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FÖRORD 
 

Denna uppsats handlar om en hyresgästs upplevelser i samband med ett ombyggnads-

projekt då hyresgästen brukar lokalerna. Fokus ligger på hur hyresgästens arbetsmiljö 

påverkas av olika störningsmoment och att identifiera eventuella förbättringsområden 

som kan öka hyresgästers kvalitetsupplevelser vid ombyggnationer. Uppsatsen riktar sig 

till dem som är allmänt intresserade av området och vill få en ökad kunskap i hur man 

kan tillgodose hyresgästers önskemål och behov vid ombyggnationer då de samtidigt 

brukar lokalerna.  

 

Åsa Engwall har varit min handledare som granskat arbetet för Luleå Tekniska 

Universitets räkning. Hon har bistått med idéer och föreslagit en rad förändringar som 

förbättrat uppsatsen avsevärt. Stort tack till dig Åsa. Jag vill tacka samtliga på 

Länsförsäkringar som delat med sig av sina erfarenheter och som möjliggjort detta 

arbete. Tack även till Johanna Kihlström som stöttat mig under tiden då arbetet 

färdigställts.        



 2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING.................................................................................................................................................. 5 

1.1 BAKGRUND .............................................................................................................................................. 5 
1.2 PROBLEMOMRÅDE ................................................................................................................................... 6 
1.3 SYFTE ...................................................................................................................................................... 8 
1.4 MÅLGRUPP .............................................................................................................................................. 8 
1.5 DISPOSITION ............................................................................................................................................ 8 
1.6 METOD .................................................................................................................................................... 9 

1.6.1 Datainsamlingsmetod............................................................................................................................. 9 
1.6.2 Validitet och reliabilitet ....................................................................................................................... 10 
1.6.3 Frågeformulär...................................................................................................................................... 10 

1.7 KÄLLHÄNVISNINGAR ............................................................................................................................. 11 
1.8 AVGRÄNSNINGAR .................................................................................................................................. 11 

2. PROJEKT OCH PROJEKTORGANISATION ...................................................................................... 12 

2.1 OBJEKTET KVARTERET BREMEN 2......................................................................................................... 12 
2.2 PROJEKTET KVARTERET BREMEN 2 ....................................................................................................... 12 
2.3 ORGANISATIONEN FÖR OMBYGGNADEN................................................................................................. 13 

3. TEORI.......................................................................................................................................................... 15 

3.1 FÖRÄNDRING PÅVERKAR MÄNNISKOR ................................................................................................... 15 
3.2 ARBETSMILJÖN UNDER OMBYGGNATIONEN ........................................................................................... 15 

3.2.1 Arbetsgivarens ansvar.......................................................................................................................... 16 
3.3 VIKTEN AV INFORMATION OCH KOMMUNIKATION ................................................................................. 17 

3.3.1 Olika människor har olika behov ...................................................................................................... 17 
3.3.2  Tvåvägskommunikation....................................................................................................................... 17 
3.3.3  Kommunikationskanaler ..................................................................................................................... 18 

3.4 SAMMANFATTNING................................................................................................................................ 19 

4. RESULTAT ................................................................................................................................................. 20 

4.1 RESULTATGRUND .................................................................................................................................. 20 
4.2 TIDIGARE ERFARENHET AV OMBYGGNATION ......................................................................................... 20 
4.3 INFORMATIONSKANALER ....................................................................................................................... 21 
4.4 INFORMATIONSINNEHÅLL ...................................................................................................................... 21 
4.5 MÖJLIGHET ATT PÅVERKA ..................................................................................................................... 21 
4.6 FÖRVÄNTNINGAR PÅ GENOMFÖRANDET................................................................................................. 21 
4.7 UPPLEVDA STÖRNINGAR ........................................................................................................................ 22 
4.8 JÄMFÖRELSE MELLAN GENOMFÖRANDET OCH FÖRVÄNTAN PÅ GENOMFÖRANDET................................. 22 
4.9 INTERAKTIONEN MED YRKESMÄNNEN ................................................................................................... 22 
4.10 DISKUSSIONER MED KOLLEGOR ............................................................................................................. 22 
4.11 UTFÖRANDE AV EGET ARBETE ............................................................................................................... 23 
4.12 MÖJLIGA FÖRBÄTTRINGAR .................................................................................................................... 23 

5. ANALYS ...................................................................................................................................................... 24 

5.1 ERFARENHET PÅVERKADE FÖRVÄNTAN PÅ OMBYGGNATIONEN............................................................. 24 
5.2 BRIST PÅ INFORMATION ......................................................................................................................... 24 
5.3 UPPLEVELSEN PÅVERKADES AV ERHÅLLEN INFORMATION .................................................................... 25 
5.4 GENOMFÖRANDET MOTSVARADE I STORT DET FÖRVÄNTADE................................................................. 25 

6. SLUTSATSER OCH EGNA KOMMENTARER .................................................................................... 26 

6.1 INFORMATIONENS BETYDELSE ............................................................................................................... 26 
6.1.1 Störningar för hyresgäst kan minskas med information....................................................................... 26 
6.1.2  Att välja rätt kommunikationskanaler ................................................................................................. 26 

6.2 ÅTGÄRDER FÖR ÖKAD POSITIV UPPLEVELSE .......................................................................................... 27 
6.3 CHECKLISTA ÖVER AKTIVITETER SOM FÖRBÄTTRAR HYRESGÄSTERNAS UPPLEVELSER ......................... 27 
6.4 EGNA KOMMENTARER............................................................................................................................ 29 

7. LITTERATURFÖRTECKNING .............................................................................................................. 30 



 3

SAMMANFATTNING 
  
När en ombyggnation av kontorslokaler genomförs påverkas arbetsmiljön för kvar-

sittande hyresgäster på olika sätt. Generellt kan sägas att byggarbeten medför buller, 

damm och lukter av olika slag. Många olika yrkesgrupper befinner sig i lokalerna vid 

olika tidpunkter i ombyggnadsprocessen och skrymmande materialupplag skapas. Den 

här uppsatsen undersöker hur Länsförsäkringars personal upplevde ombyggnationen av 

kontorshuset kvarteret Bremen 2 då de nyttjade lokalerna vid tiden för ombyggnationen.  

 

Undersökningen visar att de fysiska faktorerna såsom buller och damm påverkade 

hyresgästernas upplevelse av ombyggnationen på ett negativt sätt. Undersökningen 

visar också att upplevelsen påverkades av icke fysiska faktorer såsom hyresgästernas 

tidigare erfarenheter av ombyggnationer.  

 

Information visade sig vara betydande för hyresgästernas upplevelse och föreställning 

av ombyggnationen. Många upplevde att informationen kring ombyggnationen varit 

bristfällig och allmänt hållen, vilket var särskilt tydligt när det gäller information om 

ombyggnationens konsekvenser på arbetsmiljön. Denna brist på information påverkade 

hyresgästernas upplevelse på ett negativt sätt. De som dock ansåg sig ha fått 

information kring ombyggnationen är också de som lycktas skapa en egen bild av 

genomförandet som sedan stämde överens med hur de faktiskt upplevde det.  

 

Undersökningen visar att förbättringar framförallt av arbetsmiljön och informationen 

kring ombyggnationen kan öka hyresgästernas positiva upplevelser. Genom till exempel 

bättre avskärmningar samt god planering av störande arbeten kan påverkan av buller, 

damm och lukt minskas. Med mer detaljerad information om byggprocessen är det 

också troligt att de anställda kan planera och genomföra sitt arbete bättre och därigenom 

påverkas mindre. Information kan också öka medvetenheten om processens fortlöpande 

och det planerade resultatet. Genom att säkerställa att rätt kommunikationskanaler 

används och att informationen är anpassad till målgruppen ökas möjligheten för att få 

önskad effekt hos målgruppen. Feedback är viktig för att kunna göra nödvändiga 

korrigeringar för att uppnå önskad effekt. 
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Samverkan mellan entreprenör och arbetsgivare ger goda förutsättningar för att kunna 

skapa bra arbetsmiljö för hyresgästerna under ombyggnationen. Även informations-

insatser bör planeras tillsammans med arbetsgivaren för att kunna anpassa insatserna till 

målgruppen.  

 

Utifrån undersökningens resultat, analys och den litteraturstudie som gjorts, presenteras 

en checklista över viktiga aktiviteter för en ökad positiv upplevelse vid en ombygg-

nation. 
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1. INLEDNING 

Det här avsnittet behandlar uppsatsens bakgrund och problemområde. Vidare utvecklas 

syftet med uppsatsen och uppsatsens målgrupp. Dispositionsförteckning, metodval och 

en beskrivning av datainsamlingsmetod avslutar avsnittet tillsammans med en 

beskrivning av källhänvisningar och vilka uppsatsens avgränsningar är.  

 
 

1.1 Bakgrund 

Under hösten 1998 förvärvade Länsförsäkringar, grannfastigheten till Länsförsäkringars 

kontor beläget i Värtahamnen, Stockholm. Förvärvet av fastigheten var ett led i 

Länsförsäkringars strategi att samla alla sina Stockholmsbaserade företag vid 

Värtahamnen. Detta projekt skulle komma att få projektnamnet ”Samling på Gärdet”. 

Syftet med lokaliseringen var att samla företagen för att få en ökad närhet mellan 

bolagen och att effektivisera organisationen. När förvärvet hade genomförts, började 

fastighetsbolaget planera för en förädling av fastigheten, kvarteret Bremen 4. Trots 

förvärvet rådde det viss brist på kontorsytor. Därför planerades en tillbyggnad om totalt 

7000 kvadratmeter ovanpå den befintliga byggnaden samt en ombyggnation om 11000 

kvadratmeter i den befintliga byggnaden.  

 

I slutet av år 2000 var projekteringen1 i det närmaste klar, entreprenörer upphandlade 

och ansökan om detaljplaneändring2 gjord. Planerna var att starta byggnationen under 

början av 2001 för att Länsförsäkringar under första kvartalet av 2002 skulle kunna 

flytta in i de nya lokalerna.  

 

Under  tiden för ovanstående planering utförde jag min praktiktjänst, inom ramen för 

Civilingenjörsutbildningen på Väg och Vatten, hos Skanska. Skanska genomförde då 

ombyggnationer åt Länsförsäkringar i Kvarteret Bremen 2, grannfastigheten till 

kvarteret Bremen 4. Jag blev intresserad av hur det skulle kunna vara praktiskt möjligt 

att genomföra ett projekt där det skulle ske en produktion, enligt planerna under ett års 

tid, samtidigt som hyresgästerna inte skulle evakueras.  

                                                           
1 Projektering; utformning, dimensionering och beskrivning av blivande byggnader. Nationalencyklopedin, 
2003.  
2 Detaljplan; plan genom vilken samhället, efter prövning av vad som är lämpligt, styr hur mark får användas och 
vilka byggnader eller anläggningar som får finnas. Nationalencyklopedin, 2003. 
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Detta projekt blev det första uppslaget till mitt examensarbete och syftet var att 

undersöka hur Länsförsäkringars personal skulle komma att uppleva en till- och 

ombyggnation av kontorshuset när de fortfarande arbetade i lokalerna.  

 

Dessvärre uppstod problem vid arbetet med detaljplaneändringen. 

Intresseorganisationen ”Lilla Värtans Vänner” hade genom en berörd fastighetsägare 

överklagat beslutet av detaljplanen. När och om, byggnationen av kvarteret Bremen 4 

skulle komma att starta blev osäkert, varvid jag beslutade att inte genomföra 

examensarbetet med projektet kvarteret Bremen 4 som grund.  

 

Under tiden som den juridiska prövningen av detaljplaneändringen pågick, beslutade 

Länsförsäkringar att istället för de befintliga, mindre yteffektiva, kontorsrummen3 skapa 

kontorslandskap4 i delar av deras kontorsfastighet kvarteret Bremen 2. Detta var ett led i 

att minska bristen på kontorsyta som ingick i projektet Samling på Gärdet. Beslut 

fattades om att plan 6 till 13 skulle byggas om, dels genom att öppna upp båda gavlarna 

på planen för att skapa kontorslandskap, dels genom att bygga om vissa rum i vånings-

planens kärnor, för att skapa samtalsrum. Personal som blev direkt berörda av 

ombyggnationen skulle evakueras medan personal som endast satt i anslutning till 

byggarbetsplatsen skulle behålla sin arbetsplats. Detta berodde på att Länsförsäkringar 

hade begränsade möjlighet att skapa tillfälliga arbetsplatser för sin personal.  

 

När det stod klart att jag genom fortsatt arbete hos Skanska skulle arbeta med 

Länsförsäkringars ombyggnadsprojekt och när detta skulle innebära ombyggnation med 

kvarsittande hyresgäster beslutade jag att behandla detta projekt i mitt examensarbete.  

 

1.2 Problemområde  

När ett ombyggnadsprojekt genomförs innebär det att de kvarsittande hyresgästernas 

arbetsmiljö påverkas i form av olika störningsmoment. Generellt kan sägas att 

byggarbeten medför buller, damm och lukter av olika slag. Många olika yrkesgrupper 

                                                           
3 Kontor; arbetsplats för tjänstemän som arbetar med administration eller annat skrivbordsarbete vid företag eller 
offentlig förvaltning. Nationalencyklopedin, 2003. 
4 Kontorsladskap; arbetsmiljö som karakteriseras av att många arbetsplatser ryms i samma rum utan andra 
skiljeväggar än skärmar och växter. Nationalencyklopedin, 2003. 
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ska ha tillgång till ombyggnadslokalerna vid olika tidpunkter i ombyggnadsprocessen 

och skrymmande materialupplag måste skapas. Så ser de kvarsittande hyresgästernas 

nya temporära arbetsmiljö ut.  

 

Detta var situationen för Länsförsäkringars personal när Skanska deltog i ombygg-

nationen av deras lokaler. Jag ställde mig frågan om hur personalen faktiskt upplevde 

ombyggnationen, om det fanns några problem och i så fall vad som skulle kunna göras 

föra att minska upplevelsen dessa problem. I stort handlar det om relationen mellan 

beställarens kund, Länsförsäkringars personal, och entreprenören, Skanska.  

 

Ett flertal rapporter, t.ex. Beställare – Utförare5 och Åremodellen6, behandlar relationer 

mellan beställare och entreprenör, där fokus ligger på hur viktigt det är med ett gott 

samarbete. Få studier, t.ex. Service Quality in Refurbishment7, behandlar förhållandet 

och relationen mellan beställarens kund, de som blir direkt påverkade av entreprenörens 

arbete, och entreprenören. Det finns alltså inte mycket skrivet kring ämnet. Jag har 

därför valt ett tematiskt, angreppssätt vilket innebär en öppen och vid inriktning på 

undersökningen för att ta reda på om det finns något problem och i så fall var i 

problemet består8.  

                                                           
5 Andersson och Hansson 1989 
6 Sellström och Boman 1992 
7 Holm 2000 
8 Eriksson och Wiedersheim 1997: 47  
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1.3 Syfte 

Utifrån problemområdet är syftet med uppsatsen att: 

• Undersöka hur hyresgästen Länsförsäkringar upplevde ombyggnationen av 

kontorshuset kvarteret Bremen 2 då de nyttjade lokalerna vid tiden för 

ombyggnationen.  

• Att identifiera eventuella förbättringsområden som skulle kunna medföra att 

hyresgästers kvalitetsupplevelse ökar vid framtida ombyggnationer.  

• Att föreslå eventuella förbättringsområden till specifika aktiviteter som en 

entreprenör kan genomföra för att öka hyresgästens kvalitetsupplevelse vid liknande 

ombyggnationer.     

 

 

1.4 Målgrupp 

Ambitionen är att detta examensarbete ska kunna användas av entreprenörer som 

vägledning i hur de ska kunna öka kundernas kvalitetsupplevelse vid ombyggnationer 

då hyresgästen nyttjar lokalerna under tiden för ombyggnation.   

 

 

1.5 Disposition 

Innehållet i det här arbetet disponeras enligt följande: 

Avsnitt 1.  Redogörelse för bakgrund, problemområde, syfte, målgrupp, disposition, 

metod,  insamling av data, källhänvisningar, samt avgränsningar. 

Avsnitt 2.  Här beskrivs det undersökta projektet och dess projektorganisation. 

Avsnitt 3. I teoriavsnittet belyses hur människan påverkas av förändring, hur 

arbetsmiljön påverkas vid en ombyggnation och vikten av information och 

kommunikation vid sådana projekt.  

Avsnitt 4.  En presentation av resultatet av de fjorton genomförda intervjuerna.  

Avsnitt 5.  Analys av resultatet. 

Avsnitt 6.  Slutsats och egna kommentarer. 
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1.6 Metod 

Det finns två olika slags data: primär och sekundärdata. Med primärdata avses 

information som samlas in för ett visst ändamål och som inte finns dokumenterat 

tidigare. Sekundär data däremot inkluderar material såsom litteratur, dataregister med 

mera, det vill säga redan befintlig information.9  

 

Jag har i detta examensarbeta använt både primär- och sekundärdata. Primärdata, 

intervjuer med Länsförsäkringars anställda, har använts för att undersöka om det finns 

något problem och i så fall var i problemet består. Sekundärdata, litteratur, har använts 

för att söka teorier från närliggande områden för en ökad förståelse för problemområdet 

och resultatet av intervjuerna.  

 

1.6.1 Datainsamlingsmetod 

För att få insikt i hur hyresgästerna upplevde ombyggnationen har jag använt mig av 

besöksintervjuer. Fördelarna med besöksintervjuer är många. Den viktigaste är 

säkerställande av att den insamlade informationen är användbar i det fortsatta arbetet. 

Med intervjuer kan man snabbt guida respondenten tillbaka på rätt spår om så behövs, 

följa upp frågor och respondenten kan utnyttja kroppsspråket för att nyansera svaren. 

Nackdelar med besöksintervjuer kan vara svårighet med att få intervjutid och att det kan 

uppkomma intervjuareffekter genom att intervjuare och intervjuad kan påverka 

varandra10.   

 

Jag har intervjuat fjorton anställda hos Länsförsäkringar. För att få ett någorlunda 

representativt  underlag har jag valt ut personer utifrån olikheter beträffande ålder, kön 

och befattning inom företaget samt från olika våningsplan i huset. Urvalet har även skett 

utifrån anställdas deltagande i beslutande grupper.  

 

                                                           
9 Eriksson och Wiedersheim 1997: 65 
10 Eriksson och Wiedersheim 1997: 87 
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1.6.2 Validitet och reliabilitet 

Validitet är ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att det ska mäta11. 

Här är en öppen undersökningsansats vald där frågor ställs direkt till berörda personer 

som själva fritt får uttrycka sina åsikter kring frågorna. Vid tillfällen som 

respondenternas svar ej sammanfallit med det som frågan syftat till, har jag försökt styra 

tillbaka respondenterna på rätt spår utan att lägga ord i deras mun. Detta tillsammans 

med det breda valet av respondenter utifrån personliga egenskaper och befattningar 

torde tyda på hög validitet i undersökningen.  

 

Reliabilitet innebär att mätinstrumentet ska ge tillförlitliga och stabila utslag12. 

Intervjuerna gjordes ca 6 månader efter ombyggnadens färdigställande och tiden som 

löpt efter färdigställandet kan ha påverkat respondenternas uppfattning av och 

inställning till ombyggnationen, och därmed reliabiliteten. Tillförlitligheten stärks dock 

av att undersökningen är gjord med de som var direkt berörda av ombyggnationen. 

 

1.6.3 Frågeformulär 

Syftet med intervjuerna var att undersöka hur Länsförsäkringars personal upplevde 

ombyggnationen av kontorshuset kvarteret Bremen 2 då de vid tiden för 

ombyggnationen nyttjade lokalerna. Följande frågor användes vid intervjuerna: 

 

1. Vilka är dina tidigare erfarenheter angående ombyggnation, bortse från 

Länsförsäkringar? 

2. Hur har du blivit berörd av tidigare ombyggnationer på Länsförsäkringar?  

3. Hur / på vilket sätt, har information angående ombyggnationen meddelats dig? 

4. Vilket innehåll har information gällande ombyggnationen haft? 

5. Har du kunnat påverka ombyggnationen? 

6. Vilka förväntningar hade du på genomförandet av ombyggnationen? 

7. Upplevde du några störningar under ombyggnationen? 

8. Motsvarar genomförandet av ombyggnationen dina förväntningar? 

9. Hur var interaktionen mellan dig och yrkesmännen? 

                                                           
11 Eriksson och Wiedersheim 1997: 38 
12 Eriksson och Wiedersheim 1997: 39 
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10. Har ni diskuterat ombyggnationen med dina kolleger? 

11. Har du kunnat utföra ditt arbetet under ombyggnationen på ett tillfredsställande sätt?  

12. Hur kan förbättringar göras vid liknande ombyggnationer?  

 
 

1.7 Källhänvisningar 

Vid källhänvisning har följande metod använts: Not vid ord förklarar begrepp. Not som 

är placerad efter en menings sista bokstav avser meningen och not som är placerad efter 

styckets sista tecken avser hela stycket. 
 

 

1.8 Avgränsningar 

Detta examensarbete behandlar inte ombyggnationer generellt eller uppfattningen från 

hyresgäster vid andra ombyggnationer. Vidare behandlas inte beställarens eller 

entreprenörens uppfattning angående den aktuella ombyggnationen.  
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2. PROJEKT OCH PROJEKTORGANISATION 

Varje ombyggnadsprojekts förutsättningar varierar med avseende på vad som ska göras 

och hur det ska genomföras. Här presenteras det aktuella ombyggnadsprojektet 

Kvarteret Bremen 2, så att läsaren ska ges möjlighet att få en inblick i projektets 

förutsättningar.  

 

 

2.1 Objektet Kvarteret Bremen 2 

I början av 1990-talet lät Länsförsäkringar bebygga tomten Bremen 2, som är beläget på 

Tegeluddsvägen i kvarteret bredvid TV 4 vid Värtahamnen på Gärdet i Stockholm. 

Byggnaden kan beskrivas som en modern kontorsfastighet om drygt 25000 m2 och 

tretton våningar, med alla tänkbara faciliteter såsom friskvårds-anläggning, pool och 

bastu. Entrén är inbjudande med en takhöjd på fyra våningar och har en 

dammanläggning med grönskande växlighet. Vidare finns det ett stort garage och 

personalen kan äta lunch i den toppmoderna restaurangen på sjunde våningen. Hela 

byggnaden har en väl genomtänkt disposition och har av personalen uppskattad 

planlösning med cellkontor. Den totala uthyrningsbara arean är cirka 36.500 m² varav 

cirka 28.000 m² är kontor samt därtill hörande matsalar, konferenslokaler och 

friskvårdsanläggningar. Resterande ytor är huvudsakligen lager och garage. 

 

Varje kontorsplan har en centralt placerad del bestående av pentry med fikarum, 

kapprum med toaletter, förråd, sammanträdesrum samt rum för kopiering och 

datautskrifter. Kontorsrummen ligger utmed fasaderna och är därmed ljusa med 

direktljus utifrån. Kontorsytornas ytskikt består av heltäckande matta, undertak, målade 

gipsväggar och träglaspartier i ask mot korridor. I varje kontorsrum kan temperaturen 

justeras efter önskemål.      

 

 

2.2 Projektet Kvarteret Bremen 2 

Länsförsäkringars behov av arbetsplatser var större än tillgången när projektet ”Samling 

på Gärdet” startade. Projektet innebar att alla Stockholmsbaserade kontor skulle samlas 

geografiskt till Värtahamnen på Gärdet. Trots köpet av fastigheten Bremen 4 inklusive 

den planerade tillbyggnaden, skulle arbetsplatserna inte räcka till för alla medarbetare. 
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Beslut fattades om att öppna upp gavlarna på plan sju till tretton för att skapa öppna 

kontorsarbetsplatser. Bedömningen var att ombyggnaden skulle ge ytterligare tjugo 

arbetsplatser per plan, totalt 140 nya platser.  

 

Ombyggnationen skulle komma att omfatta cirka 600 kvadratmeter per plan, cirka 100 

kvadrat i husets kärna och ungefär 250 kvadrat per gavel. Hela ytorna skulle göras om 

för att ge plats åt den nya öppna planlösningen.  

 

Vid tidpunkten för ombyggnationen var entreprenörer och byggledare redan etablerade. 

Länsförsäkringar hade låtit bygga om de lägre planen i fastigheten och den nya 

ombyggnationen skulle bli ytterligare en etapp i deras anpassning av fastigheten. 

 

 

2.3 Organisationen för ombyggnaden 

Hyresgästen i fastigheten där ombyggnationen ägde rum är som tidigare nämnts Läns-

försäkringar. Länsförsäkringars fastighetsbolag Humlegården AB, ägare till fastigheten, 

var juridisk beställare och byggherre13 i ombyggnadsprojektet. Humlegården anlitade 

byggledningsföretaget Mum projektbyggarna som samordnare av arbetet. 

Byggentreprenör14, ventilation- och styrentreprenör, rörentreprenör och elentreprenör 

upphandlades av byggledningsföretaget Mum Projektbyggarna. Mum Projektbyggarnas 

huvudsakliga uppgift var att ansvara för projektering, med hjälp av externa konsulter 

såsom arkitekt, elkonsult, rör- och ventilationskonsult samt att samordna dessa för att på 

bästa sätt genomföra ombyggnationen.  

                                                           
13 Byggherren; den för vars räkning ett byggnadsprojekt utförs. Nationalencyklopedin, 2003. 
14 Entreprenör; Firma som åtar sig entreprenad. Nationalencyklopedin, 2003. 



 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bild 1: Schematisk bild av projektorganisationen   

 

 
 

Beställare: Humlegården 

Byggledningsföretag:  
Mum Projektbyggarna 

Elentreprenör: 
Elmetropolen 

Byggentreprenör: 
Skanska 

Rörentreprenör: 
Gunnar Jensen Rör 

Ventilationsentreprenör: 
TOTAB 

El-, rör-, ventilation- och 
styrkonsult:  
Scandiaconsult 

Arkitekt: 
Berndtsson Arkitektkontor 

Hyresgäst: Länsförsäkringar 

Avtal om ombyggnation 
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3. TEORI 

Här behandlas de teoriavsnitt som jag uppfattar som betydelsefulla för en ökad 

förståelse för problemområdet och av undersökningens resultat: ett ombyggnadsprojekts 

påverkan på människan och vikten av kommunikation. 

 
 

3.1  Förändring påverkar människor 

En ombyggnation är ett tillstånd av förändring. En förändring som upplevs särskilt stark 

för hyresgästen om denne använder lokalytorna under ombyggnationen. Förutom att 

arbetsmiljön förändras under den tid byggarbeten pågår, leder även den färdiga 

ombyggnationen till en visuell förändring av lokalytorna. 

 

Förändringar, av alla de slag, möts ofta av motstånd då många människor inte tycker om 

förändringar15. Förutom att aktiviteten, det vill säga ombyggnationen, i sig är en 

förändring för hyresgästerna kan den också vara en del i en större organisatorisk 

förändringsprocess, till exempel en omorganisation som kräver större lokaler och/eller 

ändrad utformning. Personalens uppfattningar och känslor inför ombyggnationen kan 

därför ha påverkats av andra faktorer under förändringsprocessen16. Om hyresgästerna 

har ett motstånd mot hela förändringen kan det ta sig uttryck i form av ovilja att 

samarbeta kring ombyggnationen. Å andra sidan om människor är välvilligt inställda till 

förändringen har de kanske en positiv inställning till ombyggnationen. Med andra ord, 

positiva eller negativa uttryck kring ombyggnationen kan bero på den 

förändringsprocess som eventuellt genomförs och berör den egna organisationen, dvs. 

de människor som arbetar i företaget.   

 

 

3.2 Arbetsmiljön under ombyggnationen 

När hyresgästen stannar kvar i lokalerna under tiden för ombyggnation är det 

oundvikligt att deras arbetsmiljö påverkas. Förutom den oordning som kan uppkomma 

vid en etablering av olika yrkesgrupper och material finns många andra faktorer som 

                                                           
15 Bruzelius och Skärvad 2000: 370; Erikson 1992:174 
16 Ander och Karlsson 1989: 94 
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kan komma att påverka arbetsmiljön såsom buller, damm och lukter. Mats Holm17 

kommer i sin doktorsavhandling om servicekvalitet vid ombyggnationer fram till olika 

sätt att minimera dessa störningar. Holm18 pekar på att det är viktigt att förlägga 

aktiviteter som medför buller och damm till tider då hyresgästerna inte arbetar i 

lokalerna. Holm19 understryker också hur viktigt det är att avskärma ombyggnads 

arbetsplatsen noggrant, att använda maskiner som minimerar buller samt att ofta och 

noggrant röja och städa bygg-arbetsplatsen. Det kanske viktigast åtgärden är dock att 

informera hyresgästerna om när aktiviteter som medför buller och damm kommer att 

utföras. Då kan hyresgästerna förbereda sig både mentalt och fysiskt. En annan viktig 

aspekt är att planera arbetets tillvägagångssätt, för att minimera buller och damm. 

 

3.2.1 Arbetsgivarens ansvar 
Det är viktigt att poängtera att det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för 

hyresgästernas arbetsmiljö. De psykiska och sociala aspekterna av arbetsmiljön samt 

arbetsgivarens skyldigheter regleras i Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverkets 

Författningssamling, AFS. Där står att läsa att arbetsgivaren måste ta hänsyn till 

arbetsmiljön vid planering av och beslut om till exempel en ombyggnad.20 Vidare 

utvecklas informationsansvaret där arbetsgivaren är skyldig att se till att tillräcklig 

information ges om vad som händer/planeras inom arbetsstället och att frågor om 

arbetstrivsel ska tas upp vid arbetsplatsträffar eller liknande21. Arbetsgivaren har således 

ansvar för de anställdas trivsel i samband med ombyggnationer. En sammanställning 

över hur arbetsmiljön kommer att påverkas under ombyggnationen kan arbetsgivaren 

finna i arbetsmiljöplanen22 som samordnaren för ombyggnationen är skyldig att 

upprätta. Arbetsmiljöplanen kan således vara en grund för arbetsgivaren när denne 

planerar vad som ska informeras, till vem och när.      

 
 

                                                           
17 Holm, 2000:40 
18 Holm, 2000:40 
19 Holm, 2000:40 
20 Utvecklingsrådet 2002:4 
21 Utvecklingsrådet 2002:18 
22 Utvecklingsrådet 2002:7 
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3.3 Vikten av information och kommunikation 

En ombyggnation innebär en förändring för hyresgästerna och vid brist på information 

om denna förändring kan det uppstå osäkerhet. Det har länge uttrycks som en 

självklarhet att organisationer behöver information för att hantera osäkerhet23. Det är 

därför viktigt att redan från början göra klart vilka informationsbehov som finns och att 

planera hur dessa behov skall tillgodoses24. Vilka ska informeras, vad behöver de veta, 

när behöver de veta det och hur skall de få informationen? Ett sätt att börja planera är att 

göra upp checklistor för vem, vad, när och hur25. 

 

3.3.1 Olika människor har olika behov 

För att kunna förmedla rätt information måste det först undersökas vilken information 

som hyresgästerna behöver och/eller vill ha. Olika människor har olika behov av 

information och det är något som måste tillgodoses. Enligt Holm är varje människa unik 

och det kan finnas lika många behov som det finns människor26. Ett sätt att hantera detta 

är att gruppera människor i olika kategorier, målgrupper, för att lättare kunna anpassa 

informationen efter de olika gruppernas behov. För att förstå målgrupperna och deras 

behov kan en undersökning görs före ombyggnationens start för att kartlägga behoven27. 

Det handlar främst om att ta reda på vilken förväntan som finns, vilka erfarenheter 

människor har och hur de vill bli informerade. 
 

3.3.2  Tvåvägskommunikation 
Information är en del i kommunikationsprocessen där en sändare sänder ett meddelande, 

information, genom ett medium till en mottagare28. Peder Hård af Segerstad analyserar 

människan som informationsbehandlare och kommer fram till att sändandet och 

mottagandet av information är två likvärdiga funktioner i kommunikationsprocessen 

och han menar att en kommunikationshandling fullbordas först när mottagaren tar emot 

och förstår budskapet29.  
 

                                                           
23 Polesie och Johansson 1992:110 
24 Ander och Karlsson 1989:35 
25 Ander och Karlsson 1989:35 
26 Holm 2000:39 
27 Holm 2000:39 
28 Palm och Windahl 1989:p 
29 Hård af Segerstad 2002:290 
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               Kodning                                Avkodning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2: Tvåvägskommunikation, en utvecklad basmodell30 
 

När ett budskap utformas måste därför tanken gå till hur mottagaren kommer att 

uppfatta budskapet samt hur denne kan komma att reagera på det. Om mottagaren 

reagerar på budskapet, och reaktionen observeras, erhålls feedback (återföring av 

information) vilket ger signaler på hur mottagaren har uppfattat budskapet. För att nå 

det syfte som sattes med informationen är det viktigt att utnyttja denna feedback för att 

rätta till missförstånd och anpassa den fortsatta kommunikationen efter mottagaren31. 

För att ha möjlighet att utläsa feedback krävs alltså tvåvägskommunikation, det vill säga 

kommunikation som går från sändare till mottagare med återkoppling till sändaren.  

 

 

3.3.3  Kommunikationskanaler  
Det finns i minst tre olika typer av kommunikationskanaler: skriftliga, elektroniska och 

muntliga. Skriftliga kanaler är bland annat brev, trycksaker, personaltidningar, 

broschyrer, affischer och nyhetsbrev. Fördelen med skriftliga kanaler är att läsaren kan 

gå tillbaka till texten och läsa på nytt, att risken för feltolkning är liten och att det kan 

läsas när det passar mottagaren. Elektroniska kanaler består av till exempel av telefon, 

tv, video, intranät, internet och e-post. Dessa kanaler är mycket snabba och vissa av 

dem ger också möjligt att sända information vidare samt att gå tillbaka till 

informationen. Nackdelen med vissa av de elektroniska kanalerna och de flesta 

                                                           
30 Larsson 2001:40 
31 Ander och Karlsson 1989:75 

Sändare Budskap Medium Mottagare 

Feedback 

     Brus

Effekt 
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skriftliga kanaler är de små möjligheterna till tvåvägskommunikation vilket i sig ger 

små möjligheter att kontrollera om och hur informationen mottagits.  

 

Muntliga kanaler, det vill säga möten människor emellan, ger däremot större möjlighet 

till dialog. Där är frågor och förtydliganden möjliga och även att avläsa kroppsspråk och 

tonfall. De muntliga kanalerna består av planerade eller informella samtal, möten, 

konferenser och utbildningar. För att nå en effektiv kommunikation är det nödvändigt 

att kombinera olika typer av kommunikationskanaler som kompletterar varann.32 

 

3.4 Sammanfattning 

Det finns ett flertal faktorer som kan vara avgörande för hur en människa uppfattar och 

känner för den förändring som en ombyggnation innebär, till exempel om 

ombyggnationen är en del i en större förändringsprocess. Resonemang har också förts 

kring aktiviteter som kan förbättra arbetsmiljön och minimera störningarna för de som 

använder lokalytorna vid tiden för ombyggnationen, där arbetsgivaren har ett stort 

ansvar. En viktig aktivitet är informationen och kommunikationen kring om-

byggnationen. Fördelaktigt är att redan innan ombyggnation startar ta reda på vilka 

informationsbehov som finns samt att planera för hur dessa behov kan tillgodoses. I 

grund och botten handlar det om vilken förväntan som finns, vilka erfarenheter 

människor har och hur de vill bli informerade. Vidare har resonemang förts kring 

fördelen med tvåvägskommunikation och vilka kommunikationskanaler som finns att 

tillgå. 

 
 

 

                                                           
32 Erikson 1992:42-44, Larsson och Rosengren 1995:133 
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4. RESULTAT 

I det här avsnittet presenteras resultatet av de fjorton utförda intervjuerna.  

 

 

4.1 Resultatgrund 

Fjorton besöksintervjuer genomfördes med utvald personal från Länsförsäkringar som 

arbetade i kvarteret Bremen 2 under tiden för ombyggnation. Siffror inom parantes ( ), 

anger antalet respondenter som uppgett ett visst svar. Nedan presenteras resultatet av 

intervjuerna under följande rubriker:  

 

• Tidigare erfarenhet av ombyggnation  fråga 1 och 2 

• Informationskanaler   fråga 3 

• Informationsinnehåll  fråga 4 

• Möjlighet att påverka  fråga 5 

• Förväntningar på genomförandet  fråga 6 

• Upplevda störningar  fråga 7 

• Jämförelse mellan genomförandet och förväntan 

av genomförandet   fråga 8 

• Interaktionen med yrkesmännen  fråga 9 

• Diskussioner med kollegor  fråga 10 

• Utförande av eget arbete  fråga 11 

• Möjliga förbättringar  fråga 12 
 
 
 

4.2 Tidigare erfarenhet av ombyggnation 

De flesta av respondenterna (12) har erfarenhet av ombyggnationer bortsett från de 

utförda hos Länsförsäkringar. Av dessa har åtta stor erfarenhet. Det rör sig oftast om 

renovering och ombyggnation av lägenhet, villa eller fritidshus.  

 

Fyra respondenter har inte blivit berörda av tidigare ombyggnationer på Läns-

försäkringar. Åtta har endast blivit berörda i liten grad, då av efterarbeten eller av 

intilliggande ombyggnationer. Två respondenter anser sig ha blivit direkt berörda av 

tidigare ombyggnationer på Länsförsäkringar. 
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4.3 Informationskanaler 

Information kring ombyggnationen nådde respondenterna främst via Länsförsäkringars 

intranät Länet (10), via avdelningsmöten (8) och e-post (6) främst från våningsansvarig. 

Två av respondenterna var våningsansvariga och förmedlade den information de fått i 

styrgruppsmöten till de anställda via avdelningsmöten och e-post. Tre deltog i ett 

allmänt informationsmöte och två nämnde informationsplanscher som visade hur 

resultatet skulle bli. Fyra av respondenterna uppgav prat på fikaraster eller surr i 

korridoren som ytterligare informationskanaler. Tre sökte själva information av 

yrkesarbetare. 

 

 

4.4 Informationsinnehåll 

Den information som respondenterna tagit del av har innehållit grova tider för bygget 

med inflyttningstider (9), beskrivning av ombyggnationens resultat (8) och tider för 

bullriga och dammiga arbeten (6).  Nio respondenter svarar spontant att de saknat 

information om hur ombyggnationen skulle komma att påverka deras arbetsmiljö.  

 

 

4.5 Möjlighet att påverka 

Fem respondenter uppger att de har kunnat påverka ombyggnationen. Av dessa hade 

fyra personer aktiva roller i ombyggnationen som deltagare i styrgruppen, koordinator 

eller våningsansvarig. En respondent har kunnat påverka genom sitt fackliga ombud. 

Flertalet av respondenterna (9) uppger dock att de ej har kunnat påverka 

ombyggnationen.  

 

 

4.6 Förväntningar på genomförandet 

Hälften av respondenterna (7) förväntade sig ha en acceptabel arbetsmiljö under 

ombyggnationen med minsta möjliga störningar. Andra hälften (7) av respondenterna 

förväntade sig att ombyggnationen skulle innebära att det blev bullrigt och dammigt och 

fem av dessa trodde att det också skulle bli stökigt.  
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4.7 Upplevda störningar 

Åtta av respondenterna upplevde störningar under ombyggnationen. De störningar som 

nämnts är buller (7), damm (6), att det var stökigt (3), starka lukter (3) och högljudda 

yrkesarbetare (2). Av de sex respondenter som inte upplevde störningar under 

ombyggnationen menade tre att det räckte med att stänga kontorsdörren för att inte bli 

störd, en person var sällan på sin plats, en anser sig ha en hög acceptansnivå och en har 

arbetsuppgifter där respondenten anser att det inte spelar någon roll om omgivningen är 

lite stökig. 

 

 

4.8 Jämförelse mellan genomförandet och förväntan på genomförandet 

När respondenterna jämförde genomförandet av ombyggnationen med hur de förväntat 

sig den, sa nio att den motsvarade förväntningarna. Fyra av dessa hade förväntat sig 

buller och damm medan fem hade förväntat sig en acceptabel arbetsmiljö. Alla de fem 

respondenter som inte tyckte att ombyggnationen motsvarade förväntningarna anser att 

ombyggnationen var mer stökig och bullrig än de förväntat sig.  

 

 

4.9 Interaktionen med yrkesmännen 

Interaktion förekom främst då respondenterna ställde frågor kring ombyggnationen till 

yrkesarbetarna och då de bad yrkesarbetarna att dämpa ljudnivån eller på annat sätt visa 

större hänsyn. Elva av respondenterna hade någon form av interaktion med 

yrkesmännen. Endast en av dessa uppfattar interaktionen som dålig medan övriga 

uppfattar den som god. Tre respondenter anser sig inte haft någon interaktion med 

yrkesmännen.  

 

 

4.10  Diskussioner med kollegor 

Flertalet av respondenterna (10) har diskuterat ombyggnationen med sina kollegor. 

Samtalen har främst handlat om personalens arbetsmiljö med inriktning på buller, 

damm och lukter. Tre av respondenterna har inte diskuterat själva ombyggnationen med 

sina kollegor, men däremot det väntade resultatet. En har inte diskuterat någon aspekt 

av ombyggnationen med sina kollegor.  
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4.11  Utförande av eget arbete 

Det egna arbetet kunde utföras på ett tillfredsställande sätt enligt tio av respondenterna. 

Av dessa tio påpekade dock fem att det förekommit störningar vid telefonsamtal. Två 

tillade att de kunnat jobba hemifrån, för två andra räckte det med att stänga dörren och 

en var sällan på plats. Av de fyra som upplevde att de inte kunnat utföra sitt arbete på ett 

tillfredsställande sätt blev en sjukskriven och tre menar att de blev störda vid 

telefonsamtal samt att det var stökigt på arbetsplatsen. 

 

 

4.12  Möjliga förbättringar 

Tretton av de fjorton respondenterna hade förslag på förbättringar vid liknande 

ombyggnationer. Förslagen handlade om mer detaljerad information om byggprocessen 

(6), bättre avskärmningar av själva byggplatsen (4), tider för buller och damm (4) och 

bättre information om påverkan på arbetsmiljön (3). Fyra respondenter ansåg att det 

bästa är om hyresgästerna flyttar ut under ombyggnation.  
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5. ANALYS 

I detta avsnitt analyseras resultatet av undersökningen. 

 

 

 

5.1 Erfarenhet påverkade förväntan på ombyggnationen 

Det ligger nära till hands att tro att en persons förväntning på en ombyggnations 

genomförande påverkas av tidigare upplevelser av ombyggnationer. Det visade sig 

också att alla de nio respondenter som upplevde att genomförandet motsvarade 

förväntan hade erfarenhet av ombyggnationer, sju hade till och med stor erfarenhet. 

 

Det gick däremot inte att finna något samband mellan att ha eller inte ha erfarenhet 

jämfört med om respondenten förväntade sig en acceptabel och lugn arbetsmiljö eller 

om man förväntade sig stök och buller.  

  

5.2 Brist på information  

I resultatet kan tydas att informationen kring ombyggnationen varit bristfällig och 

allmänt hållen. Detta var särskilt tydligt när det gäller information om ombyggnationens 

konsekvenser på arbetsmiljön. Endast tre av de fjorton respondenterna nämner att de har 

fått information om konsekvenser på arbetsmiljön, åtta uttryckte att de inte fått eller att 

de saknat sådan information. De övriga tre nämnde varken om de erhållit eller om de 

saknade information kring arbetsmiljökonsekvenser. Viktigt att notera är att två av de 

tre som hade fått information om konsekvenser för arbetsmiljön satt med i styrgruppen 

som beslutade om ombyggnationen och en av dem nämnde spontant att den 

informationen inte var tillräckligt detaljerad.  

 

Innehållet i informationen som personalen tagit del av har varierat kraftigt. Allt ifrån att 

viss personal endast känt till resultatet (hur planlösningen skulle komma att bli efter 

ombyggnationen), till att andra anser att de tagit del av all information som tänkas kan. 

Respondenterna har oftast inte varit, enligt dem själva, tillräckligt insatta i 

byggprocessens fortlöpande, ordningen av de olika arbetsmomenten och tiderna för 

dessa. Önskemål om mer detaljerad information framkom, som till exempel vad de 
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olika arbetsmomenten innebär ur arbetsmiljösynpunkt till exempel rivning som låter och 

dammar, mattlim och målarfärger som luktar. 

 

 

5.3 Upplevelsen påverkades av erhållen information 

Det finns ett samband mellan information och hur respondenterna upplevt 

genomförandet av ombyggnationen. Alla de fem respondenter som upplevde att 

genomförandet inte motsvarade deras förväntningar saknade mycket information, som 

till exempel detaljerad tidplan, påverkan på arbetsmiljön och byggprocessens 

genomförande. Även flera av de nio respondenter som upplevde att genomförandet 

motsvarade deras förväntningar saknade information. Där uppger dock flertalet att de 

fått information om tider för buller och damm samt information om hur de nya 

lokalerna skulle bli. Det verkar alltså som att de som fått information, trots upplevda 

brister i informationen, har lyckats skapa en egen bild av genomförandet som sedan 

också stämde överens med hur de faktiskt upplevde det. De som saknade mycket 

information har inte lyckats skapa sig en egen bild som sedan stämde överens med 

upplevelsen. Informationen hade alltså en viktig roll för skapandet av en korrekt inre 

bild av det som skulle ske. 

 

 

5.4 Genomförandet motsvarade i stort det förväntade 

När respondenterna själva fick jämföra genomförandet av ombyggnationen med hur de 

förväntat sig den, sa nio av dem att den motsvarade förväntningarna. Fyra av dessa hade 

förväntat sig buller och damm medan fem hade förväntat sig en acceptabel arbetsmiljö. 

Alla de fem respondenter som inte tyckte att ombyggnationen motsvarade förväntning-

arna anser att det rådde alltför stor oordning på arbetsplatsen och att ljudnivån var 

oacceptabelt hög. 
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6. SLUTSATSER OCH EGNA KOMMENTARER 

Med teori-, resultat- och analysavsnitten som bakgrund presenteras här de förbättrings-

områden i form av specifika aktiviteter som en entreprenör kan genomföra för att öka 

hyresgästens kvalitetsupplevelse vid liknande ombyggnationer.  

 

6.1 Informationens betydelse  

Information tjänar till att minska osäkerhet33 och som analysen visar var bristen på 

information en av de avgörande faktorerna för hur hyresgästerna upplevde ombygg-

nationen. Med bättre information torde alltså hyresgästernas upplevelse kunna påverkas 

på ett positivt sätt. Genom att undersöka vilka som ska informeras, vad de behöver veta, 

när de behöver veta det och hur de ska informeras, kan entreprenören och arbetsgivaren 

gemensamt skapa en plan för informationen kring ombyggnationen. 

6.1.1 Störningar för hyresgäst kan minskas med information 
Det kan konstateras att många hyresgäster blev störda under sitt arbete och att vissa inte 

kunde utföra sitt arbete på tillfredsställande sätt. Många upplevde att informationen inte 

varit tillräcklig och vissa respondenter har också spontant sagt att med något mer 

detaljerad information hade man kunnat planera och genomför sitt arbete bättre. 

Entreprenören och arbetsgivaren har genom arbetsmiljöplanen den detaljerade 

informationen om hur ombyggnationen kommer att genomföras och kan därför 

tillsammans utforma information för att underlätta för hyresgästens eget arbete. 

 

6.1.2  Att välja rätt kommunikationskanaler 
Det fanns, som tigare nämnts, många olika informationskanaler för spridning av 

information till den berörda personalen; Länsförsäkringars intranet, Länet, 

avdelningsmöten, informationsmöte i ”Samlan”, e-post och informationsplanscher. Men 

alla respondenterna har inte fått information från samtliga av dessa kanaler. Detta kan 

bero på att informationen inte varit tydlig eller att respondenterna inte använt eller haft 

tillgång till kanalen. Människor är också olika mottagliga för information från olika 

informationskanaler.  

    

                                                           
33 Dimbleby & Burton, 1998:282 
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Kommunikation behöver inte kräva information via flera kommunikationskanaler, men 

kräver rätt kanal(er) för att nå målgruppen - anpassat efter resurser, budskap och 

situation. Entreprenören kan inför en ombyggnation själv eller gemensamt med 

arbetsgivaren undersöka vilka kommunikationskanaler som passar målgruppen och 

situationen. Här bör också kanalernas möjlighet för feedback, tvåvägskommunikation, 

vägas in då feedback möjliggör för entreprenör och arbetsgivare att korrigera budskap 

och kanaler för att få önskad effekt hos målgruppen. 

 

 

6.2 Åtgärder för ökad positiv upplevelse 

I analysen framkom att flera åtgärder skulle kunna vidtas för att öka hyresgästernas 

positiva upplevelser i samband med ombyggnationer. Förutom detaljerad och 

målgruppsanpassad information handlar det också om konkreta åtgärder som 

byggentreprenören kan vidta med hänsyn till arbetsmiljön såsom buller, damm och lukt. 

Med tanke på arbetsgivarens arbetsmiljöansvar för sin personal finns det goda 

möjligheter för ett samarbete mellan entreprenören och arbetsgivaren både för att skapa 

en så bra arbetsmiljö som möjligt, samt för kommunikation med de anställda i 

arbetsmiljöfrågor. 

 

 

6.3 Checklista över aktiviteter som förbättrar hyresgästernas upplevelser  

Utifrån undersökningens resultat, analys och den litteraturstudie som gjorts, presenteras 

nedan en checklista över viktiga aktiviteter för en ökad positiv upplevelse vid en 

ombyggnation. Flertalet av punkterna på listan stöds också av respondenternas förslag 

till förbättringar vid liknande ombyggnationer som framkom under 4.12.  
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Checklista till entreprenören för att förbättra hyresgästens upplevelser  

i samband med en ombyggnation av dennes lokaler 

 

Praktiska åtgärder 

1. Planera byggprocessen så att störningar minimeras 

2. Använda verktyg som medför så lite oljud som möjligt 

3. Förlägg arbete som medför de största störningarna till tider utanför hyresgästernas 

arbetstider 

4. Förlägg övriga arbeten som medför störningar på fasta tider 

5. Ta reda på om det finns tider då det är särskilt viktigt för hyresgästen att inte oljud 

förekommer. Anpassa om möjligt arbetet efter dessa. 

6. Avskärma byggarbetsområdet från hyresgästernas arbetsplatser 

7. Städa byggarbetsplatsen noggrant och ofta  

 

Informationsinsatser 

8. Undersök hyresgästernas informationsbehov innan byggstart. Detta gör det lättare 

att anpassa informationen till förväntan och till målgrupperna 

9. Använd vid behov olika kommunikationskanaler för att nå alla som berörs av 

ombyggnationen 

10. Ordna informationsmöten på bestämda tider för en kontinuerlig dialog med 

hyresgästerna  

11. Informera om hur bygget kommer att genomföras; vad som byggs om, hur och när  

12. Informera om påverkan på arbetsmiljön 
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6.4  Egna kommentarer 

I det här examensarbetet har jag identifierat information som en nyckelfaktor till en 

ökad positiv upplevelse för hyresgästerna i samband med ombyggnationer då 

hyresgästerna använder lokalerna vid tiden för ombyggnationen. Kommunikations-

mixen, det vill säga på vilka sätt information utbyts har tagits upp flyktigt. Förståelsen 

över hur information bäst når människor vid ombyggnationer, samt innehållet i den 

information som kommuniceras är viktig för att kunna erbjuda hyresgästerna ökad 

positiv upplevelse i samband med liknande ombyggnationer. För att kunna tillfredsställa 

hyresgästen och överträffa dennes behov vid ombyggnationer kommer detta område 

vara viktigt i framtiden. Detta område är intressant för vidare forskning och ett bra tema 

för en någon annan examensuppsats.   
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