
Presentation
Ett verktyg som vägleder entreprenörer i arbetet med social hållbarhet, 
genom att utveckla förmågan att främja sociala värden under byggskedet.

Verktyg för social 
hållbarhet i byggskedet



Verktyg för social hållbarhet i byggskedet är framtaget av forskare vid det 
statliga forskningsinstitutet RISE i samarbete med representanter från 
Veidekke, Skanska, Wästbygg och Sveriges Byggindustrier. 

Projektet finansierades av Sveriges Byggindustriers Utvecklingsfond och har 
skett inom ramen för Mistra Urban Futures.



DEL 1 DEL 2

Presentation Diskussion

Ett bildspel som visualiserar det 
komplexa arbetet med social 
hållbarhet i byggprojekt.

Ett frågebatteri som belyser frågor 
och åtgärder som främjar arbetet 
med social hållbarhet.

Verktyget består av dessa två delar. Det används med fördel tidigt i byggskedet. Diskussionsdelen kan även 
tas fram under senare delar av processen för att påminna om diskussionen och vad som beslutats.



Vad är social hållbarhet i byggskedet?

Social hållbarhet handlar om i vilken mån olika aspekter av 
människors livskvalitet (så som hälsa, trygghet, säkerhet och 
välmående) uppnås och är uthålliga över tid.

I byggskedet berör därför social 
hållbarhet  alla de olika sätt på 
vilka människors livskvalitet 
påverkas. Detta vid olika platser 
och tidspunkter.



1. Förberedelser 2. Planskede (2-6 år)

3. Byggskede (1-2 år)

4. Inflyttning 5. Förvaltning

Verktyg för social hållbarhet i byggskedet

Presentation

Verktyg för social hållbarhet i byggskedet

Diskussion

Verktyget behandlar byggets samspel med omgivningen, alltså ”frågor utanför byggstängslet”.  
Det betyder att ”frågor innanför byggstängslet”, så som arbetsmiljöfrågor, inte tas upp. 



• Ge stöd i dialog med medborgare, 
underentreprenörer och kunder

• Underlätta i arbetet med sociala frågor 

• Hjälpa till att öppet motivera och 
underbygga beslut

Vad kan verktyget göra för dig?



• Kommunikation 
• Inköp av tjänster
• Inköp av material
• Inventering

• Tillgänglighet
• Information
• Byggnadsställningar 

& andra anordningar
• Vardagsfunktioner 

& sociala aktiviteter
• Levnadsmiljö
• Trygghet
• Skydd av värden
• Ordning & reda
• Trivsel & visad hänsyn 

• Återställning
• Uppföljning





Informationsinsatser är viktiga för att 
berörda parter ska få en möjlighet att 
påverka.

Här bör ni ta reda på vilka som påverkas av 
bygget. Informera dem om byggets 
påverkan och skapa en kanal där rädslor, 
åsikter och behov kan fångas upp. 

Komplettera med riktlinjer för återkoppling 
samt hur åsikter dokumenteras och används 
i planeringsskedet.



Som byggföretag kan ni göra samhällsnytta  
genom hur ni köper in tjänster.

Social upphandling kan ge personer i samhället 
som står utanför arbetslivet en chans att få 
arbeta. Det är också viktigt att det ställs krav på 
vettiga arbetsvillkor som skälig lön, rimliga 
arbetstider och säkerhetsaspekter. Det är såklart 
viktigt genom alla led av entreprenaden.

För ökad kontroll kan ni exempelvis begränsa 
antalet led i underentreprenaden. Andra sätt är 
att använda samma underentreprenörer i era 
olika projekt eller kräva att det finns en 
arbetsledare som enbart ansvarar för säkerheten i 
arbetsgruppen.



Valet av material har påverkan på 
människor på olika sätt. I vissa fall har ni 
som byggbolag möjlighet att välja vilka 
material som köps in.  

Inredning, byggmaterial och utsmyckning 
kan skilja sig åt i termer av estetiskt värde, 
funktion, säkerhet, flexibilitet och 
tillgänglighet. Till exempel behöver 
sittplatser ha ryggstöd och armstöd som går 
att greppa. 

Det bör säkerställas att det är sunda 
arbetsvillkor i fabriker där produkterna 
producerats. Materialet bör även vara 
giftfritt, hållbart och av god kvalitet.



Hur ser området ut före byggnationen? Att 
dokumentera och fotografera material och 
utformning på platsen möjliggör att miljön 
kan återställas efter byggnationen.





Fysiska åtgärder i utemiljön kan ha stor 
påverkan på hur vardagslivet fungerar.

Gång- och cykelbanor och vägar bör inte 
blockeras av snöhögar, vattensamlingar, 
skräp eller byggmaterial. Framkomlighet 
ökar känslan av trivsel och säkerhet!

För att det ska vara lätt att ta sig fram kan 
det behöva införas spänger eller andra 
tillfälliga åtgärder. För orienterbarheten bör 
det finnas tydliga markeringar, skyltningar 
och bra belysning.

Tillfälliga utryckningsvägar för 
räddningsfordon och personal kan också 
behöva upprättas. 



Skyltar bör informera om risker, avstängda 
funktioner såväl som byggets utveckling.

Placera dem så att både stående och 
sittande i rullstol kan se och komma nära 
för att läsa. Kom ihåg att skyltarna behöver 
vara väl belysta! Använd också 
datummarkering för att hålla informationen 
aktuell.

Att skapa förståelse för bygget genom 
informationsinsatser kan öka den allmänna 
acceptansen och engagemanget. Det är 
även viktigt att berörda personer kan 
rapportera om störningar. Upprätta rutiner 
för hur dessa samlas in och åtgärdas. 



Byggnadsställningar, stängsel och andra 
anordningar är ofta problematiska ur 
säkerhetssynpunkt. 

Beroende på om byggnadsställningar är 
öppna eller låsta påverkas säkerheten både 
för boende och för personer som riskerar ta 
sig upp i ställningarna. 

Kameraövervakning kan upplevas som 
tryggt – men övervakning och insyn i 
bostäder kan å andra sidan upplevas som 
integritetkränkande. 

Designade vepor kan ha estetiskt värde och 
titthål i stängsel kan öka trivsel och 
engagemang hos förbipasserande. 



Funktioner som lekplatser, gröna ytor och 
sittplatser bör hållas i bruk eller flyttas om 
det är möjligt. Det är viktigt för att 
upprätthålla ett fungerande vardagsliv för 
boende och andra som använder platsen!

Aktiviteter under projektets gång kan 
främja tillit och social sammanhållning. Bjud 
exempelvis in de boende till gemensam 
plantering av växter, grillning eller firande 
av byggets delmål.



Buller, damm och bristande belysning kan 
vara skadligt för personer som bor eller 
vistas på platsen. 

Åtgärder inomhus och utomhus som skapar 
god ljud-, ljus- och luftmiljö är viktiga 
eftersom dessa påverkar både trygghet och 
hälsa. 



Områdets struktur påverkar om platsen 
upplevs som trygg. Känslan av trygghet 
ökar om det är överskådligt, enhetligt, lätt 
att läsa av och upplevs ha goda 
flyktmöjligheter. 

Gångvägar bör därför inte omringas av 
stängsel, hindrande vegetation så som täta 
häckar eller liknande. De uppfattas som 
säkrare om strukturen runt dem är öppen. 

Oanvända kantområden eller andra platser 
som inte är i bruk är också problematiska -
öde platser kan nämligen attrahera och 
möjliggöra brottslighet.



Det bör göras åtgärder för att skydda 
värden på platsen. 

Det görs exempelvis genom att förebygga 
slitage av trapphus, golv och annat i 
innemiljön. Samt genom att undvika 
förstörelse av stensättning, träd och 
gräsmattor i utemiljön.

På dessa sätt kan ni undvika att bygget 
orsakar skada. 



Stökig byggmiljö kan ha negativ effekt på 
acceptans, trivsel, estetik och säkerhet. 

Därför är det bra med riktlinjer som 
säkerställer att det är iordningställt kring 
byggplatsen och att inte skräp ligger 
framme. (Tunga och vassa föremål får 
givetvis inte heller lämnas utanför 
arbetsplatsområdet). 



Rutiner som främjar att personal på 
byggplatsen visar hänsyn och är 
hjälpsamma skapar acceptans och trivsel. 

Det kan göras genom att upprätta riktlinjer
för beteende som uttrycker företagets 
gemensamma värderingar. Ett annat sätt är 
att skapa en god arbetsmiljö med goda 
relationer mellan personal och 
arbetsledare. 





Efter byggandet bör det finnas rutiner för 
att ersätta och återställa förstörda och 
flyttade saker till hur det såg ut tidigare. 
(Här är den tidigare utförda inventeringen 
till stor hjälp!)

Inne- och utemiljöer bör också städas från 
byggmaterial och damm. 

Ni kan också passa på att göra förbättringar, 
när utrustning ändå finns tillgänglig. 
Det kan till exempel handla om att fylla på 
ny sand i sandlådor eller plantera växter. 



Arbetet med social hållbarhet är en 
lärandeprocess – därför bör resultatet 
utvärderas utifrån hur berörda personer 
upplever konsekvenserna av bygget.

Detta kan till exempel göras genom enkäter
eller dialogprocesser med berörda parter 
(boende, näringsidkare osv). 
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Diskussion

Ni har sett presentationsdelen. Nu är det dags för verktygets
diskussionsdel! För att få stöd i diskussionen kan ni behålla 
presentationsdokumentet öppet för att titta i.

Frågorna i verktygets diskussionsdel är kopplade till de tre faserna: 
inför, under och efter byggandet.

Varje fråga som diskuteras kan checkas av. Anteckna också 
kommentarer, synpunkter och åtgärder.

Lycka till!


