
Gör rätt från början!

Planering av belysning och 
synergonomi vid ny-, om-
och tillbyggnad



• Inspirera företagshälsovården och 
andra aktörer till att arbeta mer med 
synergonomi och belysning

• Att planera och projektera ny-, om-
och tillbyggnader – är verkligen att 
förebygga

Riktlinjen kan inspirera



• Man är inte fastbyggd i ett annat system

• Den bästa totallösningen för arbetsmiljö, produktivitet 
och kvalitet kan väljas

• Kostnaderna är lägst i de tidiga planeringsfaserna

Varför är planeringsstadiet så viktigt?



Exempel på 
planeringsprocesser



• Företagshälsovården driver inte ny-, om- och tillbyggnationer, 
men har en mycket viktig roll i planeringen

• Rollen kräver goda nätverk och rollen kan beskrivas som en 
”politisk reflekterade navigatör”, eller som en professionell konsult

Rollfördelning



• Finns det en befintlig verksamhet?

• Var finns en liknande verksamhet som kan tjäna 
som referensanläggning?

Ta fram ett underlag för 
ny-, om- och tillbyggnationen



• Vad är det som individerna behöver för att utföra sitt arbete?

• Vilka olika arbetsaktiviteter utför de?

• Hur ser arbetsplatsen ut?

Behovsidentifiering och aktivitetskartläggning



• Behovsidentifiering

• Arbetsböcker

• Fotosafari

• Förbättringsloggen

(se riktlinjerna för en beskrivning av metoderna)

Metoder som kan användas



Kravspecifikationer



• Checklistor

• Mätningar

• Arbetsplatsbeskrivning

Underlag till ljusdesigner



Granska ritningsförslag



• Se till att synergonomin är ett 
kvalitetskriterium som beaktas

• Att de anställda testar provupphängda 
armaturer kan bli ett viktigt beslutsunderlag

Upphandling och inköp



Överlämning, handhavande och underhåll 



• En besiktning kan hitta felaktigheter i utförandet, 
som de ansvariga leverantörerna måste korrigera

• Mindre justeringar kan utföras

• Problem med att användarna inte använder de nya 
lösningarna kan klaras upp

• Utvärderingen skapar lärande för alla parter och 
bygger erfarenhet

Utvärdering – varför?



• Kundföretagen måste anlita företagshälsovården och 
känna till att de kan synergonomi och belysning

• Företagshälsovården behöver fördjupad kunskap och erfarenhet 
för att vara attraktiv samarbetspart

• Företagshälsovården kan arbetsplatserna, känner de anställda, 
har ett nätverk av kontakter och samverkar multidisciplinärt

• Kom igång, gå vidareutbildningar, bjud in er själva, bygg erfarenheter efterhand

Vad är kritiskt?
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