medför en omväg. Att redan i ett tidigt skede tänka 
igenom och planera för de olika skedena som projektet kommer att genomgå och skapa 
flertalet APD -planer tror vi att detta kan leda till att städningen underlättas. En väl 
genomtänkt placering av städmaterial och kärl i allmänna utrymmen kan vara värt att fundera 
kring i planeringsskedet. Detta kan skapa ett större engagemang och förtroende hos 
medarbetarna då det tydligt visar att platsledningen redan i startskedet önskar en god ordning 
och vill hjälpa till för att underlätta detta.  

Att öka tillbudsrapporteringen är något som vi själva tycker är värt att belysa då vi anser att 
detta skulle skapa ett öppnare kommunikationsklimat mellan platsledningen och 
yrkesarbetarna. Det kan vara av god vikt att få individer att rapportera tillbud som beror av 
"klumpighet" och i yrkesarbetarnas ögon verkar obetydliga.  Vi tror att vissa av de händelser 
som tros bero på klumpighet kan det ha funnits en orsak till. Det skulle kunna bero på stress, 
trånga utrymmen som är belamrade eller att det varit oreda och något som inte borde ha legat 
framme låg där just då. Om platsledningen uppmuntrar rapporteringen även för mindre 
händelser skulle detta kunna leda till att yrkesarbetarna tar dessa på större allvar och även i 
det långa loppet kunna finna flera tillbuds orsaker som kan kopplas samman med en möjlig 
olycka. Detta tror vi skulle leda till förbättringar på byggarbetsplatsen och skulle kunna 
minska ohälsan och olyckorna. 
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Eftersom människor trivs bäst i en miljö där de har sina rutiner och känner sig trygga anser vi 
att det skulle kunna vara en god ide att implementera en nivå på städningen högre upp i 
organisationen, som en slags grundnivå för hela organisationen. Då alla platschefer har en 
egen uppfattning om hur städningen på deras projekt skall hanteras så kan kraven som ställs 
på yrkesarbetarna gällande städning se olika ut. Om en grundnivå gäller i hela organisationen 
tror vi att det skapar en tydligare förväntning på yrkesarbetarna då de förflyttas mellan 
arbetsplatser. Detta med en förhoppning om att skapa ett förhållningssätt och en rutin som de 
kan känna sig trygga med. Utöver denna nivå kan platschefen sätta en högre nivå för sitt 
projekt men då skall detta tydligt framgå och vara en gemensam önskan från medarbetarna. 

5.2 Vidare studier 

En vidare studie skulle kunna göras i avseende att undersöka hur yrkesarbetarna skulle önska 
att städningen hanteras på arbetsplatsen. Då samtidigt undersöka om yrkesarbetarna känner att 
de är integrerade i verksamheten i en tillräcklig omfattning och hur detta skulle kunna 
förbättras. Det skulle även vara en idé att undersöka yrkesmännens önskan med arbetet och 
deras arbetsuppgifter. Detta för att se vilket ansvar de själva önskar att ha i verksamheten och 
hur de önskar att platsledningen skall hjälpa dem att uppnå detta.  

Frågeställningar:  

 Hur vill yrkesarbetarna att städningen skall uppnås? vilken nivå bör städningen ligga 
på och i vilka moment? 

 Vad anser yrkesarbetarna att platsledningen skall göra för att underlätta städningen? 
 Varför städar yrkesarbetarna?          

Vi har pratat en del om att skapa en rutin eller ett gemensamt förhållningssätt högre upp i 
organisationen och därför blir detta en naturlig del att undersöka vidare.  

Frågeställningar: 

 Är det möjligt att skapa en rutin/förhållningssätt högre upp i organisationen och i så 
fall hur görs detta? 

 Vilken effekt kan en implementerad rutin högre upp i organisationen ha?  

Genom att följa projekt med en utökad tillbudsrapportering ges möjlighet att undersöka om 
det haft någon positiv påverkan på kommunikationsklimatet. 

Frågeställningar: 

 Ökar det medvetenheten om vardagliga risker? 
 I vilken omfattning kan olyckor förhindras genom en ökad tillbudsrapportering? 
 Finns det något land som har kommit långt fram i denna undersökning? Finns det 

något att hämta i detta som kan implementeras i Sverige? 
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5.3 Metoddiskussion 

På grund av att vi använt oss av en kvalitativ metod där frågeställningar och tolkningar av 
resultat till viss del baseras på egna erfarenheter finns en risk att undersökningen möjligen blir 
missvisande och vinklad. Eftersom resultatet baseras på ett fåtal respondenter är det svårt att 
dra en generaliserande slutsats, men detta är inte heller studiens syfte utan syftet är snarare att 
skapa en förståelse av problemet i sig. På grund av tillvägagångssättet kan studien vara svår 
att replikera ur ett visst perspektiv. Med detta menas att de situationer som studien 
genomfördes i kan vara svåra att replikera, men det kan fortfarande genomföras en studie och 
finna samband men under andra omständigheter.  

Vi valde att genomföra samtal innan litteraturstudien med syfte att få en bättre bild av hur de 
hanterade städningen ute på byggarbetsplatsen och utefter det göra ytterligare avgränsningar. 
Detta kan i efterhand diskuteras då vi hade fått ur mer utav samtalen om avgränsningen varit 
tydligare då vi genomförde dem. Vi hade då fått mer specifika beskrivande svar på de 
områden som vi valt att gå vidare med och ett mer tillförlitligt resultat. Som ett annat förslag 
skulle de inledande samtalen kunnat ligga till grund för datainsamling men att vi i ett senare 
skede kompletterat med ytterligare intervjuer för att stärka det vi ville undersöka och lärt oss 
av datainsamlingen.  

På grund av vaga, breda avgränsningar blev resultaten av samtalen svåra att tolka. De teman 
vi kategoriserade svaren efter baserades på egna erfarenheter och de frågeställningar som vi 
haft. Alla svar togs dock inte upp i resultatdelen då vi bland annat diskuterat avfallshantering 
och ledarskap med flera vilka vi valde att inte behandla i examensarbetet då det fanns en risk 
att det kunde bli för stort.  

Enbart det första samtalet spelades in då vi efter diskussion med intern handledare kom fram 
till att det kunde vara en nackdel då respondenterna kanske inte känner sig bekväma i 
situationen. En konsekvens utav detta blev att återgivningen utav samtalen blev mer 
bristfälliga i de fall då de antecknats och är möjligen mindre tillförlitliga. Detta på grund av 
att det är svårt att hinna anteckna kompletta meningar och få med sinnesstämningen av hur 
svaren framfördes. Det landar snarare i en tolkning av meningen i sig.  

Under samtalen fick respondenterna bedöma fem bilder på hur städad de uppfattade miljön på 
respektive bild. Då vi presenterade bilderna fanns ingen beskrivning från vår sida om vad som 
pågick på bilderna. Detta blev därför upp till respondenterna att tolka och kan ge upphov till 
ett missvisande resultat då tolkningen kan bli alldeles för vid. Hade vi istället beskrivit vad 
som pågick hade en mer korrekt bedömning kunnat göras då de tagit besluten baserade på lika 
grunder. 

De respondenter och projekt där samtalen fördes hade lyckats väl med ordning och reda. 
Dessa valdes avsiktligen ut då vi ville se och försöka förstå hur god ordning uppnås, det 
kändes då naturligt att studera de som lyckats väl med detta. En konsekvens av att inte studera 
projekt där städningen varit bristfällig kan vara att det är svårare att dra paralleller och 
slutsatser kring vad som faktiskt skiljer dem åt och kan avgöra projektets framgång gällande 
god ordning. Vi tycker dock att slutsatserna vi har dragit från studien ändå är tillförlitliga då 
vi kan se skillnader mellan dessa projekt och de som vi tidigare har erfarenhet av.  
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Respondenterna bestod nästan uteslutande av tjänstemän, trots att undersökningen handlar 
mycket om motivation, beteende och kommunikation hos yrkesarbetarna. Det kan ge en 
subjektiv syn på problemet. Vi fick möjligheten att samtala med en yrkesarbetare och det gav 
en god inblick i deras syn på hur städningen fungerar och bör fungera. Vi anser i efterhand att 
undersökningen borde innefattat fler yrkesarbetare för att få en mer korrekt bild av hur det 
fungerar.  

Under litteraturstudien har vi nästan uteslutande använt oss av sekundärkällor. Detta kan 
medföra att vi som tredje part lagt till ännu en tolkning av informationen. Upphovsmannen 
kan ha gjort en detaljerad vetenskaplig studie som sedan tolkas av andra part för dennes 
intressen vilket sedan tolkas ytterligare, vilket kan medföra att bara en viss del av sanningen 
belyses. 
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6. Slutsats  

Vi hade som syfte att försöka förstå vad som motiverar människan till ett visst beteende samt 
om det kan påverkas i någon utsträckning. Vi ställde oss frågan "vad motiverar individen i en 
grupp att städa och hålla ordning?". Denna fråga har inget precist svar då alla individer är 
olika och drivs av olika motivationsfaktorer. Människan kan motiveras av meningsfulla 
arbetsuppgifter, större ansvar samt att de får erkännande för sina prestationer. Lyckas 
individen att identifiera sin inre motivation och gemensamt komma fram till en målbild kring 
hur arbetsmiljön skall se ut så har gruppen kommit en bra bit på vägen. Människans beteende 
kan påverkas genom gruppnormer och grupptryck då de strävar efter att passa in i gruppen 
och känna en gemenskap. En stark gruppnorm underlättar i fråga om att hålla arbetsplatsen 
städad. 

Denna rapport skall mer ses som ett redskap för att få en förståelse kring vad vi anser krävs 
för att uppnå en god ordning på arbetsplatsen. Vi anser att detta kan uppnås genom en 
gemensam vision som implementeras i ett tidigt skede, den skall vara gemensam för 
platsledningen och yrkesarbetarna. En slutsats utifrån detta är att en gemensam vision kring 
städningen skapar ansvarskänsla och engagemang som är viktigt för att medarbetarna skall 
kunna trivas på sin arbetsplats. Att fastställa en städrutin som är schemalagd är därför inte att 
föredra då städningen behöver bero av eget ansvar kopplat till målbilden.  

Det är viktigt att platsledningen använder sig och ägnar tid åt de praktiska hjälpmedel som 
finns för att yrkesarbetarna skall känna förtroende och att man gemensamt strävar mot en god 
arbetsmiljö. Detta genom att till exempel ägna en extra tanke åt utformningen av APD-planen, 
se till människors olikheter genom att identifiera yrkesarbetarnas IDI-stil och uppmuntra 
tillbudsrapporteringen. Tillbudsrapporteringen och målbilden kan vid god tillämpning skapa 
ett bättre kommunikationsklimat där yrkesarbetarna ges möjlighet att få sin röst hörd. Detta 
skapar en större delaktighet hos yrkesarbetarna. 

Vi anser att denna rapport kan tillämpas till andra områden än städning och arbetsmiljö. 
Faktorer som en bra gruppsammanhållning, en positiv attityd till arbetet, ett effektivt 
kommunikationsklimat och ett gemensamt mål påverkar även projekt i avseende på kvalitet, 
produktivitet och ekonomi.  Med detta avses att den som läser rapporten skall kunna tillämpa 
denna genom att sätta beskrivningen i ett eget sammanhang och efter egen situation som 
individen och projektet befinner sig i.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuunderlag 
 

• Berätta lite om hur ni har valt att hantera städningen i projekteringsskedet från projektets 
början till slut.  

• Finns det någon målbild som ni eftersträvar? Har ni någon uppföljning på denna under 
projektets gång? 

• Har ni någon sorts städrutin på projektet?  
• Hur informerar ni nya på arbetsplatsen om ordning och reda samt säkerhet? Hur 

säkerställer ni att denna information når fram? 
• Hur tycker ni att man ska utforma en APD-plan? Vad tycker ni är viktigt att tänka på? 
• Når informationen om ändringar i APD-planen ut till yrkesmännen?  
• Har ni haft några tillbud eller olyckor som kan kopplas samman med oordning?  
• Vad innebär städning för dig? Hur ser du på städning? 
• Har man olika uppfattning om vad städat är? Vilken nivå skall man ligga på? 
• Hur skulle du göra för att motivera individen att städa? 
• Vad tycker du är den viktigaste anledningen till att hålla ordning på sin arbetsplats?  
• Tror du att yrkesmännen beter sig olika beroende av storleken på arbetsplatsen de jobbar 

på?  
• Hur skapar man en bra teamkänsla? Har en god teamkänsla någon inverkan på att det är 

ordning och reda? 
• Städningen ingår i yrkesmännens arbetsuppgift, tror du att de lägger den tid som behövs 

för detta eller är detta något som ”glöms bort”? 
• Känner du att personalen är engagerade i verksamheten på det sätt som du önskar?  
• Vad har du för erfarenheter sen tidigare projekt gällande städning, har du något projekt 

som fungerat bättre och i så fall vad beror det på? något som fungerat sämre? 
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