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SAMMANFATTNING 
 
När tidiga byggarbeten utförs inomhus är det vanligt att provisorisk 
belysning används, dels för att kunna se omgivningen och dels för att 
kunna arbeta. 
 Skanska Sverige AB uppmanar byggprojekt till att använda tak-
lampor i form av belysningsbojar. Funktionen av den här typen av be-
lysning har på flera projekt varit en kontroversiell fråga där somliga 
anser att den ska fungera att arbeta i och andra ser det som en oriente-
rande belysning. Det finns inte heller några tydliga riktvärden på vilken 
ljusstyrka som behövs på en byggarbetsplats. 
 Undersökningen syftar till att dels förtydliga begreppen allmän- 
och arbetsbelysning inomhus vid byggarbetsplatser och dels utreda 
belysningens påverkan på yrkesarbetaren. Med hänsyn till detta och 
lagkrav ska takbelysningens tänkta funktion i byggarbetsplatsens in-
omhusmiljö utredas. Målsättningen är att skapa en enhetlig syn på be-
lysning inom byggföretaget och underlätta planeringen av den. Utred-
ningen genomförs med en grundläggande litteraturstudie, intervju- och 
enkätstudier där tjänstemän och yrkesarbetare tillfrågas, platsbesök 
samt mätningar och simuleringar.  
 Resultaten visar att det finns en varierande uppfattning kring 
definitionen av allmän- respektive arbetsbelysning. Generellt har yr-
kesarbetare och tjänstemän olika syn på takbelysningens funktion. Ma-
joriteten av yrkesarbetarna förväntar sig kunna arbeta i takbelysning 
medan de flesta tjänstemän anser att huvudsyftet är framkomlighet. 
Vid simuleringar visar sig däremot att den takbelysning som idag an-
vänds vid Skanskas byggarbetsplatser inte är tillräcklig för att tillgo-
dose kraven på ljusstyrka för alla typer av arbetsmoment som sker på 
en byggarbetsplats. 
 Resultat från intervjuer och enkäter bekräftar resultat från tidi-
gare utförda studier; att ljusnivån har betydande inverkan på männi-
skan både psykiskt och fysiskt. En dåligt belyst arbetsplats påverkar 
arbetarens förmåga att i stunden utföra arbetsuppgifter men har även 
långvariga effekter på hälsan. Vidare kan en bra takbelysning kombine-
rat med riktad arbetsbelysning minska arbetsmiljörisker och underlätta 
arbetet. 
 Idag finns inga specifika rutiner för planering och utformning av 
takbelysning även om många tjänstemän utgår från liknande underlag. 
För att skapa en samsyn kring funktionen och upplysa om arbetsmiljö-
risker kring belysning ges slutligen rekommendationer som kan tydlig-
göra funktionen och underlätta utformningen av provisorisk takbelys-
ning.  
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FÖRORD 
 
Denna rapport redovisar det examensarbete på 15 högskolepoäng som 
utförts som avslutande moment inom Högskoleingenjörsprogrammet i 
byggteknik vid Uppsala Universitet. Arbetet har genomförts mellan 
mars och juni 2018 i samarbete med Skanska Sverige AB, distrikt Upp-
sala.  
 Intervjuer, enkäter och simuleringar har utformats och genom-
förts gemensamt. Robin Ajamlou har ansvarat för att skriva abstrakt, 
beskriva Skanska (avsnitt 1.2), arbetets avgränsningar (avsnitt 1.4), lju-
sets inverkan (avsnitt 2.4), analys av metoden och analys av påverkan 
(avsnitt 5.1 och 5.3) samt förslag till fortsatta studier (avsnitt 6.3). Emma 
Nyman har ansvarat för att beskriva belysningsplanering (avsnitt 2.2), 
föreskrifter kring arbetsmiljö (avsnitt 2.3), metoden (avsnitt 3) och ana-
lys av belysningens definition och funktion samt planering (avsnitt 5.2 
och 5.4). Rapportens övriga delar har i huvudsak genomförts gemen-
samt.  
 Stort tack till vår handledare Martin Degeryd, projektchef, di-
strikt Uppsala, Skanska Sverige AB, som alltid funnits tillgänglig och 
bidragit med kunskap och användbara åsikter. Tack även till vår äm-
nesgranskare David Lingfors, postdoc vid Institutionen för teknikve-
tenskaper, Uppsala Universitet som bidragit med resurser och goda 
råd. 
 Vi vill även tacka övriga personer som bidragit till arbetet: Joa-
kim Wedell, elkonsult vid Skanska Rental AB som tillhandahållit ut-
rustning för lux-mätningar, Kati Van Heerden, export manager vid EL 
& Site som bidragit med kunskap kring den undersökta belysningsar-
maturen. Dessutom vill vi tacka Skanska, projekt Rosteriet för tillhan-
dahållandet av arbetsplats samt projekt Brf Aftonfalken och Solna Uni-
ted för givande platsbesök. 
 Slutligen vill vi ge ett stort tack till alla som medverkat med erfa-
renheter och åsikter i intervjuer och enkäter. 
  
 
Uppsala, juni 2018 
 
Robin Ajamlou och Emma Nyman 
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1 INLEDNING 

I följande avsnitt introduceras examensarbetet genom en problemfor-
mulering och en bakgrund till Skanska Sverige AB. Arbetets syfte, mål-
sättning och frågeställningar definieras också. Avslutningsvis nämns de 
avgränsningar som gjorts i studien.  

1.1 Problembeskrivning 

För att kunna se och vistas inomhus på byggarbetsplatser krävs belys-
ning, särskilt under mörka dagar. När tidiga inomhusarbeten utförs är 
det vanligt att provisorisk belysning används, dels för att kunna se om-
givningen och dels för att kunna arbeta. 

För att byggprojekt ska uppnå samma säkerhetsnivå uppmanar 
Skanska Sverige AB till att använda taklampor i form av belysningsbo-
jar (1) som ofta hyrs av Skanska Rental AB. På flertal Skanska-projekt 
har definitionen av den typen av belysning varit en kontroversiell fråga 
där det ifrågasätts vilken funktion den ska uppfylla.  

Definitionen av takbelysning varierar mellan allmän- och arbets-
belysning, samtidigt som begreppen tolkas olika. Eftersom otydlighet 
råder har olika Skanska-projekt även tolkat syftet och funktionen av 
takbelysningen olika. Detta har lett till klagomål från yrkesarbetare, 
bland annat på att belysningen inte varit tillräcklig. När det uppstått ett 
behov till att peka på en standard för tillräcklig belysning på byggar-
betsplatser har det varit svårt att hitta en. Särskilt svårt blir det när 
Skanska inte har någon uttalad funktion för takbelysningen. Ett följd-
problem är att takbelysningen blir svårplanerad när funktionen på den 
inte är självklar. Detta gör det utmanande att uppfylla alla de olika öns-
kemål och krav som finns för belysningen och samtidigt hålla budgeten 
för projektet. 

1.2 Skanskas arbetssätt/arbetsmiljöpolicy 

Skanska AB är en internationell byggkoncern som driver verksamhet i 
flera länder där Sverige är ursprungslandet, med ca 40 000 anställda (2). 
Med ett sådant stort antal anställda får Skanska ett omfattande arbete 
med säkerhet och hälsa. Skanska hanterar detta genom att lägga stor 
vikt på deras värderingar och hur de arbetar med arbetsmiljö. I Figur 
1.1 visas huvudrubrikerna för Skanskas värderingar: ”Värna om li-
vet”, ”Agera etiskt och öppet”, ”Bli bättre tillsammans” och ”Vid kun-
dens sida” (3). Den första rubriken, ”Värna om livet”, är den som är 
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mest relevant för de frågor som behandlas i denna rapport. En sam-
manfattning av värderingens innehåll citeras enligt Skanskas hemsida:  

 
 
 
 
 

Dessa värderingar gäller inte bara Skanskas anställda, utan samtliga 
aktörer som jobbar i samarbete med Skanska. De som inte kan följa 
värderingarna skriver Skanska inte avtal med. På så sätt satsar Skanska 
på att ligga i framkant inom arbetsmiljöfrågor (4). 
  För att veta vilket arbetssätt som ska användas för att uppfylla 
Skanskas värderingar, har Skanska Sverige en intern databas som heter 
VSAA – vårt sätt att arbeta. Där finns riktlinjer för olika arbetsmoment 
och hantering av hjälpmedel med mera. Här saknas dock tydliga rikt-
linjer för hur allmän- och arbetsbelysning ska uppföras på Skanskas 
arbetsplatser. (3). 

 
Figur 1.1: Skanskas värderingar. (4) 

1.3 Syfte och mål 

Detta arbete syftar till att utreda takbelysningens tänkta funktion på 
byggarbetsplatsen. Det görs genom att försöka besvara frågeställning-
arna som listas nedan.  
 

• Vilka funktioner har allmänbelysning respektive arbetsbelysning 
på en byggarbetsplats?  

• Vilka funktioner ska takbelysningen uppfylla och vad är en till-
räcklig takbelysning vid uppförandet av ett byggnadsprojekt? 

• Hur påverkar olika belysningsförhållanden yrkesarbetarens 
psykiska och fysiska arbetsmiljö? 

• Hur planerar tjänstemän mängden belysningsbojar och vad kan 
underlätta planeringen? 
 

”Vi bryr oss om både människor och miljön. Vi arbetar säkert, eller 
inte alls. Vi går aldrig förbi om vi ser någon agera riskfyllt. Vi främ-
jar hälsa och välbefinnande. Vi tar initiativ till gröna lösningar och 
strävar efter minimal miljöpåverkan. Vi tar ansvar gentemot kom-
mande generationer.” (4)  
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Målsättningen är att ge en enhetlig syn på takbelysningens funktion, 
underlätta planering av mängden takbelysning på byggnadsprojekt och 
ta fram rekommendationer för utformningen av belysningen. Rekom-
mendationerna kan i sin tur hjälpa till att säkerställa en god arbetsmiljö. 

1.4 Avgränsning 

Det finns många olika aspekter som kan beaktas när belysningen ska 
dimensioneras på en arbetsplats. Några faktorer är vilken färg belys-
ningen har, om belysningen är varm eller kall, hur mycket dagsljus som 
släpps in, vilken typ av belysningsteknik som används och dess märk-
effekt. Denna undersökning fokuserar på artificiell belysning, specifikt 
belysningsbojar av fabrikatet Mberg, därför utesluts inverkan av dags-
ljus. Dessutom utförs ingen djupgående undersökning kring påverkan 
av färger då belysningsbojen inte förekommer i olika belysningsfärger. 
För att ytterligare begränsa rapporten har rent ekonomiska frågor ute-
slutits från rapporten. Däremot undersöks om kostnader för belysning-
en påverkar arbetsmiljöplaneringen. Utöver att se närmare på belys-
ningsstyrka och ljusets spridning, utförs inga djupare undersökningar 
kring rent tekniska och fysikaliska aspekter om lampor och ljus, exem-
pelvis hur lampan fungerar eller vetenskapen kring fotoner. Fokus lig-
ger på arbetsmiljö och planeringsfrågor. 
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2 BAKGRUND 

Detta avsnitt avser den litteraturstudie som genomförs och ämnar ge 
fördjupad kunskap och bakgrund till fakta, föreskrifter och tidigare 
forskning i anknytning till belysning och arbetsmiljö. Avsnittet är inde-
lat i fyra delavsnitt som beskriver allmänt om ljus (2.1), belysning av 
arbetsplatser (2.2), arbetsmiljö (2.3) samt ljusets inverkan på människan 
(2.4).  

2.1 Allmänt om ljus 

2.1.1 Begrepp och definitioner 

I undersökningen används ett antal begrepp gällande belysning, vad 
som avses med begreppen listas förenklat i Tabell 2.1.  
 

Tabell 2.1: Begrepp som används i undersökningen. 

Begrepp Definition 

Allmänbelysning 
Enhetlig belysning i ett helt rum utan särskild 
hänsyn till någon enskild aktivitet. 

Arbetsbelysning/platsbelysning Riktad belysning mot en specifik arbetsplats. 

Ledbelysning 
En orienterande belysning som säkerställer 
framkomlighet. 

Omfältsbelysning/omfältsljus 
Det omgivande ljuset på väggar och ytor runt 
omkring oss. 

Takbelysning 

Den provisoriska belysning som monteras i tak 
vid uppförandet av en byggnad. Ska tillsammans 
med övriga ljusinsläpp fungera som en allmän-
belysning.   

 
Rent definitionsmässigt är allmänbelysning och arbetsbelysning två 
skilda sorters belysningstyper. Allmänbelysning definieras oftast 
som: ”Belysning, vid vilken speciella krav för rummets olika delar inte 
beaktas”, som kommer från Terminologicentrum (5), eller ”belysning 
som vanligen åstadkommes genom likformigt placerade armaturer i 
arbetslokal eller arbetsområde”, som är från Arbetsmiljöverket (6). 
Dessa definitioner kan anses vara olika varandra, Arbetsmiljöverket har 
däremot en kompletterande beskrivning av allmänbelysning som är 
likvärdig definitionen från Terminologicentrum. Beskrivningen ly-
der: ”Allmänbelysningen, utformad för att ge någorlunda jämnt förde-
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lad belysning, säkerställer emellertid inte alltid att varje enskild arbets-
plats får rätt belysning” (6). Dessutom hänvisar Arbetsmiljöverket till 
Terminologicentrum gällande ordförklaringar. 
 Arbetsbelysning, också kallad platsbelysning, definieras enligt 
Arbetsmiljöverket som ”Belysning som erhålls genom en för arbets-
uppgiften särskilt ordnad armatur vid den enskilda arbetsplatsen” (6). 
Vidare ska den belysningen, enligt Arbetsmiljöverket, vara möjlig att 
flytta, vrida eller reglera efter behov, för att ge rätt ljusspridning och 
undvika skuggor och reflexer. 
 Belysningsstyrka, även kallad illuminans, beskriver hur stort 
ljusflöde som träffar en yta i mätplanet. SI-enheten för illuminans är 
lux, vilket motsvarar lumen/m2 där lumen är ljusflödet. 1 lux är således 
detsamma som 1 lumen/m2. Belysningsstyrka mäts med hjälp av en 
Lux-mätare som registrerar strålningen mot det plan som upptas av 
mätcellen (7). Exempel på minimikrav på belysningsstyrka för olika 
utrymmen och aktiviteter redovisas i Tabell 2.2. 
   

Tabell 2.2: Exempel på lux-värden i färdiga byggnader (8,9) 

Utrymmen/aktiviteter Belysningsstyrka i lux [Lum/m2] 

Arbete på köksytor, skrivbord och läsning 500 

Generell fordonsservice 300 

Lagerlokaler 100 

Rengöring av golv 30 

Utomhus på gångvägar 10-20 

2.2 Belysning av arbetsplatser 

2.2.1 Svensk standard 

För att göra det möjligt för människor att noggrant och effektivt utföra 
visuella arbetsuppgifter krävs lämplig belysning. För att uppfylla be-
hoven av visuell komfort och prestation vid olika arbetsplatser finns en 
standard med specifika belysningskrav framtagen av CEN, European 
Committee for Standardization - den europeiska standardiseringsorga-
nisationen. Den svenska versionen av denna standard heter SS-EN 
12464-1:2011, Belysning av arbetsplatser inomhus.  Standarden specifi-
cerar krav och faktorer som är relevanta att iaktta för att uppnå en pas-
sande belysning för olika arbetsmomentet inomhus. Belysningsstyrkan 
kan uppnås genom dagsljus, artificiellt ljus eller en kombination av 
båda (9). Standarden listar i tabellverk, se Tabell 2.2, krav på lägsta be-
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lysningsstyrka och jämnhet i drift för arbetsområdet för olika typer av 
arbetsplatser och uppgifter. Däremot saknas krav för byggarbetsplatser 
inomhus. I standarden står det emellertid att om den specifika arbets-
platsen inte listas kan värdena för en motsvarande situation antas (9). 

2.2.2 Kriterier för belysningsplanering 

Utöver uppfylld belysningsstyrka krävs enligt Svensk standard att 
kvantitativa och kvalitativa behov tillgodoses. Krav på belysningen kan 
bestämmas genom att tre mänskliga behov uppfylls. Synkomfort relate-
rat till välbefinnande, synprestation relaterat till arbetsuppgifter samt 
säkerhet. Huvudparametrar som avgör belysningsmiljön är belysnings-
styrka, ljusriktning, bländning, flimmer, dagsljus, ljusets färgkaraktär 
och ljusfördelning (9). I denna undersökning läggs fokus främst på be-
lysningsstyrka.  
 Belysningsstyrkan och ljusets distribution på arbetsområdet och 
bakgrundsmiljön har stor inverkan på hur snabbt, säkert och komforta-
belt arbetsuppgiften genomförs. De krav på lägsta belysningsstyrka 
som uppges i den svenska standarden uppfyller behoven för synkom-
fort och synprestation och gäller endast för själva arbetsområdet. Ar-
betsområde definieras av den yta där den visuella arbetsuppgiften ge-
nomförs, se Figur 2.1. Ytan inom en bredd av minst 0,5 m omkring ar-
betsytan anges som den omedelbara omgivningen. Området utanför 
den omedelbara omgivningen benämns den yttre omgivningen. Den 
yttre omgivningen begränsas av en zon på 0,5 m från rummets väggar 
eller till ett band av en bredd på minst 3 m kring den omedelbara om-
givningen.  
 Om storleken och positionen av arbetsområdet inte är definierat 
ska antingen hela ytan behandlas som arbetsyta eller så ges hela områ-
det en enhetlig belysningsstyrka som kompletteras när arbetsområdet 
blir känt. (9,10). 
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Figur 2.1: Minimimått av omedelbar och yttre omgivning i relation  

till arbetsytan. 

2.2.3 Krav på belysningsstyrka 

Som tidigare nämnt listas krav på belysningsstyrka för olika arbetsmo-
ment i standarden SS-EN 12464-1:2011 tabellverk. Krav för byggarbets-
platser inomhus saknas men däremot anger den svenska belysnings-
branschens informationsorgan Ljuskultur att: ”Vid arbetsplatser med 
kontinuerligt arbete, i praktiken där arbete bedrivs i mer än två timmar, 
får belysningsstyrkan i drift inte vara mindre än 200 lux.” (10) 
 Stora variationer i belysningsstyrka runt arbetsområdet kan or-
saka visuell stress och obehag, därför ska belysningsstyrkan inom den 
omedelbara omgivningen relateras till belysningen inom arbetsområ-
det. Belysningsstyrkan inom den yttre omgivningen är i sin tur en tred-
jedel av belysningsstyrkan inom den omedelbara omgivningen, se Ta-
bell 2.3.  

 

Tabell 2.3: Förhållanden mellan belysningsstyrkan på arbetsytan, omedelbara 
omgivningen och yttre omgivningen (9). 

Belysningsstyrka 
inom arbetsområdet 

(Earbetsområde) [lux] 

Belysningsstyrka inom den 
omedelbara omgivningen [lux] 

Belysningsstyrka inom den yttre 
omgivningen [lux] 

≥ 750 500 1/3 av omedelbara omgivningen 

500 300 1/3 av omedelbara omgivningen 

300 200 1/3 av omedelbara omgivningen 

200 150 1/3 av omedelbara omgivningen 

150  Earbetsområde 1/3 av omedelbara omgivningen 

100 Earbetsområde 1/3 av omedelbara omgivningen 

≥ 50 Earbetsområde 1/3 av omedelbara omgivningen 
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Utöver krav på hur belysningsstyrkan i de olika omgivningarna förhål-
ler sig till varandra ställs krav på belysningsstyrkans variation inom 
respektive område, det vill säga belysningsstyrkans jämnhet. Jämnhet-
en U0 ges av kvoten mellan den lägsta belysningsstyrkan och medelbe-
lysningsstyrkan inom respektive omgivning. Kraven på jämnhet inom 
olika områden är enligt Svensk standard: 
 

• Inom arbetsområde U0 enligt tabellverk i kapitel 5 i SS-EN 12464-
1:2011 (storleksordning 0,40-0,70)  

• Inom den omedelbara omgivningen U0 ≥ 0,40 

• Inom den yttre omgivningen U0 ≥ 0,10 (9,10) 
 

För att beräkna och kontrollera medelbelysningsstyrkan och belys-
ningsstyrkans jämnhet inom de definierade områdena skapas ett rutnät 
med beräkningspunkter. Antal beräkningspunkter och avståndet mel-
lan dem bestäms av storleken på rummet och kan bestämmas med 
hjälp av 

 
Tabell 2.4: Förhållande mellan längd på yta och maximalt avstånd mellan be-
räkningspunkter (10). 

Längd på ytan (m) Maximalt avstånd mellan beräkningspunkter 

0,40 0,15 m eller minst 3 punkter 

0,60 0,20 m eller minst 3 punkter 

1,00 0,20 m eller minst 5 punkter 

2,00 0,30 m eller minst 6 punkter 

5,00 0,60 m eller minst 8 punkter 

10,00 1,00 m eller minst 10 punkter 

25,00 2,00 m eller minst 12 punkter 

50,00 3,00 m eller minst 17 punkter 

100,00 5,00 m eller minst 20 punkter 

2.3 Ansvar och föreskrifter kring arbetsmiljö 

2.3.1 Arbetsmiljöverket 

Arbetsmiljöverket agerar på uppdrag av regeringen med att kontrollera 
att företag och organisationer uppfyller de krav på arbetsmiljö och ar-
betstider som finns i Arbetsmiljölagen. Enligt arbetsmiljölagen har alla 

AjamlouR
Ögonblicksbild
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anställda i Sverige rätt till en god arbetsmiljö. Det innebär att ingen ska 
behöva skada sig eller bli sjuk på grund av sitt arbete. Arbetsmiljöver-
ket arbetar med målsättningen att minska riskerna för olycksfall och 
ohälsa i arbetslivet samt att ur ett helhetsperspektiv förbättra arbetsmil-
jön. Detta görs i huvudsak genom inspektioner av arbetsplatser, fram-
tagande av juridiskt bindande föreskrifter och informationsspridande 
av arbetsmiljöregler (11,12). 

2.3.2 Arbetsmiljöansvaret på byggarbetsplatsen 

Arbetsgivaren är den som har huvudansvar för arbetsmiljön oavsett 
arbetsplats. Det innebär att denne ska se till att arbetstagare har den 
kännedom om arbetsplatsens risker, de erforderliga instruktionerna, 
den utrustning och den omgivande miljö som krävs för att kunna utföra 
sina arbetsuppgifter utan att bli sjuka eller skadade. Tillsammans med 
anställda och skyddsombud ska arbetsgivaren ta fram rutiner för att 
säkerställa en god arbetsmiljö (13). 
 Även arbetstagare har skyldigheter gällande arbetsmiljön. Ar-
betstagare är skyldiga att delta i arbetsmiljöarbetet och följa de före-
skrifter och regler som finns. De ska också underrätta arbetsgivare eller 
skyddsombud vid upptäckt av en allvarlig fara på arbetsplatsen (14). 

Unikt för byggprojekt är att en del av arbetsmiljöansvaret läggs 
på byggherren. Byggherren har ansvar att utse byggarbetsmiljösam-
ordnare som samordnar arbetsmiljön från start till slut av ett projekt, 
det vill säga Bas-P och Bas-U. Bas-P, byggarbetsmiljösamordnare för 
planering och projektering, ska finnas med i det tidiga skedet och har 
till uppgift att se över risker, sammanställa och samordna underlag och 
ritningar från projektörer i en arbetsmiljöplan. Bas-U, byggarbetsmiljö-
samordnare för utförande, är den som tar över vid byggstart och sam-
ordnar olika entreprenörers arbete för att undvika risker. Den ska även 
se till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig och hålls uppdaterad på 
byggarbetsplatsen. Dock måste arbetsgivaren alltid utföra en riskbe-
dömning för sina arbeten som i sin tur överlämnas till Bas-U (15). 

2.3.3 Skyddsombud 

Enligt arbetsmiljölagen ska anställda och arbetsgivare samarbeta för att 
skapa en god arbetsmiljö. Ett skyddsombud är vanligtvis en fackligt 
förtroendevald person som företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor 
och ska verka för en bra arbetsmiljö. Alla arbetsplatser som sysselsätter 
minst fem arbetstagare ska ha ett skyddsombud. De ska bevaka ar-
betsmiljön med avseende på fysiska och psykiska risker samt kontrol-
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lera att arbetsgivaren följer arbetsmiljölagens krav. Skyddsombudet har 
dock inget arbetsmiljöansvar. Arbetsgivaren måste underrätta skydds-
ombudet om förändringar som rör arbetsmiljön. Skyddsombudet har i 
sin tur befogenhet att kräva åtgärder vid arbetsmiljöbrister, stoppa risk-
fyllda arbetsuppgifter och kräva ingrepp av Arbetsmiljöverket (14).  

2.3.4 Arbetsplatsens utformning 

AFS 2009:2 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning samt 
allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna rör utformning och un-
derhåll av arbetsplatser och personalutrymmen. Paragraf 10-15 §§ be-
handlar belysning och gäller enligt föreskrifternas tillämpningsområde 
även inom byggnads- och anläggningsindustrin i icke färdigställda “ut-
rymmen”. Belysning definieras i föreskrifterna som artificiell belysning, 
dock inte nödbelysning. Paragraf 10-15 §§ gäller allmänna regler kring 
belysning samt krav på ljuskällor på arbetsplatsen och listas nedan. 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 § Belysningen ska planeras, utföras och underhållas 
samt undersökas och bedömas i den omfattning som  
behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. 
 
11 § Belysningen ska anpassas till de arbetandes olika för-
utsättningar och de synkrav som arbetsuppgifterna ställer. 
Belysning ska ha en för den enskilde lämplig fördelning 
och riktning. Bländning ska undvikas så långt det är  
möjligt. 
 
12 § Belysningen och arbetsplatsens utformning ska vara 
sådana att man med tillfredsställande säkerhet och utan 
onödiga anpassningssvårigheter kan förflytta sig mellan  
eller i olika lokaler eller arbetsområden med skilda  
belysningsförhållanden.  
 
13 § En ljuskällas återgivning av färger ska vara lämplig för 
arbetsuppgiften. Belysning ska vara utformad så att  
varningsskyltar, nödstoppsdon och liknande är lätta att 
uppfatta. 
 
14 § Belysningen ska vara utformad så att besvärande 
flimmer inte uppstår. Exponeringen för UV-strålning från 
belysning ska vara så låg att riskerna för ohälsa elimineras 
eller reduceras till ett minimum  

 
15 § Åtgärder ska vidtas för att förhindra att olycksfall inträffar på 
grund av att rörliga maskindelar, arbetsobjekt eller liknande fö-
remål skenbart verkar röra sig långsamt eller stå stilla när de be-
traktas i periodiskt varierande belysning (6).  
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AFS 1999:3 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anlägg-
ningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna avser pla-
nering och utförande av byggnads- eller anläggningsarbete. Paragraf 
42-44 §§ gäller råd och anvisningar kring belysning och listas nedan. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Sammanfattningsvis säger föreskrifterna att belysningen ska utformas 
med hänsyn till arbetsuppgiftens synkrav. Detta för att förebygga 
ohälsa och olycksfall samt för att göra det enkelt att förflytta sig mellan 
olika arbetsområden. Brister som ska försöka undvikas är bländning, 
störande skuggbildning, dålig kontrast, olämpligt ljusinfall, dålig fär-
gåtergivning, flimmer samt otillräcklig eller för stark belysning. Skill-
naden i belysningsnivå får inte heller vara för stor mellan olika ytor och 
viktiga eller mer riskfyllda områden ska förses med nödljus med batte-
ribackup.  
 På tillfälliga byggarbetsplatser finns betydande risk för olycks-
fall, i AFS 2009:2 står det: ”På byggarbetsplatser, där arbetsförhållan-
dena ständigt ändras, är det viktigt att belysningsanläggningen fortlö-
pande ses över och armaturernas placering anpassas till ändrade ar-
betsförhållanden.” (6) Utöver att belysningen kan behöva justeras un-
der byggprojekts gång medför det att belysningen bör dimensioneras 
för viss nedsmutsning och regelbundet underhållas.  
 För att uppfylla kraven på belysning som listades ovan i 11 §, 
kan belysningen enligt AFS 2009:2 utformas som enbart allmänbelys-
ning eller allmänbelysning kombinerad med platsbelysning. Där all-
mänbelysningens syfte är att ge tillräcklig belysning i både det inre syn-
fältet (som fokuserar på synobjektet) som i det yttre och perifera synfäl-

42 § Arbetsplatser och andra utrymmen samt förbindelse- 
och tillträdesleder skall där så är möjligt anordnas så att de 
får tillräckligt dagsljus. 
Då dagsljuset inte är tillräckligt skall artificiell belysning 
anordnas. När det behövs skall flyttbar, stötsäker arbets-
platsbelysning användas. 
När det behövs skall lämplig reservbelysning finnas. 
 
43 § Utrymmen, arbetsplatser och förbindelse- och till-
trädesleder där arbetstagarna är utsatta för särskilda risker 
i händelse av strömavbrott skall vara utrustade med nöd-
belysning av tillräcklig styrka. 
 
44 § Ljusinstallationer skall vara av sådant slag och placeras 
så att de inte medför någon olycksrisk för arbetstagarna. 
Färgen på det artificiella ljuset får inte påverka möjlighet-
erna att se signaler, skyltar eller varselkläder (22). 
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tet. Vad som avses en tillräcklig belysning beror på behovet av ljus för 
den aktuella arbetsuppgiften. Som hjälp till att uppnå rätt nivå av be-
lysning hänvisar Arbetsmiljöverket dels till Ljuskulturs Planeringsgui-
den och dels till Svensk standard SS-EN 12464-1:2011 (6). I standarden, 
som beskrevs närmare i avsnitt 2.2.1, ges riktvärden för erforderlig be-
lysningsstyrka vid olika arbetsmoment. 
 Vidare, med avseende på de stora olycksfallsriskerna på en 
byggarbetsplats, är det betydande att skuggbildning och bländning i så 
hög grad som möjligt motverkas. I AFS 2009:2 skrivs det att platsbelys-
ning nära synobjektet lättare kan undvika störande skuggor och re-
flexer samt uppnå en god ljusfördelning i det inre synfältets olika delar. 
För att, som det föreskrivs i AFS 2009:2, 11 §, ge den enskilde möjlighet 
att efter sina behov anpassa belysningen är det också lämpligt att kunna 
reglera belysningsarmaturen. Som komplement till flyttbara eller fasta 
armaturer kan enligt AFS 2009:2 i vissa fall pannlampor användas för 
att ge en nödvändig platsbelysning (6). I vilken utsträckning som avses 
är dock godtyckligt.   

2.4 Ljusets inverkan 

I avsnittet sammanställs information från tidigare studier som behand-
lat ljusets påverkan på människan med avseende på psykologiska och 
fysiologiska aspekter.  

2.4.1 Ljusets psykologiska inverkan 

Skillnaden mellan allmänbelysning och arbetsbelysning är inte begrän-
sad till enbart ljusstyrka, men även hur ljuset upplevs och hur det på-
verkar oss människor. Medan arbetsbelysning kan vara koncentrerad 
och stark för att underlätta arbetsuppgiften, är allmänbelysningen det 
ljus som lyser upp rummet och skapar ett så kallat omfältsljus. Forsk-
ning har visat att omfältsljusets nivå påverkar vår vakenhet och ger en 
direkt inverkan på vårt humör och prestationsförmåga (16).  

I en annan studie undersöks om människans beroende av belys-
ning är kopplad till den biologiska klockan. Det studien visade var att 
kroppen är anpassad till att vakna och utföra sina arbeten när solen går 
upp och när det är ljust ute och sova när det blir mörkt. Studiens fokus 
ligger på dagsljus, men när dagsljuset försvinner behöver vi efterlikna 
den så väl som möjligt med artificiell belysning som är anpassat till vårt 
visuella system. En arbetsbelysning på stativ ger oss inte upplevelsen 
av hur vi upplever ljus i naturen. Vi är anpassade till att ljus kommer 
uppifrån och lyser upp vår omgivning. Därför bör belysning komma 
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från taket för att få en upplevelse likt ljuset från himlen med upplysta 
väggar och på så sätt efterlikna ljuset i naturen (17).  

Utöver den biologiska klockans inverkan på vårt visuella system 
har ljuset en direkt påverkan på vårt nervsystem. Ett rum bör varken 
vara för ljust eller för mörkt. Ett för ljust rum kan stressa människan, 
medan ett mörkt rum med en koncentrerad belysning kan upplevas 
bländande och störande vilket i sin tur stressar och tröttar ut synen. 
Detta bygger på forskningen kring det tidigare nämnda omfältsljuset, 
det har en påverkan på utsöndring av stresshormoner i kroppen vilket 
påverkar vår vakenhet, prestation och välbefinnande. Därför rekom-
menderas en belysning som är anpassad till kroppen genom att vara så 
nära naturlig belysning som möjligt (17,18). 

2.4.2 Ljusets fysiologiska inverkan 

Utöver den psykologiska inverkan påverkas vi även fysiskt av ljus.  
Generellt används belysning som ett hjälpmedel när det inte finns nå-
got dagsljus. Vid arbete används belysning för att arbetsuppgiften ska 
kunna genomföras. Är ljuset bristande så är vi tvungna att anstränga 
oss mer för att utföra ett arbete och på lång sikt kan detta påverka vår 
kropp på ett negativt sätt. I en studie tillfrågades ett större antal yrkes-
arbetare, inom olika arbetsbranscher, hur de blivit drabbade av dålig 
belysning på arbetsplatsen. Av deltagarna svarade 61 % att de drabbats 
av trötthet, 50 % av spänningar i nacke och rygg, 45 % trötta ögon, 39 % 
av ryggont, 25 % av huvudvärk och 25 % av koncentrationssvårigheter. 
När det i samma studie frågades vilken påverkan en bra belysning har, 
svarade yrkesarbetarna att de upplever sig bland annat bli piggare, mer 
effektiva, mer koncentrerade och på allmänt bättre humör, vilket gör 
jobbet roligare (18). 
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3 METOD 

Detta avsnitt presenterar hur arbetet har gått till och vilka metoder som 
använts för undersökningen. Avsnitt 3.1 beskriver kortfattat valet av 
metoder följt av avsnitt 3.2-3.6 som beskriver respektive metod mer in-
gående.  

3.1 Val av metod 

Utifrån arbetets syfte och mål som anförs i avsnitt 1.3 ansågs det lämp-
ligt att dels utreda vilka åsikter och uppfattningar berörda yrkesverk-
samma vid byggarbetsplatser har och dels undersöka problemets teore-
tiska bakgrund. Därför beslutas det att utföra en kvalitativ intervjustu-
die som beskrivs i avsnitt 3.2. För att få resultat i större utsträckning 
genomförs också en internetbaserad enkätstudie som ger kvantitativa 
data att dra slutsatser ifrån. Enkätstudien beskrivs närmare i avsnitt 3.3.  

Vidare gjordes två platsbesök enligt avsnitt 3.5 samt praktiska 
mätningar och simuleringar som beskrivs i avsnitt 3.6.  

Avslutningsvis sammanställs och analyseras resultaten från in-
tervju- och enkätundersökningarna i relation till litteraturstudien och 
övriga observationer (se kapitel 4 och 5). 

3.2 Intervjuer 

För att få en bredare uppfattning och djupare förståelse om ämnet in-
tervjuas ett antal personer. Intervjuerna bygger på en kvalitativ meto-
dik och ger därför utrymme för åsikter och tankar hos deltagarna. Den 
kvalitativa metoden ger förutsättningar för en helhetsbild av situation-
en och möjliggör en djupare förståelse i närhet till den källa som in-
formationen hämtas ifrån. Metoden kännetecknas av en flexibilitet och 
har fördelen att hela tiden kunna ge nya insikter och bredare uppfatt-
ning. Svårigheten som uppstår på grund av flexibiliteten ligger i att 
jämföra informationen från olika källor (19). 

Personerna som intervjuas väljs utifrån deras yrkesroll för att ge 
olika synvinklar på frågorna. Dels intervjuas fem tjänstemän i olika rol-
ler som produktionsledare, produktionschefer samt projektchef, och 
dels sju yrkesarbetare som innefattar träarbetare, betongarbetare, 
skyddsombud och lagbas. Utöver de som arbetar inom projekt inter-
vjuas en hälsa- och säkerhetschef då den personen är extra insatt och 
kunnig i arbetsmiljöfrågor. Samtliga intervjuade personer är anställda 
på Skanska Sverige AB och hålls anonyma genom undersökningen.  
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Intervjun har en semistrukturerad form, det vill säga, den består 
av ett antal förutbestämda frågor för varje yrkesroll (se Bilaga 1), men 
möjligheten att justera vissa frågor och ställa följdfrågor ges också.  

Intervjuerna utförs med en person i taget. För att kunna ge full 
uppmärksamhet och deltagande i samtalet används, efter godkännande 
från deltagaren, ljudupptagning. Vid ett senare tillfälle samma dag 
lyssnas intervjun igenom samtidigt som svaren skriftligt sammanfattas.  

3.3 Enkäter 

För att få en mer specifik uppfattning i större skala om ämnet skapas 
internetbaserade enkäter genom webbverktyget Google Forms. Enkä-
terna utgör den kvantitativa delen av arbetet. Kvantitativa undersök-
ningar brukar kännetecknas av formalisering, struktur och större av-
stånd till källorna. Den är i större utsträckning kontrollerad av under-
sökaren och möjliggör generalisering. Svårigheten ligger i att säker-
ställa att informationen som samlas in är relevant för frågeställningen 
(19). 

Enkäten testas i förväg på ett fåtal personer med motsvarande rol-
ler som den senare undersökningsgruppen har för att undersöka 
huruvida frågor och instruktioner är klara och relevanta för syftet med 
undersökningen. Därefter skickas enkäterna ut via mail till både tjäns-
temän och yrkesarbetare i ett flertal regioner i Sverige. Utskicken ge-
nomförs via lokala mail-listor, därav förblir svarsfrekvensen okänd. 

Frågorna (se Bilaga 2) begränsas till kryssfrågor för att förenkla 
sammanställningen av statistik från en större grupp människor. I slutet 
finns en textruta där utrymme ges för övriga kommentarer eller åsikter, 
dessa finns att läsa i Bilaga 3.  

3.4 Utformning av frågor 

Vid utformningen av frågorna är grundtanken att utgå från belys-
ningsplanering vid samtal med tjänstemän respektive belysningens på-
verkan vid samtal med yrkesarbetare. Detta för att utnyttja kunskapen 
och erfarenheten hos respektive befattning och på så vis få mer repre-
sentativa svar. Eftersom tjänstemän planerar belysningen och yrkesar-
betare arbetar i den, är det intressant att veta vilken uppfattning de 
olika rollerna har av funktionen av belysning.  
 Vikt har lagts vid struktur och formulering av frågorna för att 
undvika att ställa ledande eller värderande frågor och på så vis rikta 
deltagaren åt ett visst svar. Ambitionen har alltså varit att fånga indivi-
dens faktiska erfarenheter och åsikter. Skillnaden mellan intervju- och 
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enkätfrågorna ligger främst i formulering och utrymmet som ges för 
tolkning. Enkätfrågorna görs korta och enkla för att minimera risken att 
deltagarna uppfattar frågorna olika, därmed stärks trovärdighet i 
svarsstatistiken. Vid intervjufrågorna kan istället följdfrågor och exem-
pel ges vid frågeställningen för att mer efterlikna ett samtal och i viss 
mån låta deltagaren vara med och påverka samtalets utveckling. 
 I de fall då det frågas om upplevelser av belysningsnivå uppma-
nas deltagarna att utgå från sin senaste eller nuvarande arbetsplats för 
att ha något att referera till.  

3.5 Platsbesök  

För att se exempel på hur belysning kan fungera i praktiken på en 
byggarbetsplats och därmed lättare kunna relatera till intervju- och en-
kätsvar genomförs två platsbesök. Ett på projekt Solna United i Solna 
samt ett på projekt Brf Aftonfalken i Uppsala. Vid platsbesöken görs en 
rundvandring för att studera den belysningsnivå som har refererats till 
under intervjuer.  

3.6 Mätningar och simuleringar 

Tillverkarna av den, för undersökningen, avsedda belysningen rekom-
menderar att bojarna monteras på höjden 2,5–6 m i ett intervall om ca 6 
m, det vill säga 1 lampa per 36 m2 (8). För att undersöka dessa rekom-
mendationer genomförs enklare mätningar av belysningsstyrkan under 
belysningsbojarna som används vid Skanskas byggarbetsplatser. Belys-
ningsbojar med tillbehör lånas av Skanska Rental AB. Därefter utförs 
mätningar med hjälp av en luxmätare i ett mörkt rum utan fönster, av 
storleken 5x5,3 m. Belysningsbojen monteras på en höjd av 2,5 m och 
mätningar utförs i ett rutnät av beräkningspunkter som bestäms med 
hjälp av villkoren i den tidigare beskrivna  
Tabell 2.4. Punkterna ligger på ett avstånd på 0,5-0,6 m och mätcellen 
placeras vinkelrätt i motsvarande höjd som ögonnivå, ca 1,6 m (se Figur 
3.1). Detta eftersom ett varierande arbete med mycket förflyttningar är 
beroende av hur ljuset i ögonhöjd fördelar sig och reflekteras mot väg-
gar.   
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Figur 3.1: Lux-mätning (Foto: E.Nyman) 

För att vidare undersöka rekommendationerna genomförs även enkla 
simuleringar av belysningsarmaturen i ljusberäkningsprogrammet 
DIALux. Även den undersökningen begränsar sig till att belysningsbo-
jen monteras på höjden 2,5 m. Beräkningsfil på armaturen tillhanda-
hålls av det finska LED-belysningsföretaget El & Site som tillverkar be-
lysningsbojen MBerg (se Figur 3.2). Tekniskt data för belysningsbojen 
är samlad i  

 
Armaturen fördelar ljus likformigt i alla riktningar, förutom 

uppåt, vilket illustreras till höger i Figur 3.2. Tillverkarens uppmätta 
belysningsstyrka på olika avstånd från lampan redovisas i Figur 3.3. 

 
Tabell 3.1: Tekniskt data för belysning MBerg® 48V (8) 

Teknisk data  

Spänning 48 V AD/DC 

Effekt 21 W 

Ljuskälla LED 

Ljusflöde 2000 lm 

Färgtemperatur 5000 K 

Vikt 1 kg 

IP-klass IP44 

 

AjamlouR
Ögonblicksbild
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Figur 3.2: Belysningsarmatur MBerg, ljusfördelningskurva MBerg 48 V (20) 

   

 
Figur 3.3: Lux-värden på olika avstånd för MBerg 48V (21) 

På byggarbetsplatsen används vanligtvis en armatur för lågspänning, 
48V, som kopplas till en transformator. Belysningen hängs upp i un-
derkant på bjälklagen och kopplas med kablar som endera gjutits i 
bjälklagen i förväg (kablarna blir då kvar när byggnaden är färdig-
ställd) eller som hänger under bjälklagen. Belysningen förekommer 
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också som nödbelysning med batteribackup på 12 timmars uppladd-
ningstid och reservdrifttid på 30+30 minuter som startar vid strömav-
brott. En variant som vanligtvis brukar placeras vid nödutgångar och 
utrymningsvägar.  
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4 RESULTAT OCH OBSERVATIONER 

Detta avsnitt redovisar resultat och observationer från undersökning-
ens olika moment. Resultaten från intervjuer (avsnitt 4.1) och enkäter 
(avsnitt 4.2) sammanfattas och jämförs under följande tematiska rubri-
ker; Belysningens definition och funktion (avsnitt 4.1.1 och 4.2.2), Be-
lysningens påverkan (avsnitt 4.1.2 och 4.2.3), Planering av belysning 
(avsnitt 4.1.3 och 4.2.4). Därefter beskrivs resultat från platsbesök (av-
snitt 4.3.1), mätningar och simuleringar (avsnitt 4.3.2). 

4.1 Intervjuer 

4.1.1 Belysningens definition och funktion 

Majoriteten av de intervjuade yrkesarbetarna ser takbelysningen som 
en kombination av allmän- och arbetsbelysning. De flesta uttrycker att 
arbetsplatsen ska vara så pass ljus att de ser vad som görs och dessutom 
kan arbeta direkt, utan att behöva ta med sig någon form av komplette-
rande belysning. Dessutom ska nödbelysningen fungera vid utrym-
ning. Till skillnad från en av yrkesarbetarna som definierar takbelys-
ning som en ledbelysning där det ska gå att ta sig fram och se utan att 
snubbla.  

En majoritet av yrkesarbetarna anser att generella arbeten som 
inte är av hög detaljeringsgrad ska kunna utföras utan att flyttbar ar-
betsbelysning tas med. Till skillnad från intervjuade tjänstemän där 
samtliga anser att allmänbelysningens huvudsakliga avsikt är att tillgo-
dose framkomlighet och ge en nödbelysning om strömmen bryts. Som-
liga tjänstemän anser dock att yrkesarbetare ska kunna arbeta i viss 
mån i allmänbelysningen. Någon använder uttrycket ”enklare arbeten”, 
någon annan säger ”provisoriska arbeten”. Flera säger att det beror på 
årstid, sommartid kan exempelvis arbeten utföras i högre grad utan 
kompletterande belysning. Arbetsbelysning benämns av tjänstemän 
som något som ska tas med till arbetsplatsen och används för det speci-
fika arbetet. 

Hälsa- och säkerhetschefen definierar allmänbelysning som nå-
got som ska ge förutsättningar för en bra grundbelysning i en lokal. 
Personen säger att ljuset företrädesvis kommer från fönster men kom-
pletteras med artificiell takbelysning för att uppnå gällande direktiv. 
Allmänbelysningen ska fungera som ett grundljus och ska uppfylla en 
viss basnivå för vistelse i lokalen. Personen menar att enbart allmänbe-
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lysningen generellt inte fungerar att arbeta i, däremot kan eventuellt 
materialförflyttningar eller andra kortvariga moment ske. Likt andra 
intervjuade personer poängterar även Hälsa- och säkerhetschefen bety-
delsen av tiden på året eller dygnet då dagsljusinsläppet delvis eller 
helt kan ersätta allmänbelysning. Hur Skanska definierar allmänbelys-
ning refererar personen till Skanskas ledningssystem VSAA, vårt sätt 
att arbeta (se avsnitt 1.2).  

Personen definierar arbetsbelysning som en belysning som an-
vänds under arbetsutförande. På frågan om huruvida arbetsbelysning 
kan uppfyllas med enbart takbelysning menar personen att det är speci-
fika förutsättningar för projekten som avgör om det räcker med belys-
ningen som finns i rummet eller om kompletterande flyttbar belysning 
behövs. 

4.1.2 Belysningens påverkan 

Samtliga intervjuade yrkesarbetare uttrycker att produktiviteten ökar 
och det blir mer lättjobbat med bättre takbelysning då det tar bort mo-
mentet av att hämta och montera separat belysning samt att de får en 
bra översikt över arbetsplatsen. Majoriteten lägger vikt vid att det är 
både tidskrävande att hantera kablage av separat belysning och att det 
utgör en snubbelrisk när kablar ligger på golvet. En av yrkesarbetarna 
utmärker sig på det sätt att han inte ser någon problematik med att bära 
med sig sin arbetsbelysning. För att undkomma hanteringen väljer dock 
fler att arbeta i nedsatt belysning med hjälp av sin pannlampa. Detta 
trots att pannlampan inte bidrar till en tillräcklig belysning, vilket de 
flesta är medvetna om.  
 Samtliga tror att de både psykiskt och fysiskt påverkas positivt 
av bättre belysning men har svårt att ge konkreta exempel. Utöver det 
att mer ljus minskar säkerhetsrisker menar yrkesarbetarna att de gene-
rellt mår bättre och känner sig piggare av en bra arbetsmiljö och sämre 
av en dålig. Någon uttrycker sig ”det är inte kul att gå in i ett mörkt 
rum” och någon annan säger ”allt går lättare om det är ljust”. Någon 
menade att hänsyn måste tas till årstiderna och dess olika nivåer av 
dagsljus vid planering av belysning eftersom det naturliga ljustillskottet 
har stor inverkan på humöret. En yrkesarbetare mellan 20-30 år säger 
sig behöva mer ljus för sina arbetsuppgifter idag jämfört med för ett par 
år sedan och menar därför att det kan vara individuellt hur belysning 
upplevs.    
 Hälsa- och säkerhetschefen anser att mängden ljus i sin helhet 
alltid har en påverkan på arbetsmiljön. Ur ett psykiskt perspektiv har 
nivån av ljus en inverkan på människans välmående. Medan en dålig 
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belysning också kan påverka det fysiska välmåendet genom att perso-
ner kan utsättas för till exempel snubbelrisker eller fall. 

4.1.3 Planering av belysning 

Samtliga intervjuade tjänstemän har i olika grad varit med vid plane-
ring av takbelysning. De nämner alla att planritning är det vanligaste 
underlaget de utgår ifrån vid placering och mängd belysningsbojar. 
Ungefär hälften nämner även att transformatorns kapacitet och storlek 
är en begränsande faktor vid planering av antalet belysningsbojar. Nå-
gon säger sig också ha använt installationsritningar för att förhindra 
kollisioner mellan belysning och installationer. I övrigt uppmärksam-
mas inga gemensamma rutiner för planering av belysningsbojar, alla är 
däremot överens om att den bör ske så tidigt som möjligt. Någon säger 
innan byggstart, någon annan innan källaren är klar (eftersom det är 
första byggda utrymmet där takbelysning behövs) och en tredje så pass 
tidigt att det fås med i kalkylen och vid upphandling av elektriker. 
Även den intervjuade Hälsa- och säkerhetschefen menade att belys-
ningsfrågan bör uppmärksammas i tidigt skede och att en stor anled-
ning till brister i belysningen är att planeringen skjuts upp. Att tidigt 
identifiera behovet och anskaffningsvärdet menar han skulle kunna 
förebygga problem. Vidare anser Hälsa- och säkerhetschefen att större 
vikt bör läggas på erfarenhetsåterföring för att föra vidare kunskap från 
projekt till projekt och minimera risken för upprepade misstag. 

Generellt säger sig tjänstemännen inte ha upplevt mycket kritik 
av belysningen. Det som återkommer vid flertalet intervjuer är att yr-
kesarbetare saknat belysningsbojar i mindre rum till exempel badrum. 
En tjänsteman har också mött kritik då belysningen inte fungerat som 
den ska. Någon tjänsteman anser att det brister i förståelsen på inne-
börden av takbelysningens funktion och att mängden takbelysning där-
för ifrågasättes av en del yrkesarbetare. Vidare säger en tjänsteman 
att ”definitionen är luddig”. Tjänstemannen menar att olika personer 
anser olika saker om belysningen därför gäller det att vara tydlig och 
överens om vilken funktion belysningen ska uppfylla, särskilt vid upp-
handling. 

 Yrkesarbetarna upplevs överlag nöjda med belysningsnivån på 
deras senaste arbetsplatser. Några nämner att ytor helt utan dagsljus, 
såsom källare, kan bli bortglömda och sämre belysta. Någon annan på-
pekar att belysning i tak bör finnas i samtliga rum i en lägenhet (vilket 
kan skilja sig något mellan projekt). Detta eftersom personen anser det 
vara besvärligt och svårjobbat när flyttbar arbetsbelysning tas med till 
rum helt utan takbelysning. Eftersom det då kan uppstå mörka skuggor 
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som helt eller delvis kan undvikas när ljuset kommer från taket. Dessu-
tom menar några yrkesarbetare att hantering av flyttbar arbetsbelys-
ning och dess kablar är moment de tror påverkar effektiviteten av öv-
riga arbeten. Några säger däremot att batteridriven arbetsbelysning är 
en bra lösning till provisorisk belysning. 
 Hälsa- och säkerhetschefen menar att Skanska försöker ligga i 
nivå med direktiv men många gånger kan förbättra sig. Brister som 
personen stött på är mängd belysning, placering, trasig belysning eller 
dålig hantering av kablar. Ytor där bristerna är mest påtagliga är vanli-
gen källarplan, badrum och andra mindre ytor. 

Alla tjänstemän ställer sig positiva till riktlinjer som kan under-
lätta planering av belysningsbojar men menar att det måste vara prak-
tiskt och inte för specificerat för att det ska vara användbart. Någon 
säger att en samsyn i definitionen hade varit till hjälp. Samtidigt som 
flera säger att belysningsstyrka är svårtolkat. Istället vill de veta hur 
antalet belysningsbojar bör disponeras i ett rum för att uppfylla kraven 
som ställs. Samtidigt menar några att det är för många parametrar (ex-
empelvis årstid, planlösning, och projektets skede) som inverkar för att 
kunna ta fram generella riktlinjer.  

Ingen tjänsteman säger sig på grund av budget ha känt sig be-
gränsad till att uppnå en bra nivå av belysning. Däremot medger alla 
att budgeten har inverkan eftersom belysning är kostsam. De flesta an-
ser att ett specifikt resurskonto för belysningsbojar hade underlättat i 
den bemärkelse att kostnaden blivit synlig och lättare att ta hänsyn till 
vid planering. Det skulle också underlätta erfarenhetsåterföring vid 
lyckade och mindre lyckade projekt. Någon anser att kostnaden för be-
lysning även fortsättningsvis kan ligga under en mer allmän post. Ef-
tersom risken annars finns att resursen blir för liten och att det är bättre 
att kunna ta av en ”större peng”.   

4.2 Enkäter 

4.2.1 Enkätens respondenter 

Enkäten som skickades ut till yrkesarbetare besvarades av 121 personer. 
Den största andelen av yrkesarbetande deltagare är i åldern 51-60 år. 
Medan enkäten som skickades ut till tjänstemän besvarades av 298 per-
soner. Den största andelen svar kommer från produktionschefer, pro-
duktionsledare, projektingenjörer samt projektchefer. Det mest före-
kommande åldersspannet för tjänstemän är 41-50 år. Spridning av åld-
rarna redovisas i Figur 4.1.  
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Enkäternas utformning samt de frågor som ställdes finns i Bilaga 2 följt 
av en sammanställning av enkätsvaren i Bilaga 3. 

  
Figur 4.1: Fördelning av åldrar bland yrkesarbetare respektive tjänstemän som 
besvarat enkäten. 

4.2.2 Belysningens definition och funktion 

Majoriteten av alla yrkesarbetare och tjänstemän anser sig veta skillna-
den mellan allmän- respektive arbetsbelysningens funktion på en ar-
betsplats. Hälften av yrkesarbetarna och något större andel av tjänste-
männen känner till definitionen av allmänbelysning som anges i enkä-
ten, "Enhetlig belysning i ett helt rum utan särskild hänsyn till någon 
enskild aktivitet" se Figur 4.2. Mer än hälften känner till definitionen av 
arbetsbelysning som anges i enkäten, "Riktad belysning mot en specifik 
arbetsplats" se Figur 4.3.  
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Figur 4.2: Kännedom av definitionen av allmänbelysning som "Enhetlig be-
lysning i ett helt rum utan särskild hänsyn till någon enskild aktivitet." 

 
Figur 4.3: Kännedom av definitionen av arbetsbelysning som "Riktad belys-
ning mot en specifik arbetsplats". 

Huruvida arbete ska kunna utföras i enbart allmänbelysning visar det 
sig att tjänstemän förväntar sig en lägre grad av arbete jämfört med yr-
kesarbetare. På en skala från ett till fem där den lägsta graden anges 
som inget arbete alls, enbart kunna ta sig fram, och fem som arbete i 
hög grad svarar störst andel, 33,9 %, av yrkesarbetarna, en trea. I Figur 
4.4 kan läsas att relativt stor andel, 20,7 % respektive 13,2 % av yrkesar-
betarna, svarar fyra respektive fem jämfört med tjänstemännen där 
störst andel, 35,6 %, svarar två följt av 27,2 % på tre och 15,1 % på ett. 
Detta indikerar på att yrkesarbetare i större utsträckning än tjänstemän 
förväntar sig kunna arbeta i enbart allmänbelysning. 
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Figur 4.4: I vilken grad yrkesarbetare förväntar sig kunna arbeta i enbart  
allmänbelysning, samt i vilken grad tjänstemän förväntar sig att yrkesarbetare 
ska kunna arbeta i enbart allmänbelysning. 

Vad gäller allmänbelysningens uppfyllande av önskad funktion på re-
spondenternas senaste eller nuvarande Skanska-projekt syns viss likhet 
mellan yrkesarbetare och tjänstemän. Av Figur 4.5 framgår det att av 
både yrkesarbetare och tjänstemän svarar störst andel fyra på en skala 
från ett till fem, där ett är låg grad och fem är hög grad. Av Figur 4.5 
framgår även att 25,6 % av yrkesarbetarna svarar 1 eller 2 medan mot-
svarande andel för tjänstemännen är 5 %. Detta kan indikera ytterligare 
på att de olika yrkesgrupperna har olika förväntningar på belysningens 
funktion. Yrkesarbetarna förväntar sig generellt en högre nivå av all-
mänbelysning och anser därför, i kontrast till tjänstemännen, att beho-
ven i lägre grad uppfyllts. 
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Figur 4.5: I vilken grad yrkesarbetarnas respektive tjänstemännens senaste 
arbetsplatser uppfyllt behovet av allmänbelysning. 

4.2.3 Belysningens påverkan 

Yrkesarbetarna tillfrågas om nivån på allmänbelysningen haft någon 
påverkan på dem fysiskt, humör- eller arbetsmässigt. De flesta svarar 
att de inte upplevt någon speciell påverkan vare sig fysiskt, humör-
mässigt eller på arbetskapaciteten, se Figur 4.6. Mer än en fjärdedel 
upplever däremot att belysningen haft ”Något negativ” eller ”Negativ 
påverkan”. 16-23 % anser att belysningsnivån haft ”Något positiv” el-
ler ”Positiv påverkan” utifrån de tre aspekterna. Vid en följdfråga där 
möjlighet till fler svar ges, svarar flest att orsaken till den negativa på-
verkan är ”Bristfällig belysning” följt av ”Dåligt placerad belysning”. 
Anledningen till positiv påverkan ligger i att belysningen varit bra (se 
Bilaga 3). 
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Figur 4.6: Allmänbelysningens påverkan på yrkesarbetare 

4.2.4 Planering av belysning 

Gällande planering av belysningsbojar tillfrågades tjänstemän huruvida 
de känner sig säkra på att allmänbelysningen kommer att tillgodose rätt 
behov. Inom en skala på ett till fem, som motsvarar låg till hög grad 
svarar majoriteten tre eller fyra (se Figur 4.7). Endast 11 % av tjänste-
männen svarar ett eller två, något som kan indikera på att de flesta 
känner sig någorlunda säkra på att rätt behov tillgodoses. Samtidigt är 
det dock endast 10,4 % som i hög grad känner sig säkra på att behoven 
tillgodoses. Resterande 13,8 % svarar ”Vet ej” (se Figur 4.7).  

 
Figur 4.7: I vilken grad tjänstemän, vid planering, känner sig säkra på att  
allmänbelysningen tillgodoser rätt behov. 
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Slutligen tillfrågas tjänstemännen i enkäten om de tror att riktlinjer i 
form av antal lysbojar per m2 skulle underlätta planering. Svaren redo-
visas i Figur 4.8, en majoritet på 63,1 % svarar ”Ja” medan 13,8 % sva-
rar ”Nej”. Ungefär lika stor andel som svarade ”Nej” gav ett annat svar 
som antingen handlade om att de var tveksamma eller att de hade ett 
annat förslag. 

 
Figur 4.8: Tror tjänstemännen att riktlinjer i form av ”antal belysningsbojar 
per m2”skulle underlätta planeringen av mängd belysningsbojar. 

4.2.5 Övriga åsikter och tillägg 

I slutet av enkäten har det givits möjlighet att lämna övriga åsikter och 
tillägg. Flera av svaren liknar varandra och sammanfattas nedan. Samt-
liga kommentarer, bortsett från sådant som kan härledas till en specifik 
person, finns att läsa i Bilaga 3. 

Flera yrkesarbetare och tjänstemän lämnar förslag på en annan 
typ av belysning än belysningsbojar. En typ av LED-slingor som enkät-
deltagarna haft erfarenhet av i projekt som allmänbelysning och ibland 
även som arbetsbelysning. De skriver att dessa är smidiga att använda 
och lyser mycket bättre än belysningsbojar, därför uppfyller de i vissa 
fall både allmän- och arbetsbelysning. Vidare skriver någon att de är 
lättare att hantera och inte lika mycket i vägen som belysningsbojar.  
 En del tjänstemän uttrycker tveksamhet kring riktlinjer för be-
lysning. Delvis vill de inte att belysningsutformningen ska bli för styrd 
då det påverkar flexibiliteten och kan försvåra planeringen. Men fram-
förallt anser de att det finns för många aspekter att beakta för att kunna 
ta fram generella riktlinjer för belysning. Exempel på aspekter är, höjd, 
rumsbildning, dagsljus, färg på omgivande ytor, med mera. Flera tror 
att riktlinjer kan vara positivt ur kalkylsynpunkt för att kunna se och 
minska de allmänna kostnaderna. Kostnad är något som nämns i kom-
mentarer från både yrkesarbetare och tjänstemän. Ett par yrkesarbetare 
skriver att mängden belysning är en kostnadsfråga och att det därför 
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ibland snålas på. Bland tjänstemännen nämner någon att lysbojarna är 
orimligt dyra att både hyra och köpa.  

Någon yrkesarbetare ger som förslag att Skanska borde satsa 
mer på belysning för att de ska slippa dra runt på lampor och på så vis 
spara tid och minska snubbelrisker på grund av kablar. Liknande åsik-
ter finns bland ett par tjänstemän som skriver att det är viktigt med bra 
belysning för att undvika kablar på golvet. 

Andra åsikter som lyfts är vikten av tydlighet kring tillhandahål-
landet av belysning vid upphandling av underentreprenörer, att inklu-
dera belysningsfrågor i arbetsberedningar och att hjälp ofta tas av 
Skanska Rental AB vid planering.    

4.3 Övriga observationer 

4.3.1 Platsbesök 

Vid platsbesökens tidpunkt befinner sig båda projekten i stomskede där 
inga lätta innerväggar ännu byggts. På Brf Aftonfalken som är ett bo-
stadsprojekt har armaturer placerats i källare, i trapphus och i flera av 
lägenheternas kommande rum, dock inte samtliga rum. På Solna Uni-
ted som är ett kontorsprojekt med större öppna ytor är armaturen i käl-
laren placerad likformigt med ett inbördes avstånd runt 5 m och där ca 
var femte belysningsboj är en nödbelysning med batteri-backup. Vid 
båda platsbesöken ges uppfattningen att takbelysningsnivån är mer än 
enbart ledbelysning men inte tillräcklig för att tillgodose ljuskraven för 
alla arbetsmoment. Takbelysningen uppnår snarare en enhetlig relativt 
jämn ljusnivå. Något som uppmärksammades var att rummen blev 
mörkare när belysningen var placerad på ett längre avstånd från väg-
garna eftersom ljuset då inte nådde fram och kunde reflekteras mot 
väggarna, se Figur 4.9.  
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Figur 4.9: Oupplysta väggar gör rummet mörkare. (Foto: R.Ajamlou) 

4.3.2 Mätningar och simuleringar 

Simuleringarna i DIALux genomförs för fyra olika rum med en beräk-
ningsfil motsvarande belysningsarmaturen i Tabell 3.1.  

Rum 1 är av storleken 36 m2, innehåller en belysningsboj, och har 
indata enligt Tabell 4.1 nedan. Belysningsstyrkans spridning redovisas i 
Figur 4.10 och där kan ses att den yttre ramen av rummet förblir mörkt. 
Ljuset når inte tillräckligt långt för att lysa upp och reflekteras mot väg-
garna. Det visar sig också att det är svårt att uppfylla belysningskraven 
för den yttre omgivningen som enligt Svensk standard sträcker sig 3,5 
m från arbetsytan (se avsnitt 2.2.2). 
  

Tabell 4.1: Indata, Rum 1 

Indata, Rum 1  

Dimensioner (Längd, bredd, höjd) 6x6x2,5 m 

Materialytor (Golv, tak, väggar) Betong 

Placering av armatur Centriskt i rum 

Beräkningsplan  1,6 m från golv 
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Figur 4.10: Isokurvor, Rum 1, [Lux] 

Rum 2 är 25 m2 och upplyses av en belysningsboj enligt indata i Tabell 
4.2 nedan. Belysningsstyrkans spridning redovisas i Figur 4.11 som vi-
sar att ljuset i viss mån reflekteras mot väggarna. 
 

Tabell 4.2: Indata, Rum 2 

Indata, Rum 2  

Dimensioner (Längd, bredd, höjd) 5x5x2,5 m 

Materialytor (Golv, tak, väggar) Betong 

Placering av armatur Centriskt i rum 

Beräkningsplan  1,6 m från golv 
 

    
Figur 4.11: Isokurvor, Rum 2, [Lux] 
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Rum 3 är 576 m2, har indata enligt Tabell 4.3 och belyses med ett rutnät 
av 4x4 belysningsbojar. Det vill säga 16 lampor på 576 m2 vilket är en 
lampa per 36 m2. Belysningsbojarna har placerats i intervall om 6 m likt 
tillverkarens rekommendationer som nämndes tidigare i avsnitt 3.6. 
Belysningsstyrkans spridning redovisas i Figur 4.12 vilken visar att ljus-
fördelningen är relativt jämn men att det uppstår ytor med sämre ljus-
styrka mellan lamporna. 

Tabell 4.3: Indata, Rum 3 

Indata, Rum 3  

Dimensioner (Längd, bredd, höjd m) 24x24x2,5 m 

Materialytor (Golv, tak, väggar) Betong 

Placering av armaturer Rutnät i intervall om 6 m, 3 m från 
vägg 

Beräkningsplan  1,6 m från golv 
 

 
Figur 4.12: Isokurvor, Rum 3, [Lux] 

Rum 4 är 625 m2, har indata enligt Tabell 4.4 och belyses med ett rutnät 
av 5x5 belysningsbojar. Det vill säga 25 lampor på 625 m2 vilket är en 
lampa per 25 m2. Belysningsbojarna har placerats i intervall om 5 m. 
Belysningsstyrkans spridning redovisas i Figur 4.13 vilken visar att ljus-
fördelningen är jämn och omkring 20 lux överallt. Ljuset når även fram 
till väggar.  
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Tabell 4.4: Indata, Rum 4 

Indata, Rum 4  

Dimensioner (Längd, bredd, höjd) 25x25x2,5 m 

Materialytor (Golv, tak, väggar) Betong 

Placering av armaturer Rutnät i intervall om 5 m, 2,5 m från vägg 

Beräkningsplan  1,6 m från golv 
  

 
Figur 4.13: Isokurvor, Rum 4, [Lux] 

Resultaten från den praktiska Lux-mätningen redovisas i Figur 4.14. 
Jämfört med Rum 2 i DIALux-simuleringen, se Figur 4.11, som är av 
likvärdig storlek är Lux-värdena i samma storleksordning.  
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Figur 4.14: Uppmätta Lux-värden vinkelrätt på 1,6 m höjd för belysningsboj i 
rum [Lux] 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 

Detta avsnitt presenterar inledningsvis en analys av undersökningens 
metod och genomförande (avsnitt 5.1). Därefter följer analys av resulta-
ten under motsvarande tematiska rubriker som föregående avsnitt: Be-
lysningens definition och funktion (se avsnitt 5.5), Belysningens påver-
kan (se avsnitt 5.6), Planering av belysning (se avsnitt 5.7). 

5.1 Metod och genomförande 

Intervju- och enkätfrågorna byggdes upp försiktigt och noggrant med 
hjälp av undersökningar och tester för att få ett bra resultat med få fel-
källor. Felkällor är däremot oundvikliga, särskilt då alla individer är 
olika och det därför är svårt att helt och hållet anpassa frågorna efter 
dem. Även om man kan tycka att en fråga är självklar och de få perso-
ner som fick testa frågorna förstod dem betyder det inte att alla uppfat-
tar frågan på samma sätt. I enkäterna skrev några sin egen tolkning el-
ler att de inte förstod i ”Övrigt” som var ett alternativ i flera av frågorna 
(se Bilaga 2 och 3). Risken finns också att de som inte helt förstod frå-
gornas syfte svarat utifrån egen tolkning. En annan risk är att många 
som är osäkra kan ha valt ett neutralt värde när de fått en skala från ett 
till fem, vilket skulle förklara varför grad tre alltid har många röster. 
Vidare gjordes försök i formulering av vissa frågor för att undvika att 
deltagare känner sig ointelligenta av att inte ha kunskap kring frågan. 
Risken finns dock att flera ändå svarade oärligt för att de tror att de för-
väntas ha kännedom kring frågan. 
 Läser man kommentarerna i enkätsvaren verkar några inte förstå 
syftet med undersökningen eller har irrelevanta synpunkter. Ofta ver-
kar det som att de inte har läst introduktionen och ignorerat syftet med 
enkäten. Detta kan leda till att svaren är givna utifrån en missuppfatt-
ning av vad undersökningen handlar om. Det finns även en risk att del-
tagare som inte har kunskap kring frågorna i enkäten angivit svar base-
rat på gissningar. Alla dessa risker utgör att resultatet från enkäterna 
inte är 100 % säkert. 
 Anledningen till att vissa svarat nej på definitionsfrågorna i en-
käterna kan bero på att de tolkat frågan och definitionen ordagrant. 
Frågan är tänkt att undersöka om folk skulle beskriva belysningstyper-
nas funktion ungefär på det sättet (se Bilaga 2 för enkätfrågor). Detta 
hade kunnat tydliggöras i hur frågan ställdes i enkäten. Det verkar 
dock som att majoriteten ändå förstått syftet av frågorna. 
 Till skillnad från enkäter är det under intervjuer möjligt att se om 
en person inte förstår en fråga och då ha möjlighet att förtydliga. Däre-
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mot kan det vara utmanande att förklara utan att göra frågan riktad. En 
del av svaren från intervjuerna i denna undersökning kan ha påverkats 
av att våra förklaringar gett en bild av vilket svar som förväntas. Vid 
utformning av intervju- och enkätfrågorna utgick vi från att takbelys-
ningen är en form av allmänbelysning där funktionen ska utredas. Del-
tagarna frågades huruvida de hade kännedom om skillnaden mellan 
allmän- och arbetsbelysning för att utifrån det ange i vilken grad de 
anser att arbete ska kunna ske i allmänbelysning. Där kan vissa delta-
gare ha uppfattat det som att en allmänbelysning överhuvudtaget inte 
går att arbeta i med tanke på hur vi definierade allmän- respektive ar-
betsbelysning i enkäten (se Bilaga 2 för frågor). 
 En tidig idé var att utgå från Svenska standarder och anpassa 
dem till de belysningsbojar som hyrs av Skanska Rental och på så sätt ta 
fram riktlinjer efter gränsvärden för olika belysningsstyrkor. Men när 
det upptäcktes att Svensk standard inte täcker byggarbeten inomhus 
blev det betydligt mer utmanande att ta fram riktlinjerna. Vid mätning-
arna gjordes ett försök till att få bättre förståelse kring bland annat be-
lysningbojens belysningsstyrka. I samband med mätningarna och 
platsbesöken insåg vi hur svårt det är att placera belysning för att en 
specifik belysningsstyrka. Insikten kring svårigheten av att bestämma 
olika gränsvärden för belysningsstyrka för byggarbeten och hur utma-
nade det är att tillämpa riktlinjer i form av belysningsstyrka i praktiken, 
gjorde att vi bestämde oss för att avveckla idén av en sådan riktlinje.  

5.2 Belysningens definition och funktion 

Från resultaten presenterade i avsnitt 4.1.1, märks en uppenbar skillnad 
mellan yrkesarbetarna och tjänstemännens syn på funktionen av takbe-
lysning. Anledningen till det delade synsättet kan dels bero på att yr-
kesgrupperna har olika arbetsuppgifter och dels att yrkesgrupperna 
definierar allmänbelysningen olika. Yrkesarbetare relaterar belysningen 
till att de ska arbeta och vistas i miljön medan tjänstemän snarare rela-
terar belysningen till vilka säkerhetskrav som ska uppfyllas. Det kan 
också vara en förklaring till resultaten i Figur 4.4, att yrkesarbetare ge-
nerellt förväntar sig kunna arbeta i högre grad i allmänbelysning jäm-
fört med tjänstemän.  

Med avseende på intervjusvar och resultaten i Figur 4.5 kan det i 
flera fall uppfattas som att den mängd belysning tjänstemän planerat i 
syfte att motsvara ”allmänbelysning” kan likställas med den mängd 
flera yrkesarbetare upplever som tillräckligt ljust för att i viss mån ar-
beta i. Därför kan det tolkas som att flera tjänstemän och yrkesarbetare 
ändå har en relativt likvärdig syn på vad som är en duglig mängd be-
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lysningsbojar. Skillnaden ligger främst i att tjänstemän undviker att de-
finiera belysningsbojarna som ”arbetsbelysning” medan yrkesarbetare 
förväntar sig kunna arbeta i ljuset från belysningsbojar. Att benämning-
en ”arbetsbelysning” undviks beror troligen dels på att den faktiska 
definitionen såsom den beskrivs i avsnitt 2.1.1, är något annat än takbe-
lysning och dels för att belysningsbojarna har svårt att tillgodose full-
god belysningsstyrka för alla arbetsmoment.   
 Som tidigare nämndes i avsnitt 2.3.4, kan dock belysningen på en 
arbetsplats tillgodoses med antingen allmänbelysning eller allmänbe-
lysning kombinerat med platsbelysning. Eftersom yrkesarbetare i stor 
utsträckning önskar undvika flyttbar belysning kan det motiveras för 
att takbelysningen ska planeras för att i högre grad uppnå tillräcklig 
belysningsstyrka för olika arbetsmoment. Samtidigt, i jämförelse med 
ISO-kurvor i avsnitt 4.3, var det tydligt att ytan där lysbojen uppfyller 
belysningsstyrka motsvarande 200 lux (minimum för arbetsyta vid kon-
tinuerligt arbete enligt avsnitt 2.2.3) är liten. Således är det inte ekono-
miskt försvarbart att avsevärt öka mängden lysbojar, istället bör kom-
pletterande flyttbar belysning användas på den specifika arbetsytan. 
Takbelysningen bör dock strävas mot att säkerställa kraven som arbe-
ten ställer på belysning i det yttre synfältet, den yttre omgivningen som 
beskrevs tidigare i 2.2.2, därför kan det anses fel att enbart planera för 
funktion av ledbelysning.  
 Simuleringen av Rum 1 i avsnitt 4.3 visade att en lampa placerad 
3 m från en betonggrå vägg inte lyser upp väggen. Detta kombinerat 
med forskningen, vilken studerats i avsnitt 2.4.1, som säger att männi-
skan mår bra av ett naturligt omfältsljus, där ljus kommer från tak och 
upplysta väggar, gör att en lampa i ett slutet betonggrått rum på 36 m2 

anses otillräckligt. Eftersom ljuset nådde fram till väggarna i Rum 2 där 
lampan var placerad 2,5 m från vägg dras slutsatsen om att lampan bör 
placeras max 2,5 m från vägg för reflektion. Det ger i sin tur rekom-
mendationen av att rum på upp till 25 m2 kan förses med en lysboj, om 
inte rummets ena sida överskrider 5 m. Gällande större öppna utrym-
men såsom garage fungerar tillverkarnas rekommendationer om ett 
monteringsintervall på 6 m bättre om avsikten är att skapa en enhetlig 
belysning. Med avseende på den förbättring som fås av att istället pla-
cera lamporna på ett intervall på 5 m anses det vara lämpligare. Speci-
ellt om ytan till exempel är en källare utan dagsljus.  

5.3 Belysningens påverkan 

Generellt sett verkar yrkesarbetarna ha svårt att specificera en direkt 
fysisk och psykisk påverkan av olika belysningsnivåer. Detta är tydligt i 
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intervjuerna då de ofta svarat i stil med, ”klart att de har en påverkan”, 
men därefter sagt att de inte kan komma på något specifikt. Vidare fort-
sätter de med att ge exempel på hur det skulle påverka om det var en 
dålig respektive bra belysning. Samma mönster visas i enkäten då runt 
hälften inte anger någon påverkan. Fokus ligger mestadels på att det tar 
tid att ”släpa runt” och koppla lampor. Dock tycks det som att de 
främst vill undgå hanteringen av kablage snarare än att bli fria från 
flyttbar belysning. Den uppfattningen man får är att yrkesarbetarna 
finner det besvärligt och irriterande när de inte kan jobba på ett smidigt 
sätt. Denna frustation de uttrycker kan anses som en huvudsaklig nega-
tiv psykisk påverkan av en takbelysningsnivå som inte går att arbeta i.  
 Tjänstemännens synpunkt kring detta ligger i vissa fall i att de 
anser arbetsbelysningen vara likt en del av yrkesarbetarnas verktyg. Att 
ta med sig en lampa är likvärdigt som att ta med sig vilket verktyg som 
helst. Man kan tycka att hantering av verktyg är en del av en yrkesarbe-
tares arbete. Däremot bör yrkesarbetarna ha en bra arbetsmiljö. Om den 
huvudsakliga bristen i arbetsmiljön för arbetsbelysning är snubbelrisk 
på kablar på golvet, bör lösningen med flyttbar arbetsbelysning vara 
batteridrivna lampor. 
 Som tidigare nämnt tillfredsställer sig vissa yrkesarbetare med 
en nivå på takbelysningen som tjänstemännen ibland kallar ledbelys-
ning och anser att det är en bra nivå att arbeta i. Dessa belysningsnivåer 
kunde under platsbesöken tydligt avskrivas som en bra belysningsnivå 
för arbete om man ska hänvisa till svensk standard för en minimum-
nivå på belysning vid arbeten. Därav kan man dra en slutsats i att yr-
kesarbetare nöjer sig om allmänbelysningen upplevs arbetsvänlig, även 
om den inte är det. En påföljande risk till detta blir att yrkesarbetarna 
väljer bort arbetsbelysningen som behövs för att uppfylla en tilllräcklig 
belysningsstyrka för arbetsuppgiften. Samtidigt väljer yrkesarbetarna, 
enligt dem själva, att inte ta med arbetsbelysning även om det är mörkt 
dels på grund av lathet och dels för att spara tid. Ofta handlar det om 
fall där det ska utföras kortare arbetsmoment. I längden kan det dock 
ha en negativ påverkan på bland annat synen. Dessa påföljande risker 
bygger förmodligen på anledningen till att tjänstemän ofta väljer att 
undvika att kalla takbelysningen för arbetsbelysning. 
 Det som däremot är fel med att ha en allmänbelysning med syf-
tet att enbart lysa upp ens väg är att man inte uppfyller rätt omfältsbe-
lysning. Forskningen i avsnitt 2.4.1 bygger på förklaringen kring att 
allmänbelysningen bör upplevas bra. Däremot säger forskningen inget 
om att arbeta i en artificiell omfältsbelysning utan den ska komplettera 
din arbetsbelysning. Detta för att människan mår bra av att befinna sig i 
ett ljust rum och för att arbetsbelysningen inte ska vara bländande eller 
störande på något annat sätt. Fel belysningsnivå vid arbete kan ge en 
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både psykisk och fysisk påverkan och skador i längden. Alltså bör yr-
kesarbetarna uppmuntras till att använda kompletterande belysning 
där de behöver se bra.  

5.4 Planering av belysning 

Resultaten från intervjuer och enkäter kan tolkas som att någon generell 
osäkerhet inte råder vid planering av belysningsbojar. De flesta känner 
sig relativt säkra och i jämförelse med hur både tjänstemän och yrkes-
arbetare i intervjuer upplevt sina senaste arbetsplatser pekar det över-
lag på att behoven tillfredsställts. Däremot nämner flertalet tjänstemän i 
intervjuer att belysning på byggarbetsplatsen kan kompletteras vid be-
hov. Detta kan indikera på att den planerade mängden belysningen inte 
alltid motsvarar mängden belysning i verkligheten. Det framgick också 
under intervjuerna att några särskilda rutiner inte finns för hur och när, 
den provisoriska belysningen bör planeras. Många gånger förlitar man 
sig på tidigare erfarenhet och i vissa fall löser arbetsplatsorganisationen 
belysningen löpande under produktionens gång. Det kan i sin tur leda 
till att olika projekt har varierad nivå av allmänbelysning, något som i 
sig inte behöver vara fel då man kan ha ansett att belysningen ska upp-
fylla olika funktioner.  

För att ändå säkerställa att alla projekt, utifrån Arbetsmiljöver-
kets föreskrifter och Svensk standard, uppfyller krav och rekommen-
dationer som ställs för att undvika risker och hälsoproblem skulle nå-
gon form av riktlinjer underlätta. Detta förstärks av resultat från både 
enkäter och intervjuer. Riktlinjer i form av en rekommenderad belys-
ningsstyrka eller antal kvadratmeter som en lysboj kan täcka in för att 
uppnå tillräcklig belysningsstyrka anses vara svårt att åstadkomma. För 
att en belysningsstyrka uppnås innebär det inte att ljuset är optimalt, 
det anses också vara för specifikt av flera intervjuade tjänstemän vilket 
gör det svårt att tillämpa och rent praktiskt använda.  

Att bestämma kravet på belysningsstyrkan på en provisorisk 
byggarbetsplats visar sig också vara svårt eftersom den typen av miljö 
inte listas i Svensk standards tabellverk för belysningsstyrka. Det anses 
också vara svårt att finna en likvärdig arbetsplats att utgå från, då arbe-
tet vid uppförandet av en byggnad innefattar arbeten av en mängd 
olika slag och detaljeringsgrad. Något annat som är problematiskt är att 
arbetsförhållandena vid uppförandet av en byggnad ständigt ändras 
och att alla byggarbetsplatser ser olika ut. I flera utrymmen förekom-
mer dock, såsom nämns i avsnitt 2.2.3, kontinuerligt arbete i mer än två 
timmar. Detta föreskriver i sin tur en belysningsstyrka på 200 lux på 
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arbetsytan och därmed 50 lux inom den yttre omgivningen oavsett typ 
av arbete. 

I Figur 4.8 kunde ses att många tjänstemän är positiva till hjälp-
medel som ”1 boj/m2”, samtidigt ser många svårigheter att ta fram det 
på grund av alla parametrar som inverkar på ljusförhållandena. Flera 
av tjänstemännen uttrycker också i både intervjuer och enkäter en 
rädsla för att riktlinjer kan bli för styrande och minska möjligheten till 
att vara flexibel vid utformningen av provisorisk belysning. Eventuella 
riktlinjer kan därför anses utformas som rekommendationer och scha-
blonvärden som tjänstemän kan ta till hjälp. Detta för att uppfylla vik-
tiga säkerhetsaspekter som exempelvis belysning av utrymningsvägar 
men även för att organisera planeringsarbetet och underlätta kalkyl av 
mängden takbelysning, medan kraven i sin tur ska ställas utifrån gäl-
lande direktiv och lagar.   
 Ytterligare en hjälp till att förbättra nivån på belysning kan vara 
att inkludera yrkesarbetare eller en representant från yrkesarbetarna i 
form av skyddsombud vid belysningsplanering. Detta kan harmonisera 
yrkesarbetenas och tjänstemännens bild av belysningens syfte. Därtill 
ska enligt Arbetsmiljöverket: arbetsgivaren, anställda och skyddsom-
bud samarbeta för att ta fram rutiner för en säker arbetsmiljö. Vid in-
tervju med ett skyddsombud uttrycktes också positiva erfarenheter från 
projekt där en yrkesarbetare varit delaktig vid belysningsplanering. En 
tjänsteman gav förslag på att lyfta belysningsfrågor vid arbetsbered-
ningar, vilket kan hjälpa till att fånga upp de yrkesgrupper som är mest 
utsatta för bristfällig belysning. 
 Både tjänstemän och yrkesarbetare nämnde i enkäterna att de 
delvis eller helt ersatt belysningsbojarna med LED-slingor, vilket också 
påvisar att man överlag bör projektanpassa och använda den typ av 
armatur som fungerar bäst med avseende på ytan. Kanske är Skanskas 
tidigare uppmaning att använda belysningsbojar värd att se över om 
det nu finns bättre och mer prisvärd belysningsarmatur för byggar-
betsplatser? 
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6 AVSLUTNING 

Detta avsnitt summerar inledningsvis undersökningens slutsats (avsnitt 
6.1). Därefter listas rekommendationer gällande belysning på byggar-
betsplatser (avsnitt 6.2) följt av förslag till fortsatta studier (avsnitt 6.3).  

6.1 Slutsats  

Allmänbelysning på en byggarbetsplats bör se till att arbetsplatsen 
upplevs ljus och att den omgivande miljön i relation till arbetsytan 
uppnår tillräcklig ljusnivå. Beroende på individen och förutsättningar-
na kan vissa arbetsmoment utföras i allmänbelysningen, i kontrast till 
ledbelysning som enbart säkerställer framkomlighet och möjlighet till 
utrymning. Arbetsbelysning ska sin tur komplettera allmänbelysningen 
för att uppfylla synkraven på belysningsstyrka för mer krävande ar-
betsmoment.  

Takbelysningen är en allmänbelysning som bör tillgodose rätt 
nivå av omfältsljus och uppfylla de säkerhetskrav som ställs på en 
byggarbetsplats. För att tillfredsställa dessa krav bör utformningen av 
belysningen beaktas. Idag utgår många tjänstemän från planritning och 
tidigare erfarenhet, men någon specifik metod för planering av belys-
ningen finns inte. Avsaknad av gemensamma rutiner gör att utform-
ningen av belysningen inte är enhetlig mellan projekten. För att under-
lätta planering och skapa samsyn kan förslagsvis hjälp tas av  
rekommendationerna som listas nedan i 6.2.  

Ljusnivån har betydande inverkan på människan både psykiskt 
och fysiskt. En dåligt belyst arbetsplats påverkar yrkesarbetarens för-
måga att i stunden utföra arbetsuppgifter men har även långvariga ef-
fekter på hälsan. Vidare kan en bra takbelysning kombinerat med rik-
tad belysning minska arbetsmiljörisker och underlätta arbetet. 

6.2 Rekommendationer 

Rekommendationerna syftar till att upplysa om vikten av bra belys-
ning, underlätta planering och utformning av takbelysning samt tyd-
liggöra takbelysningens funktion. De kan ses som hjälpmedel för tjäns-
temän och yrkesarbetare att uppnå en arbetsmiljövänlig belysning.  
 

• Ljuset ska eftersträvas att kännas så naturligt som möjligt. För-
delaktigt är om ljuset kommer uppifrån och lyser upp omgi-
vande ytor. 
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• Ljusnivån ska vara jämn och enhetlig, skillnaden i belysnings-
styrka får inte vara för stor mellan olika ytor och rum. 

• Undvik en belysningsnivå som är för stark och bländande. 

• Färgtonen i det artificiella ljuset får inte hämma synligheten av 
skyddskläder eller skyddsanordningar. 

• Minska hanteringen av kablage genom att om möjligt använda 
batteridriven flyttbar arbetsbelysning. 

• Informera yrkesarbetare om belysningens tänkta funktion på ar-
betsplatsen och förklara vikten av kompletterande arbetsbelys-
ning för att förhindra arbetsmiljöskador. 

• Inkludera belysningsfrågan i arbetsberedningar, på så vis inbe-
grips yrkesarbetare och ytor där belysningen brister kan upp-
märksammas och kompletteras.  

• Var tydlig med vilken typ av belysning som tillhandahålls av 
projektet vid upphandling av underentreprenörer.  

• Utgå från planritningar för placering av bojar. Generellt bör 
minst en belysningspunkt i tak finnas i varje rum där arbeten ut-
förs. 

• Gångvägar, trapphus och trappavsatser är viktigt att belysa för 
säker framkomlighet.  

• Nödbelysning med batteribackup ska dels monteras vid utrym-
ningsvägar, såsom trapphus och entréer, och dels monteras så att 
man inifrån lägenheter och öppna ytor hittar till utrymningsvä-
gar.  

• Vid större rum kan behov finnas av att placera en extra belys-
ningsboj vid utrymmen där mycket arbete ska ske. Till exempel 
en belysningsboj nära ett kök. 

• Placera belysningsbojen så att den inte är i vägen för till exempel 
montage eller transport av höga inredningar som garderob och 
köksskåp. 

• Montera belysningsbojen rakt så att den ger en jämn spridning. 

• Den provisoriska belysningen måste underhållas och ses över 
regelbundet. Översyn bör ske i samband med skyddsronder och 
elektriker bör förslagsvis upphandlas till att sköta underhåll. 

• Utför en schablonberäkning i kalkylskedet för antalet bojar för 
att få en övergripande kostnadsbild. 

• För bostadsprojekt kan antalet lampor uppskattas till antal lä-
genheter x antal rum + lampor i trapphus och korridorer.  

• För större öppna ytor utan ljusinsläpp kan uppskattningsvis an-
vändas 1 boj/25 m2 (vid montagehöjd 2,5 m) för att skapa en bra 
enhetlig belysning.  
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• Vid större öppna utrymmen är generellt 1 nödboj/5 vanliga bo-
jar lagom. 

• Placera minst 1 boj i rum upp till 25 m2, om rummets ena sida 
överskrider 5 m behövs ytterligare en boj. 

• Avstånd från vägg bör maximalt vara 2,5 m för att väggytan ska 
belysas vid en monteringshöjd på 2,5 m. Sambanden mellan be-
lysningsstyrkan och avstånd finns i Figur 3.3.  

• Tillverkarna av belysningsbojen MBerg rekommenderar en mon-
teringshöjd på 2,5-6 m. och ett avstånd på 6 m mellan bojarna 
(motsvarande 1 boj/36 m2). Desto högre höjd, ju tätare placering 
av bojarna behövs.  

6.3 Förslag till fortsatta studier 

• En undersökning med större fokus på simuleringar och testmät-
ningar vid olika typer av arbetsmoment, för att få en bättre för-
ståelse kring hur belysningsstyrkan beror och påverkas av olika 
parametrar. Såsom dagsljusinsläpp, årstider, ytskikt m.m. 

 

• En mer djupgående undersökning kring vilka krav på belys-
ningsstyrka (i lux) som arbetsmomenten på en byggarbetsplats 
kräver. På så sätt kan det utredas om den arbetsbelysning som 
tillhandahålls är tillräcklig och om de lyser och funkar på ett er-
gonomiskt sätt t.ex. färgåtergivning och bländning. Hur pass 
hanterbar är arbetsbelysningen? Är den enkel att justera och pla-
cera så att den lyser upp arbetsytan som den ska? Är det verklig-
en bättre med en batteridriven lampa eller lyser de inte tillräck-
ligt bra?  
 

• Undersöka kostnaden av att hyra kontra köpa belysning från 
Skanska Rental AB. Varför tycker så många att det är dyrt? Finns 
det en lösning till detta? I så fall hur? Kanske hyra tills man pas-
serat 110 % av inköpsvärdet och sen inte betala mer för hyra för 
att undgå att köpa ut och efterhantera belysningen? Vilket syfte 
har Skanska Rental AB gentemot Skanska Sverige AB? 
 

• Lägga större fokus på undersökningar kring påverkan av olika 
belysningstyper utan att utgå från takbelysning och inomhusbe-
lysning. 
 

• Undersöka utomhusbelysning på liknande sätt som denna 
undersökning gjorde gällande inomhusbelysning. 
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B1.1 

BILAGA 1 
 

Intervjufrågor tjänstemän 
● Hur definierar du allmänbelysning? 

● Vilka funktioner anser du att takbelysningen ska uppfylla? 

● Anser du att man ska kunna arbeta i allmänbelysning? I så fall i vilken grad? 

● Har du varit med och planerat takbelysningen i något projekt? 

● Hur har du då gått tillväga? 

● Vilka underlag utgår du från? 

● Anser du att det finns tillräckligt med underlag? 

● I vilket skede tycker du att man ska planera takbelysningen? 

● Har du upplevt att budgeten begränsat dig från att uppfylla en bra nivå av belysning? 

● Hur tror du budgeten påverkar möjligheten att uppnå en bra nivå av belysning? 

● Tror du att ett specifikt resurskonto skulle underlätta planeringen, i så fall hur? 

● Har du upplevt att takbelysning har kritiserats/inte varit tillräckligt bra? Om ja, vad var det 

för brister? 

● Vilken typ av underlag önskar du ha tillgängligt vid planering av takbelysning? 

● Hur skulle riktlinjer i form av lum/m2 eller liknande hjälpa till vid planeringen av 

takbelysning? 

 

Intervjufrågor yrkesarbetare 
● Hur definierar du allmänbelysning? 

● Vilka funktioner anser du att takbelysningen ska uppfylla? 

● Anser du att man ska kunna arbeta i allmänbelysning? I så fall i vilken grad? 

● Hur påverkar allmänbelysningen ditt arbete? (produktivitet) 

● Har du upplevt någon skillnad på ditt välmående (fysiskt respektive psykiskt) beroende på 

nivån av allmänbelysning?  

● Hur har du upplevt allmänbelysningen på de senaste projekten du varit på? 

● Hur tycker du det funkar med den övriga arbetsbelysningen? 

● Upplever du att takbelysningen har brister? Vilka brister tänker du på i så fall?  

 

Intervjufrågor hälsa- och säkerhetschef 
● Hur definierar du allmänbelysning?  

● Har Skanska en definition på allmänbelysning? 

● Vilka funktioner anser du att takbelysningen ska uppfylla? 

● Anser du att man ska kunna arbeta i allmänbelysning? 

● Hur tror du att allmänbelysning påverkar yrkesarbetares fysiska och psykiska arbetsmiljö? 

● Vilka säkerhetsrisker anser du att allmänbelysningen ska förebygga? 

● Hur har du upplevt att allmänbelysningen är på Skanskas projekt? 

● Upplever du att takbelysningen ofta har brister? Vilka brister tänker du på i så fall? 

● Hur definierar du arbetsbelysning? 

● Hur tycker du arbetsbelysning funkar kontra allmänbelysning? 
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B3.1 

BILAGA 3     

     

Enkätsvar tjänstemän 
298 deltagare     

     

Yrkesroll  293 av 298   

  
 

  
Projektchef  15,7%   
Produktionschef  28,3%   
Projektingenjör  17,7%   
Produktionsledare  24,6%   
Produktionsingenjör  4,1%   
Övrigt  9,60%   

     

Ålder  298 av 298   

  
 

  
Under 20  0,0%   
20-30  24,2%   
31-40  25,2%   
41-50  28,9%   
51-60  16,4%   
61 eller över  5,4%   

     

Funktionen av allmänbelysning kontra 
arbetsbelysning framgår inte alltid på en 
arbetsplats. Vet du skillnaden mellan dem?  

298 av 298 

  

     
Ja   8,9%   
Nej  9,7%   
"Tror det"  0,3%   

     

Känner du till definitionen av allmänbelysning  
som "Enhetlig belysning i ett helt rum utan 
särskild hänsyn till någon enskild aktivitet." ?  

298 av 298 

  

     
Ja  59,40%   
Nej  39,30%   
Övrigt  2,30%   

     

Känner du till definitionen av arbetsbelysning som 
 "Riktad belysning mot en specifik arbetsplats"?  

297 av 298 

  

     
Ja  75,80%   
Nej  23,60%   
Övrigt  0,60%   

     

     



 

B3.2 

     

Vid planering, i vilken grad känner du dig säker på att 
allmänbelysningen kommer att tillgodose rätt behov?  

298 av 298 

  

  
 

  
1 (Låg grad)  2,30%   
2  8,70%   
3  24,20%   
4  40,60%   
5 (Hög grad)  10,40%   
Vet ej  13,80%   

     

I vilken grad har Skanska-projekten du är på/senast varit 
på, uppfyllt de önskade behoven på allmänbelysning?  

297 av 298 

  

  
 

  
1 (Låg grad)  0,30%   
2  4,70%   
3  14,50%   
4  44,40%   
5 (Hög grad)  22,60%   
Vet ej  13,50%   

     

I vilken grad förväntar du dig att yrkesarbetare ska 
kunna arbeta i enbart allmänbelysning?  

298 av 298 

  

     
1 (Låg grad)  15,10%   
2  35,60%   
3  27,20%   
4  11,70%   
5 (Hög grad)  2,30%   
Vet ej  8,10%   

     

Tror du att riktlinjer i form av antal belysningbojar per m²  
skulle underlätta planeringen av mängden takbelysning?  

298 av 298 

  

     
Ja  63,10%   
Nej  13,80%   
Övrigt  23,10%   

 

Har du några övriga åsikter angående detta ämne får du gärna dela med dig här: 

 

Händer mycket med belysning nu. Riktlinjer idag är inte det samma på nästa bygge. Vi 

kommer ha lågvolt ingjutet i bjälklaget. Inga lösa kablar! (2) 

Vi borde minska den allmänna belysningen på arbetsplatserna utanför den vanliga 

arbetstiden och använda endast riktad belysning på de områden där övertidsarbete utförs 

samt allmänbelysning där den är nödvändig. 

Det viktigaste är att trapphus ,hisshallar och nödutgångar har bra allmänbelysning med 

rätt lux (framför hiss 50 lux 0,5 m från golvet mätt) 

Sista frågan - antalet belysningsbojar ska bestämmas av projektet, de som vistas där 

dagligen, inte någon utifrån, risken är att det blir överdrivet då och en större kostnad för 

projektet 



 

B3.3 

Def. allmänbelysning är tuff ihop med UE 

Det skiljer sig lite beroende på vilket skede ett bygge befinner sig i. T ex om det är grå 

väggar så behöver man antagligen mer belysning än om väggarna är färdigmålade. Därför 

kan det kanske vara svårt att ta fram generella riktlinjer som gäller hela 

produktionsprocessen. 

Form och takhöjd på rum varierar så mycket så jag är rädd för att det skulle bli svårt att 

sätta en riktlinje på antalet bojar per kvm. 

Bra ämne att upplysa om 

Jag anser att det är viktigt att förmedla vad som är förhandlat i varje enskilt fall. Är det så 

att man har avtalat att allmänbelysning ingår i beställarens åtagande men att 

entreprenören exempelvis håller egen arbetsbelysning. Då är det extra viktigt att personen 

som utför arbetet vet om att man ska ha med sig egen arbetsbelysning. 

Jag som PI är inte inblandad i belysningen på arbetsplatsen. DEt sköts av PrC och PrL. 

Mina svar är irrelevanta. 

De ni verkligen borde fråga i denna undersökningen är produktionsledare/arbetsledare, 

då det är dessa personer som är absolut mest ute på bygget. 

xxxxxxxxx@skanska.se om ni har frågor eller om jag kan hjälpa till. 

Resultatet av undersökningen bör hjälpa projektet att minska det allmänna kostnaderna 

för belysning. Minskade kostnader är alltid bra. 

belysningsbojar / m2 är beroende av fler parametrar än bara m2. Höjd, kulörer etc. 

Viktigt att nödbojar är korrekt placerade, speciellt i större lokaler som tex garage. Så man 

hittar ut när man ev kryper vid brand. 

Belysningsberäkningar görs ofta när man planerar detta. Det finns belysningsprogram som 

visar på mängden belysningsarmaturer för respektive arbete. Dock så tror jag att en 

riktlinje är bra samt hur man kompletterar belysningen efter typ av arbete, takhöjd, 

tillgång till dagsljus mm 

Tycker det är fel att ni skriver takbelysningen allmän belysning kanske måste hängas på 

vägg för att fungera med projektet o framdrift av montage i på undersida bjälklag tex 

permanenta installationer 

Jag tror att många lysbojar slängs, blir över, försvinner osv. Hur skulle vi kunna hantera 

detta på ett miljövänligare sätt? Är dyrare armaturer mer hållbara? Vilka armaturer 

tillverkas på ett hållbart sätt eller med minst påverkan? De armaturer som köps ut på 

projekt var tar de vägen? Slängs de? Hur kan Skanska låta det vara billigare att köpa ut 

belysning till resp projekt (långa projekt) än att hyra från Maskin? Var finns 

hållbarhetstänkandet? 

Behovsanpassa för projektet. Projektera in placeringen samordnat med installationer. Ha 

tillräckligt med slack på kabeln om undertak ska monteras. Hellre för ljust än för mörkt. 

Vi på Skanska lägger oss oftast över de nivåer som finns på allmänbelysning vilket gör att 

det till viss grad också kan användas som arbetsbelysning. 

Per m2 är svårt det beror ju ofta på rumsbildningen 

Beror mycket på arbetsplatsens utformning, många små rum svårt med allmänbelysning 

Riktlinjer i form av antal belysningbojar per m² skulle underlätta kalkyl av mängden 

takbelsyning när man ska ta fram AK-kostnader till framtida projekt. 

Fokus på LED 

Ett vanligt förekommande problem ute på arbetsplatsen med byggbelsyning är att en 

säkring eller nåt enkelt elfel, släcker ned ett våningsplan och man behöver nästan ha en el-

kunnig person på heltid som ser över belysningen så att den funkar. Inte ovanligt att varje 

morgon så är delar av ett hus under uppbyggande nedsläckt och det går inte att jobba på 

våningsplanet, vilket leder till att man tappar tid.

 



 

B3.4 

inkludera belysningsfrågor i arbetsberedning för att fånga de arbetsgrupperna som är 

mest utsätta för bristfällig belysning medan de arbetar exempelvis med ingen eller v. liten 

tillgång till dagsljuset eller i helt slutna utrymme. 

vi brukar nyttja skanska maskin/rental för att beräkna vårt allmänbelysningsbehov. det 

brukar räcka gott och väl. det det brukar klagas på är om man bortprioriterar något litet 

utrymme, t.ex. en städskrubb etc. 

Det svåra med antalet belysningsbojar mm är att alla byggarbetsplatser ser olika ut. Olika 

möjligheter med uppfästning olika antal och storlekar på rum mm. Det kan vara bra med 

en riktlinje men inte ett krav då det kan försvåra byggandet. Allmännbelysning är just det, 

sen kommer ju de olika yrkesrollerna till platsen och har med sig riktad belysning. 

Bojarna orimligt dyra att både köpa opch hyra. 

Kontinuerlig komplettering / utbyggnad av allmänbelysning i takt med projektets 

framskridande (stommontage) bör finnas med som en aktivitet (rad) i tidplaner.för att 

säkerställa att allmänbelysningen kommer upp i tid innan arbete påbörjas på området. 

xxxxxxx@skanska.se 

Vi använder inte bojlampor längre. Nu har vi ledslingor istället för allmänbelysning. 

Allmänbelysning med lysbojar skall vara så att det är säkert att vistas i ett byggprojek. 

Arbetsplatsbelysning håller varje enskild individ för så att de kan utföra deras arbete 

Brukar bolla detta m Skanska Maskin som har lite kvadrat schabloner för detta. Sedan i 

bostäder vi bygger brukar vi sätta en boj per rum. Detta för att det även ska fungera som 

arbetsbelysning 

De finns LED belysningsormar som funkar bra som allmän belysning 

Vi använder ej belysningsbojar, utan led-slingor som lyser upp riktigt bra! 

Förra frågan. Antal/m2 för generellt. Antal beror på planlösningen! 

Tycker att man ska ha en bra belysning så man slipper alla kablar på golvet 

Tyvärr kunde jag inte bidra med så mycket i er undersökning men lycka till med arbetet! 

Ja det vore ett bra verktyg att ha med sig riktlinjer för antalet bojar per kvm i kalkylskede 

för kostnader. Men i samråd med Skanska Rental har vi tagit fram ett erfarenhetsvärde per 

kvm och slagit ut det per våningsplan när vi har planerat behovet av byggbelysning. 

Kopplat till detta är upphängning av kablar kontra snubbelrisk. Kan göras mer enhetligt! 

Kan allmänbelysningen projekteras i modellen och handlas upp av El? Hur får vi in 

allmänbelysningen i huset så tidigt som möjligt, dvs under stommontaget? 

Tittar ni även på nödbelysning för att kunna ta sig ut vid strömavbrott eller hur vi kan 

säkra ström till belysning vid kraftavbrott. 

YA ska begära den mängden belysning som dom anser sig behöva. 

I krypgrunden hos oss har vi använt oss av en LED-slinga som har fungerat jättebra! 

Ljusslingan är stryktålig och vattensäker, dvs anpassad för byggbranschen. Används i 

utrymmen där den kan sedan kan plockas ned, alltså den är för dyr för att "byggas in" som 

vi gör med kabeln till bojlamporna. Slingan heter Jason LED PRO LJUSSLINGA IP65 och 

finns att köpa på www.lightab.se 

jag använde bojar för fem år sedan. då gav de ett dåligt ljus och var inte driftsäkra. nu är 

de säkert bättre 

Vi använder till största del LED slimgor som belysning på arbetsplatserna. Dessa fungerar 

utmärkt som allmän belysning och är väldigt flexibla. Kan kopplas till UPS för 

nödbelysning. 

Kommentar till fråga 6. Även om man planerar för allmänbelysning krävs oftast en 

komplettering under projektet då man upptäcker att vissa utrymmen inte täcks in när 

väggar har kommit upp. Kommentar till fråga 8. Många gånger väljer yrkesarbetare själva 

att arbeta i utrymmen med endast allmänbelysning. 

Det är viktigt med bra belysning .Stöttålig,ej bländande,energisnål möjligtvis styrbar.

 



 

B3.5 

Ta bort belysningsbojar och ersätt med LED-slingor. Bättre belysning och mindre montage 

tid. 

Minst en (1) belysningspunkt per rum är ett minimum. 

Det är väl bara onödigt att ha jättebra allmän belysning i alla rum, om tex ingen ska göra 

något jobb i vissa rum? 

Tycker att det är viktigt att det sätts upp belysning så att man till 95% inte behöver någon 

ytterligare belysning. 

I korridorer kan det vara bättre att ha LED-slinga istället. 

Att bli av med kablar från golvet är väldigt viktigt att tänka på vid utformning av 

belysningen. 

Jag vistas aldrig ute på byggarbetsplatserna, så det här är inte lätt att svara på 

Viktigt att när man planerar och monterar belysning har med sig hur rumsbildningen 

kommer att bli så att man i tidigt skede kan montera inte bara korridorbelysning utan även 

få med sig rätt placering för framtid rum när montaget skall göras samt att kabelvägen inte 

kommer i vägen för framtida installationer. 

Finns många faktorer som spelar in. Takhöjd, (industribyggnader, bostäder).Dagsljus, (ex. 

i korridorer finns sällan fönster men används som materialtransportvägar). Färg på 

omgivande ytor mm. (omgivande betongytor kräver betydligt mera ljus än ex. vitmålde). I 

kalkyler tar vi oftast hänsyn till ovanstående faktorer. Dessutom utomhusbelysning med 

ex. strålkstare mm. 

Vi har en elektriker från Skanska Rental på vårt projekt som hjälper oss med dessa frågor. 

Det optimala är bra arbetsbelysning hela tiden. Har sett många bra lösningar med dagens 

ledteknik 
 

 

Enkätsvar yrkesarbetare     

121 deltagare 
    

Ålder    

  
121 av 121 

 

Under 20  0,0%  
20-30  25,6%  
31-40  17,4%  
41-50  17,4%  
51-60  32,2%  
Över 60  7,4%  

    

Funktionen av allmänbelysning kontra arbetsbelysning 
framgår inte alltid på en arbetsplats. Vet du skillnaden 
mellan dem?  

121 av 121 

 

    

Ja  76,90%  
Nej  23,10%  
 

 

 

    



 

B3.6 

Känner du till definitionen av allmänbelysning som 
"Enhetlig belysning i ett helt rum utan särskild hänsyn till 
någon enskild aktivitet." ?  

121 av 121 

 

Ja  50,40%  
Nej  49,60%  

    

Känner du till definitionen av arbetsbelysning som "Riktad 
belysning mot en specifik arbetsplats"?  

121 av 121 

 

    

Ja  70,20%  
Nej  29,80%  

    

I vilken grad har Skanska-projektet du är på/senast varit på, 
uppfyllt de önskade behoven på allmänbelysning?  

121 av 121 

 

  9,1%  
1 (Låg grad)  16,5%  
2  20,7%  
3  41,3%  
4  9,1%  
5 (Hög grad)  3,3%  
Vet ej 
    

I vilken grad förväntar du kunna arbeta i enbart 
allmänbelysning?  

121 av 121 
 

    

1 (Låg grad)  7,4%  

2  21,5%  

3  33,9%  

4  10,7%  

5 (Hög grad)  13,2%  

Vet ej  3,3%  

    

Hur har nivån på allmänbelysning på projektet du är 
på/senast varit på påverkat dig fysiskt?  

121 av 121 
 

    

Negativt  9,9%  

Något negativt  24,8%  

Inget speciellt  29,8%  

Något positivt  9,9%  

Positivt  13,2%  

Vet ej  12,4%  
 

 

 

    



 

B3.7 

Om du upplevt någon påverkan, vad var orsaken?   96 av 121  

    

Bristfällig belysning  41 st  

Dåligt placerad belysning  33 st  

Duglig belysning  23 st  

Bra belysning  16 st  

Trasiga lampor  1 st  
 

Hur har nivån på allmänbelysning på projektet du är 
på/senast varit på, påverkat ditt humör?  

121 av 121 
 

    

Negativt  11,6%  

Något negativt  18,2%  

Inget speciellt  38,8%  

Något positivt  3,3%  

Positivt  13,2%  

Vet ej  11,6%  

    

Om du upplevt någon påverkan, vad var orsaken?   92 av 121  

    

Bristfällig belysning  43 st  
Dåligt placerad belysning  30 st  
Duglig belysning  17 st  
Bra belysning  16 st  

    

    

Hur har nivån på allmänbelysning på projektet du är 
på/senast varit på påverkat din arbetskapacitet?  

121 av 121 

 

    

Negativt  9,9%  
Något negativt  27,3%  
Inget speciellt  28,9%  
Något positivt  11,6%  
Positivt  9,1%  
Vet ej  13,2%  

    

Om du upplevt någon påverkan, vad var orsaken?   94 av 121 
 

    

Bristfällig belysning  45 st  
Dåligt placerad belysning  35 st  
Duglig belysning  15 st  
Bra belysning  14 st  

    
 

 



 

B3.8 

Har du några övriga åsikter angående detta ämne får du gärna dela med dig här:   

     

Så länge risker och annat syns med den belysning som finns anser jag att man själv får 

bära med sig önskad arbetsbelysning som en del av sina verktyg. 
Att man ska spara pengar. Förslag är att man skulle satsa mer på belysning på projekten så 

hade man sluppit dra runt på lampor. Vinsten hade varit att vi hade minskat snubbelrisk 

på alla dessa kablar :-)

 

Det är alltid pengar som styr även en sådan sak som belysning. Det ska sparas och snåla 

på allt för kortsiktiga vinster. 

Belysning överlag på ett bygge där man är under mark är alltid dålig. Att vi som YA ska 

släpa med oss lampor till arbetsbelysning för att Skanska är snåla är dåligt 

Belysningen hänger ivägen när jag kör garderober med min pirra....  

Allmän belysning med ljusslingor i trappor visade sig bra lösning. Ljusslingor ger jämnare 

ljus och varlätthanteriga/biligs 

Alldeles för undermålig belysning generellt. 

Gå in på lightab.se sök på Jason LED slinga en väldigt bra belysning både som allmän och 

arbets belysning 

Skanska  xxxxxxx är dåliga på belysning dom förlitar sig på hjälmlampan 

Enligt mig så kan det inte finnas "för" mycket belysning,personligen tycker jag att det är 

väldigt besvärligt p.g.a mitt synfel.Dålig belysning gör att ögonen blir mer ansträngda 

man kan få huvudvärk, och detta leder självfallet till ett dåligt humör och en negativ 

effekt. 

Vi har ledslingor som ger ett väldigt bra och behagligt ljus. Så det är på få ställen ljuset 

behöver kompletteras. Slingorna kan även användas utvändigt. Vid frågor ring 

xxxxxxxxxxxxxxx 

Led slingor är det bästa! 

Mycket dålig belysning beror på lågenergi lampor 

För att företaget skall bli framgåndsrikt, krävs utvecklingsinsatser av många olika slag och 

ett är Tekninsk utveckling där man tittar vad som kommer samt tallar om vad man vill se 

för utveckling. Det faller under systematiskt arbetsmiljöarbete - AFS 2001:1. Där har 

skyddsombuden en viktig roll att i tidigt skede att företaget bedriver systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Det är i alla stadier av planeringen ( projektering, 

produktionsplanering,APD-plan,planeringsmöten, UE-möten, etableringsmöten det var 

några saker att tänka på innan man börjar och där ingår även belysningen. 

Vi använder inte lysbojar utan en typ av ledslingor som är helt överlägsen. Den ger ett 

mycket jämnare och bättre ljus 0ch minskar behovet av arbetsbelysning drastiskt. 

Belysningen heter jasonled och jag vill aldrig mer använda lysbojar efter ha sett jasonled. 

För mer info om detta kontakta xxxxxxxxxxxxxxx Pc Skanska xxxxxxxxxx ps vill inte köra 

över er undrsökning men vi borde använda Jason i hela Skanska mvh 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Dyrt med belysning enligt arbetsledningen 

Alldeles för ofta som lamporna är trasiga och inte byts ut, borde kontrolleras en gång i 

veckan och åtgärdas 
 

 


