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Förord 
Detta examensarbete är det avslutande momentet i civilingenjörsutbildningen Maskinteknik med 
inriktning Integrerad produktutveckling på KTH. Arbetet utförs under 20 veckor i samarbete 
med ett företag i näringslivet. Arbetet har utförts under hösten 2007 och med framläggning i 
januari 2008.  
 
Detta examensarbete utfördes tillsammans med företaget Dalkia på dess huvudkontor i 
Stockholm. Det har varit en stor fördel att arbeta med företaget Dalkia då handledaren har varit 
tillmötesgående och kommunikationen lättsam. Även min handledare från KTH har hjälpt mig 
under arbetets gång med vägledningar och erfarenheter under examensarbetet. Därför vill jag 
speciellt ge ett stort tack till min handledare på Dalkia Christina Åkerblad och till min 
handledare på KTH Jenny Janhager. Jag vill även tacka andra personer som på något sätt varit 
delaktig i detta examensarbete. 
 
 
Stort tack till: 
Linda Rose, Ergonomiexpert och lärare på KTH 
Eva Sjöström, enhetschef på Telia  
Carina Stenqvist, Driftchef på Dalkia 
Hela kundtjänstpersonalen på Dalkia 

Andra studenter på KTH som bidragit med hjälp och erfarenheter 
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Sammanfattning 
I dagens samhälle är det många som lider av sveda och värk i kroppen på grund av sitt arbete. 
Att arbeta sittande vid sitt skrivbord flera timmar i sträck under en arbetsdag är idag mycket 
vanligt, och just detta är ett problem. Personer som sitter ned och arbetar i samma 
arbetsställningar timme efter timme, dag efter dag drabbas i längden ofta av arbetsskador.  
 
Många och stora företag runt om i världen har som regel en form av service som deras kunder 
kan kontakta ifall de får problem med de tjänster som de köper från företaget. De som oftast tar 
emot dessa problem är en form av kundtjänst. De som arbetar på en kundtjänst har i många fall 
monotona arbetsuppgifter som består av att svara i telefon, skriva mail och att registrera 
information på sin dator. Ett sådant arbete är i de allra flesta fall bundet till arbetsplatsen där 
sittande och monotona arbetsuppgifter är en vardag.  
 
Dalkia är ett stort och ledande företag inom fastighetstjänster, industrirelaterade stödtjänster och 
energitjänster på den svenska marknaden. Dalkia finns även utbrett i ett fyrtiotal länder runt om i 
världen. På Dalkia i Stockholm finns det en stor och väl utbredd kundtjänst för Dalkias kunder i 
Sverige. Denna kundtjänst är bemannad av 12 stycken kundtjänstarbetare. Den senaste tiden har 
det uppmärksammats på Dalkia att flera av kundtjänstarbetarna har klagat på sin arbetssituation 
på grund av smärta i kropp och leder och även två personer är sjukskrivna på grund av sitt arbete.  
 
Detta examensarbete är en undersökning och studie av ergonomin och arbetsmiljön på Dalkias 
kundtjänst på huvudkontoret i Stockholm. Examensarbetet innefattar mätningar och 
observationer av kundtjänstpersonalens arbete, samt intervjuer med alla kundtjänstarbetare.  
Resultatet från detta presenteras i ett antal förslag på förbättringar som Dalkia kan implementera 
i sin verksamhet för att ge sin kundtjänstpersonal på Dalkias kundtjänst en bättre arbetssituation 
med avseende på ergonomi och arbetsmiljö.   
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Abstract 
In today’s society, there are many people who suffer from physical pains due to their work 
situation. To work sitting down by a desk long hours every day is quite normal but this is a 
problem. People that sit down and work in the same position all day long the whole week will 
eventually be affected by long-term work injuries.  
 
Large multinational companies around the world offer a customer service where they serve 
customers who have experienced a problem with that company’s products or services. The 
employees working for the customer services usually have very monotonous work routines such 
as answering the telephone, responding to e-mails and input data into an IT-system. This type of 
work, the staff is tied to their working environment where monotonous routines and postures are 
done daily. 
 
Dalkia is a large and leading company within real estate and other industrial related support 
functions such as the energy sector in the Swedish market. Dalkia is present in more than 40 
countries around the world. Dalkia in Stockholm is the headquarters for the broad customer 
service that Dalkia provide throughout Sweden. The customer service group has 12 employees. 
Recently, it’s come to the management’s attention that many of Dalkia’s employees have 
complained about their work situation due to body pains, which has resulted in 2 people, have 
left for sick-leave. This is all due to bad working situations.  
 

This thesis is an investigation and a study of ergonomics and the working environment at 
Dalkia’s customer service center at the headquarters in Stockholm. This thesis includes different 
readings and observations of the work environment where interviews have been conducted with 
all 12 employees. These results are all presented in several recommendations on improvements 
that Dalkia can perform and implement to improve the working environment for their 
employees. These recommendations should give Dalkia’s customer service a better work 
situation related to ergonomics and working environment.  
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1. Inledning 
Första avsnittet i detta examensarbete berättar allmänt om företaget som examensarbetet 
utförs parallellt med. Även syfte och mål samt hur examensarbetet avgränsar sig finns med i 
detta avsnitt.  
 

1.1 Bakgrund 
Dalkia är ett stort företag och en ledande leverantör av fastighets- och industrirelaterade 
stödtjänster samt energitjänster på den svenska marknaden. Dalkia finns i ett fyrtiotal länder 
och har närmare 50 000 anställda. 
 
 

 
Figur 1. Företaget Dalkias logotyp 

 
Något som är vanligt på stora företag är att det finns någon form av kundtjänst. Dit kan 
kunder ringa, maila och faxa för att på svar på sina frågor och problem. Arbetsuppgifterna på 
en kundtjänst är många gånger likadana från företag till företag, och arbetet är väldigt 
enformigt och monotont. Den fysiska belastningen för en kundtjänstpersonal är ofta inte så 
stor men att ständigt jobba med samma arbetsmoment och att utöva samma sorts sysslor år 
efter år sätter ibland sina spår. På Dalkia har detta problem uppmärksammats och delar av 
kundtjänstpersonalen har fått besvär i sin arbetssituation.  
 
På Dalkias huvudkontor i Stockholm jobbar det för tillfället 12 stycken personer på 
kundserviceavdelningen. Varje kundmottagare tar emot ca 70-120 kundärenden per telefon 
varje dag. Alla arbetare på avdelningen är ständigt upptagna med att svara i telefon och har 
därmed svårt att gå ifrån. Vissa dagar ringer det oavbrutet vilket medför en viss stressfaktor 
för personalen. Ljudnivån i rummet är oftast väldigt hög vilket också bidrar till viss otrivsel 
på arbetsplatsen. Arbetet är stillasittande och enformigt och till en viss mån tråkigt. 
 
Varje kundmottagare är utrustad med ett skrivbord som är höj och sänkbart. Kundmottagarna 
har också varsin stol med reglerbara funktioner. På skrivbordet finns en dataskärm, 
tangentbord och en telefon. Alla arbetare har ett headset och handledsstöd för både mus och 
tangentbord. 
 
I dagsläget är två personer sjukskrivna för stel nacke och ”tennisarm”. Den ena personen 
jobbar endast 50 % och den andre jobbar bara 2 timmar per dag. 
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Hur kan arbetssituationen för Dalkias kundtjänstpersonal förbättras/utvecklas med tanke på 
deras arbetsmiljö? 
 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka och granska ergonomin och arbetsmiljön på 
Dalkias kundtjänst. Mätningar och observationer kommer att ligga till grund för dessa 
undersökningar.  
 
Målet med examensarbetet är att ta fram ett antal förslag på lösningar som Dalkia med fördel 
ska kunna implementera i sin verksamhet för att komma i bukt med problemen på 
kundtjänsten. Lösningsförslagen ska vara av sådan karaktär att de på ett enkelt sätt kan 
förverkligas och i ett längre perspektiv förbättra ergonomin och arbetsmiljön på Dalkias 
kundtjänstavdelning.  

1.3 Avgränsningar 
Då examensarbetet pågår under en begränsad tid kommer vissa avgränsningar att behöva 
göras. De 20 veckor som examensarbetet innefattar är en avgränsning i sig. Det kommer 
heller inte att utvecklas någon fysisk produkt eller att göras några ändringar eller justeringar 
på Dalkias kundtjänst under examensarbetets gång.  
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2. Teori 
I detta avsnitt presenteras huvudsaklig teori som har studerats för detta examensarbete.   
 

2.1 Ergonomi 
Ergonomi kan kortfattat beskrivas som läran om hur arbetsredskap och arbetsmiljö påverkar 
människan [1]. Begreppet ergonomi kom till under 1940-talet och beskrivs som en term för 
tvärvetenskapliga studier av människan och hans/hennes arbete. Inom ergonomin är det 
viktigt att ha en helhetssyn. Ergonomi delas oftast upp i tre delområden: belastningsergonomi, 
systemergonomi och informationsergonomi.  
 
Belastningsergonomi handlar kortfattat om hur kroppen belastas och anpassas i olika 
situationer. 
 
Systemergonomi handlar kortfattat om hur människan fungerar i samspel med teknik och olika 
system som människor omges med dagligen.  
 
Informationsergonomi handlar kortfattat om hur människan uppfattar och tolkar information.  
 
Det finns många olika skäl till varför det är viktigt att ta hänsyn till ergonomin i olika 
situationer. Den främsta anledningen är att minska risken för personskador som ofta kan 
förekomma på arbetsplatser [1]. En annan viktig aspekt är ur ett ekonomiskt perspektiv. Att 
sträva efter god ergonomi minskar ofta sjukskrivningar och personskador, vilket även de 
medför minskade kostnader för individer och företag. 
 
Belastningssjukdomar 
Belastningssjukdomar är ett av de största arbetsmiljöproblemen i västvärlden. Kvinnor 
drabbas nästan dubbelt så ofta som män och dessa skador orsakar både svårt och långvarigt 
lidande [2]. Belastningsskador kan orsakas av långvarigt monotont arbete som inte 
nödvändigtvis behöver vara särskilt tungt. Om ett arbete är ensidigt och monotont är det 
viktigt att skapa variation på annat sätt. Genom att eventuellt ändra sin arbetsställning eller att 
ta regelbundna bestämda pauser kan detta skapa den frihet och variation som kroppens olika 
delar behöver emellanåt.  
 
Ergonomiska rekommendationer kring skrivbordsarbete 
Här beskrivs ett antal ergonomiska rekommendationer kring skrivbordsarbete. Dessa 
rekommendationer berör endast de kroppsdelar som är extra utsatta när det gäller 
skrivbordsarbete. De kroppsdelar som överlag är mest utsatta vid stillasittande och monotont 
skrivbordarbete är ofta ryggrad, huvud, axlar, armar och ben [2].  
 
Ryggrad och huvud 
Ryggraden och huvudet ska med fördel hållas i så neutral position som möjligt under större 
delen av arbetspasset. Detta innebär till exempel att huvudet inte ska böjas framåt för att 
komma närmare sin datorskärm. I detta fall kan de vara annat som är problem som att 
datorskärmens bildfrekvens är felaktigt inställd eller att det är fel på synen hos den arbetande.  
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Axlar  
Axlarna bör vara avspända och i en neutral position. För att uppnå det skall armarna hållas 
intill kroppen. Det är viktigt hur skrivbordet är uppställt och hur de hjälpmedel och verktyg 
som används vid skrivbordsarbete är placerade. Belastningen på axlarna kan minskas genom 
att växelvis placera datormusen på olika sätt. Arbetsbordets höjd i förhållande till stolens höjd 
och personens längd är också viktig. Om bordet är för högt kan det tvinga den arbetande till 
en för kroppen ogynnsam arbetsställning. För att få en avslappnad ställning i axlarna är det 
viktigt att ha stöd av stolens ryggstöd i svanken.  
 
Armar 
Överarmarna ska vara vertikala och i en position nära kroppen. Vinkeln i armbågarna ska vara 
90 grader vilket innebär att underarmarna hålls horisontella. För att nå denna arbetsställning 
för armarna bör skrivbordet och stolen vara inställbara i höjdled. Underarmarna kan avlastas 
på stolens armstöd. Armstödet bör vara justerbart i både höjdled och sidled så att de kan 
ställas in så att största möjliga stöd ges åt armarna. Det rekommenderas även att sitta så nära 
bordet som möjligt så att armarna även kan få stöd från bordet.   
 
Ben 
Även om benen inte används vid skrivbordsarbete så utgör de en viktig del av den totala 
arbetsställningen och har inverkan på övriga kroppsdelar. Stolen ska ställas in i höjd så att 
datorns tangentbord och skärm kommer i rätt nivå i förhållande till varandra. För att få en bra 
vinkel i ryggens nedre del kan stolsitsen vinklas något framåt. Den arbetande bör ha stöd för 
fötterna och benen, dels genom att ha ett tillräckligt djup i stolen så att huvuddelen av låren 
får stöd och dels genom att fötterna har någonting att vila på. Om avståndet till golvnivån är 
för stort bör ett fotstöd som kan justeras i vinkel och höjd användas [2]. 
 

2.2 Gränsvärden och rekommendationer 
Det finns en hel del lagar och föreskrifter när det gäller hur arbetsplatser ska utformas. Det 
finns lagar som poängterar vilken ljud- och ljusnivå som får förekomma inne på en 
arbetsplats. Förutom lagar och regler finns det även rekommendationer som kan följas så att 
personalen på en arbetsplats kan jobba efter så bra förutsättningar som möjligt.  
 
Här nedan följer punktvis ett antal rekommendationer som är bra att följa vid utformning av 
arbetsplatser [3]:  
 
• En hög arbetshöjd är att föredra, bord bör vara inställda på mellan 70-75 cm 
• En 17 tums bildskärm rekommenderas vid vardagligt skrivbordsarbete  
• Synavståndet till bildskärmen bör vara ca 60-80 cm (ungefär som en utsträckt arm) 
• Dagsljus bör komma in från sidan till en skrivbordsplats, annars bör ljuset kunna skärmas av 
• Bildskärmsfrekvensen bör ligga på mellan 75-100 svängningar (75-100 Hz) 
• En person vid en skrivbordsplats bör ha lika långa avstånd till olika föremål 
• En skrivare och en fax kan förslagsvis placeras i ett annat rum, dels för att ge bättre 
   arbetsklimat, men också för att ge personalen tillfälle att röra på sig när dessa behöver 

användas 
• Text i dokument och annat ofta läsligt material bör ha storleken 10-12 punkter, en 

rekommendation är 10-12 punkter på 70 cm avstånd. 
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Gränsvärden för ljudnivå 
Den högsta tillåtna ljudnivån på en arbetsplats är 85 dB (A) under en 8-timmarsdag, med 
enstaka ljudnivåer på högst 115 dB (A) [4]. Enheten dB är logaritmisk, vilket innebär att en 
höjning av ljudnivån med 3 dB fördubblar ljudnivån. Ett kortvarigt starkt ljud kan därför ge 
ett stort bidrag till den dagliga högsta tillåtna ljudnivån som får förekomma under en dag. En 
ljudnivå på exempelvis 100 dB (A) under 15 minuter, motsvaras av en ljudnivå på 85 dB (A) 
under åtta timmar. En ljudnivå på 85 dB (A) kan ofta upplevas hög. Ljudnivåer upp till 50 (A) 
dB kan ibland kännas väldigt störande även ifall de ligger på en nivå som är långt under de 
gränsvärden som finns. Det kan bero på hur lokalerna som mäts är utformade [4]. För att 
försöka efterlikna det mänskliga örats hörseluppfattning mäts ljudnivån med hjälp av filter. 
Man kan välja mellan (A) eller (C) frekvensfilter [4].  
 
Gränsvärden för ljudnivån på en arbetsplats 
Ekvivalent ljudnivå under en 8-timmars arbetsdag    85 dB(A)  
Maximal ljudnivå (med undantag för impulsljud)  115 dB(A) 
Impulstoppvärde    135 dB(C) 
 

2.3 Antropometri 
Den senaste större studien av svenskens kroppskonfiguration genomfördes i slutet av 
sextiotalet [5]. Efter det har svensken blivit både längre och bredare, och ingen vet inte riktigt 
hur mycket. Män och kvinnor är olika både när det gäller kroppsmått och kroppskonstruktion. 
Från den minsta kvinnan till den största mannen sägs det att mannen är 20-40% längre, 100 % 
tyngre och 500 % starkare. 
 
Människor med ursprung från olika världsdelar kan också vara olika. Det finns en regel som 
säger att om ett mått är anpassat till en vit amerikansk man så passar det 90 % av de tyska 
männen och 80 % av fransmännen, 65 % av italienarna, 45 % av japanerna och endast 25 % 
av vietnameserna. Detta är endast en generell regel som självklart har brister [5].  
 
När det gäller utformning av rörelseutrymmen är det viktigt att anpassa dessa till 95:e 
percentilen för att ge den största delen av människoskaran tillräckligt med plats. Upp till 95:e 
percentilen är den grupp av människor vars kroppsmått representeras av 95 % av hela 
människoskarans kroppsmått. Om en produkt anpassas för personer upp till 95:e percentilen 
missgynnas de människor som är väldigt långa [5]. När det gäller placering och hantering av 
hjälpmedel och verktyg inom kontorsarbeten så är det viktigt att rikta sig till hela 
människoskaran. Det kan göras med justerbara inställningar och nödvändiga hjälpmedel och 
verktyg [5].  
 

2.4 Friskvård och aktiv arbetssituation 
För att förbättra hälsan behövs ingen hård träning. Det räcker till exempel med 30 minuters 
promenad ett par gånger i veckan [6]. De personer som är fysiskt inaktiva har mest att vinna 
på att börja motionera, eftersom hälsan förbättras fortast när individen från början är otränad.  
Regelbunden fysisk aktivitet leder till bättre välmående genom att kroppen blir avstressad 
samtidigt som den får mer ork och energi. 
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Arbetsgivare tjänar på fysisk aktivitet 
Regelbunden fysisk aktivitet förbättrar hälsan och minskar risken för att drabbas av olika 
välfärdssjukdomar som bland annat hjärtinfarkt, högt blodtryck, övervikt, benskörhet och 
åldersdiabetes. Den som regelbundet är fysiskt aktiv och som samtidigt inte utsätter kroppen 
för oegentligheter så som tobak och alkohol lever enligt forskning upp till 10 år längre än de 
personer som ej motionerar och utsätter kroppen för dessa skadeämnen [6].  
 
Genom undersökningar som har gjorts visar det sig att företag som satsar på fysisk aktivitet 
för sina anställda kan få igen fem till nio kronor per satsad krona i form av minskade 
kostnader för sjukfrånvaro [6]. Det har även visat sig att personalomsättningen på företagen i 
vissa fall har minskat. Som vältränad ökar prestationsförmågan även vid ett stillasittande 
kontorsarbete. Detta beror till stor del på att syreupptagningen påverkar hjärnans 
arbetskapacitet och förmågan att lösa problem. 
 
Stora samhällskostnader 
Att många svenskar inte rör på sig tillräckligt orsakar i längden stora kostnader för samhället i 
form av vård, rehabilitering, sjukfrånvaro, produktionsbortfall, sjukpenningkostnader och 
förtidspensionering [6]. En oro finns för ökade sjukdomar som är relaterade till fysisk 
inaktivitet och antalet människor med åldersdiabetes förutspås att fördubblas under de 
kommande tio åren. En stor del av dessa skulle slippa bli sjuka om deras fysiska förmåga hade 
varit bättre. Även de totala kostnaderna för sjukskrivning skulle minska om folk motionerade 
mer. Fysisk aktivitet skulle också kunna ersätta stora delar av läkemedelskostnaderna [6]. 
 

2.5 Pausgymnastik 
Kroppens leder och muskler får dålig cirkulation och rörelse vid till exempel stillasittande 
skrivbordsarbete och detta kan i längden ofta ge besvär som ledvärk och ömmande muskler 
[7]. Att ta en paus då och då från till exempel ett stillasittande arbete är därför ofta att 
rekommendera. Pausen som tas behöver inte vara lång. Bara någon minut då och då kan 
hjälpa kroppen. En sådan paus skulle kunna vara en pausgymnastikövning. Pausgymnastik 
innebär kortfattat att den som ofta arbetar med stillasittande arbetsställningar får chansen att 
under några minuter röra på kroppen. Pausgympa kan bestå av simpla rörelser med armarna, 
benen, axlarna huvudet och nacken. I figur 2 visas exempel på hur ett urval av pausövningar 
skulle kunna se ut. 
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Figur 2. Ett urval från ett pausgymnastikprogram [9] 

 

2.6 Hjälpmedel och arbetsverktyg 
Hjälpmedel eller arbetsverktyg underlättar arbetet med andra system. Ett tangentbord kan till 
exempel vara ett hjälpmedel då och ett annat system är en dator. Det viktiga med hjälpmedel 
är att de på ett enkelt sätt kan förmedla till användaren hur de ska användas. Nedan 
presenteras ett antal frågor vilka är viktiga att ställa vid införskaffande av hjälpmedel till en 
arbetsplats [8].  
 

- Vad är hjälpmedlets uppgift och vilken betydelse har denna uppgift för hantering av 
hela maskinen eller systemet? 

- Skall detta hjälpmedel utformas för snabba eller noggranna manövreringar eller för att 
manövreras med stora krafter? 

- För vem skall hjälpmedlet utformas och under vilka förutsättningar skall detta 
användas? 

- Vilka övergripande krav ställs på arbetsuppgiften? 
- Vilka andra uppgifter skall utföras av operatören samtidigt med hanteringen av 

hjälpmedlet? 
 
Vissa av nedanstående punkter bör följas vid inställning och placering av hjälpmedel till 
arbetsplatser för att minska risken för felanvändning [8]. 
 
Placering 
Hjälpmedlen bör placeras i en bestämd ordning efter hur de används, exempelvis från vänster 
till höger eller efter hur frekvent de används. Hjälpmedel som har en viktig funktion bör 
placeras lättillgängliga så att de är enkla att komma åt. Till exempel bör telefonen placeras väl 
tillgänglig samt att datormusen ej är för långt bort placerad från kroppen.  
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Struktur och material 
Det finns knep för att underlätta för användaren. Till exempel kan de reglage som används 
frekvent förstoras eller märkas. De reglage som används ofta ska även vara lätta att justera 
och ställa in.  
 
Avstånd 
Hjälpmedel och verktyg bör placeras med naturliga avstånd så att användaren inte behöver 
anstränga kroppen mer än nödvändigt för att använda dessa. Verktyg och hjälpmedel ska även 
ha ett visst mekaniskt motstånd för att det till exempel inte ska hända något allvarligt vid 
feltryckningar eller vidrörande av knappar och funktioner. Detta kan även kombineras med 
varningssignaler så att användaren uppmärksammas ifall något fel har begåtts [8].  
 

2.7 Arbetsplatsen 
Människokroppen är byggd för ett rörligt och aktivt liv. Kroppen är konstruerad för att klara 
av olika typer av kroppsställningar [3]. I ett modernt arbetsliv innebär det ofta att 
kontorsarbetare sitter en längre tid vid sina arbetsplatser. Sittande vid till exempel en dator då 
variationsmöjligheterna är begränsade och användandet av tangentbord, mus och bildskärm är 
vanligt för många personer Sverige. Datoranvändaren sitter på olika sätt och ingen av dessa 
sittställningar är direkt felaktiga under kortare perioder. Problemet är att varje människa 
tenderar att hitta sin egen sittställning som den gärna behåller. Därav förloras den viktiga 
variationen i arbetsställningen som är oerhört viktig [3].  
 
Arbetsstolen 
Sittandet och användandet av arbetsstolen är viktigt just för att den ofta används under stora 
delar av ett arbetspass. Det finns många typer av sittställningar och ingen är direkt skadlig. 
Det som generellt sätt inte är bra för kroppen är när samma sittställning används hela tiden 
[3]. I första hand bör den arbetande dra in fötterna under stolens sittdyna vilket blir enklast om 
stolens höjs till ett högre läge, se figur 3. I denna sittställning får ryggraden nästan samma 
ställning som vid stående arbete.   
 

 
Figur 3. Stående och sittande arbetsställning [3] 

 
Att variera sig i sitt arbete genom att både stå och sitta så mycket som möjligt ger kroppen en 
bra motion. Det är nämligen så att ryggens diskar belastas nära dubbelt så mycket vid sittande 
arbete som vid stående arbete [3]. Ryggen är konstruerad för rörelse och variation och 
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kroppen ges den bästa variationen när den både får stå och sitta och samtidigt har möjlighet 
att gå.  
 
Skrivbordet 
Efter att ha hittat en bra sittställning och en stol som är anpassad efter enskilda behov är det 
viktigt att välja rätt höjdinställning på skrivbordet. Vid inställning av höjden på bordet är det 
den arbetsteknik som används med tangentbordet som är det huvudsakliga avgörandet för 
vilken höjd som skall ställas in på skrivbordet. De finns två huvudsakliga tekniker som är bra 
att använda vid tangentbordsarbete. Den ena metoden går ut på att vila underarmarna vid 
tangentbordsarbete (till vänster i figur 4). Detta för att undvika belastningsbesvär i axlar, 
skuldror och nacke, [3].  
 
 

 
Figur 4. Olika tekniker vid skrivbordsarbete [3] 

 
 
Den andra tekniken är att sitta med armarna vilandes mot ett handlovsstöd (till höger i figur 
4). Ett handlovsstöd placeras precis framför tangentbordet så att underarmarna får något att 
vila sig på. Denna teknik är också till för att avlasta kroppen och minska besvär med axlar, 
skuldror och nacke. Båda dessa tekniker är rätt att använda vid stillasittande arbete vid 
skrivbord. Det bästa är att variera dessa två skrivbordstekniker för att kroppen ska få så stor 
variation som möjligt [3]. 
 
Tangentbord 
Felaktigt arbete med sitt tangentbord kan ge upphov till så kallad ”tennisarmbåge”. 
Tennisarmbåge är en belastningsskada som ger en person kraftiga smärtor i armarna [3]. 
Denna skada uppstår oftast efter många års datoranvändande med tangentbord som 
hjälpmedel.  
 
Det finns flera olika typer av tangentbord som kan användas. Används ett standard 
tangentbord som i figur 5 bör detta placeras plant (till vänster i figur 5) eller i uppförsbacke. 
Placeras det däremot i nedförsbacke (till höger i figur 5) ges handleden ofta en felaktig vinkel 
[3].  
 

 
Figur 5. Till vänster används en naturlig vinkel för handleden. Till höger används fel vinkel för  

handleden pga. att tangentbordet är placerat i nedförsbacke [3] 
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Det finns även andra tangentbord som skiljer sig lite från de traditionella tangentborden som 
finns på arbetsplatser. Det finns tangentbord som är anpassade för att minska platsen på 
skrivbordet. Det är ett tangentbord som kallas för kompakt tangentbord, se figur 6. 

 

 
Figur 6. Kompakt tangentbord [3] 

 
Vidare finns det tangentbord som har en separat sifferdel. Detta är ett bra tangentbord att 
använda sig av vid möjlighet till variation av vilken hand som ska användas vid skrivande av 
siffror och tangenter i kombination med datormusen, se figur 7. 
 

 
Figur 7. Tangentbord med separat sifferdel [3] 

 
Slutligen finns det också ett ergonomiskt tangentbord som en del ofta föredrar. Detta är 
utformat på ett sätt som ska avlasta fingrar och handled vid skrivande. Tangentbordet är också 
uppdelat i sektioner vilket ska göra det lättare för ögat att uppfatta bokstäver och siffror, se 
figur 8. 
 

 
Figur 8. Ergonomiskt utformat tangentbord [3] 

 
Datormusen 
Det som används som ett annat hjälpmedel till datorn är en datormus. Datormusen är ett 
perfekt arbetsredskap och det är lätt att hantera vid användandet av datorer. Problemet med 
datormusen likväl som med tangentbordet är att även datormusen ofta framkallar en typ av 
belastningsskada hos den individ som använder sig dagligen av detta hjälpmedel. Denna 
sjukdom kallas för ”musarm” [9]. Denna belastningsskada kan ge upphov till stora smärtor i 
axlarna, ömmande armbåge, svullen handled, svårigheter att lyfta armen, domningar samt 
diverse stickningar och sveda i nacke och övre delen av ryggen och skuldrorna.  
 
Det som oftast är orsaken till skador som musarm är att placeringen av datormusen ofta är för 
långt ifrån individen som frekvent använder datormusen i sitt dagliga arbete. Det gör att 
kroppen får arbeta i ett ytterläge och kroppen behöver därav anstränga sig betydligt mer se 
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figur 9. En annan orsak till musarm kan vara ifall stolen är inställd på fel höjd i förhållande till 
skrivbordet. Då ger detta oftast ett felaktigt förhållande till musen vilket i sin tur kan leda till 
skador.  

 

 
Figur 9. Rekommenderade avstånd för användande  

av datormus [4] 
 
 
Det finns ett flertal olika sätt att variera sig på vid användandet av både datormus och 
tangentbord se figur 10. Det främsta sättet är att se från individ till individ hur denne vill 
använda sig av dessa hjälpmedel och tycker att de lämpar sig i den specifika arbetssituationen. 
Det kan här vara nyttigt att variera sig i sitt användande av dessa två hjälpmedel för att ge 
kroppen, eller i alla fall armarna, den variation som oftast behövs vid stillasittande 
skrivbordsarbete. Till vänster i figur 10 används ett kompakt tangentbord tillsammans med en 
datormus med en rullknapp, och till höger används ett tangentbord med en mousetrapper 
istället för an traditionell datormus [3].  
 

 
Figur 10. Två sätt att variera användandet av tangentbord och datormus [3] 

 
Bildskärm 
Målet vid bildskärmsarbete är att ha blicken i en nedåtlutande riktning för att minska 
belastningen på nacke och axlar men även på synen hos individen [3] se till vänster i figur 11. 
Det finns många olika tekniker som används vid bildskärmsarbete kombinerat med 
tangentbord och datormus. Oberoende av vilken teknik som används vid 
tangentbordsplacering kombinerat med stående eller sittande arbete så ska skärmen placeras 
efter en viss princip. Blicken skall alltid vara nedåtsluttande för att ögonen ska belastas så lite 
som möjligt.  
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Figur 11. Ögonen skall ha den nedåtsluttande blicken som till vänster [3] 

 
 

2.8 Arbetsmiljö 
Det finns ett flertal lagar och föreskrifter angående arbetsmiljö och utformande av 
arbetsuppgifter. Nedan beskrivs de föreskrifter från arbetsmiljöverket [4] som är mest 
lämpade och väsentliga för området ergonomi och arbetsmiljö på en arbetsplats. 
Föreskrifterna syftar till att arbetsplatser, arbeten och arbetsmiljöförhållanden skall ordnas och 
utformas så att risker för hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar förebyggs. 
 
Ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete 
Arbetsgivarens ansvar på en arbetsplats är att se till att arbetet som utförs inte är monotont 
eller att det inte är starkt styrt utifrån. Arbetsgivaren ska sträva efter att förebygga detta 
genom arbetsväxling, arbetsutvidgning, pauser eller andra åtgärder som ökar variationen i 
arbetet [4].  
 
Kunskap och information 
Arbetsgivaren har som ansvar att se till att sina arbetare har kunskap om ergonomi och 
arbetsmiljö på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har också ansvar att informera om förändringar 
som sker på arbetsplatsen samt att se till att sina arbetare följer de ergonomiska 
rekommendationer som finns [4].  
 
Arbetsgivarens ansvar angående arbetsställningar och arbetsrörelser 
Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att se till att sina arbetare inte arbetar i sådana 
kroppsställningar som kan skada kroppen och i längden eventuellt kan ge belastningsbesvär. 
Arbetsgivarens ansvar innebär också att arbetsplatsen skall vara utformad på så sätt att detta 
inte kan förekomma [4]. 
 
Dessa ovan nämnda föreskrifter kan ses i sin helhet i bilaga 1 som paragraf 2, 4 och 6. 
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3. Metod 
I detta avsnitt presenteras de metoder som har använts för att få fram information och material 
för detta examensarbete.  
 

3.1 Modell av tillvägagångssätt 
Arbetsgången för detta examensarbete strukturerades upp enligt modellen i figur 12. Första 
delen i modellen går ut på att granska och söka information inom området för examensarbetet. 
Efter det gjordes en nulägesanalys genom intervjuer på Dalkias kundtjänst för att ge 
erfarenhet och insikt i hur kundtjänsten på Dalkia fungerar. Steget efter intervjuerna var att 
konkretisera och bestämma de antal problem som möjligen kan finnas på Dalkias kundtjänst. 
Efter att problemen fastställdes var nästa nivå att undersöka problemen närmare och att testa 
och granska kundtjänstpersonalen med olika metoder och tekniker. När problemen var 
granskade och tester hade utförts på kundtjänstpersonalen innebar sista steget i modellen att 
ge förslag på lösningar till problemen på kundtjänsten.  
 

 
Figur 12. Modell av tillvägagångssättet 

 
3.2 Informationsinsamling 
Informationsinsamling är viktig för att skapa en bra grund för arbetets vidare gång. De 
metoder som har använts för detta examensarbete är litteraturstudie, intervjuer och möten 
samt olika typer av observationer.  
 
 
 
 

 15



3.3 Nulägesanalys 
Nulägesanalys kan utföras för att få en inblick i hur det ser ut på en arbetsplats. 
Nulägesanalysen är till för att skapa sig en objektiv bild av företagets ”nuläge” [10].  
 
Beskrivning av arbetsplatsen 
Nulägesanalysen utfördes genom att dokumentera med kamera, och att med måttband mäta 
upp lokalens storlek. Detta gjordes för att det sedan skulle bli enkelt att rita upp en skiss över 
kundtjänstlokalen med verkliga mått. Bilderna som togs är till för att dokumentera hur det ser 
ut inne på Dalkias kundtjänst. Även kortare samtal med kundtjänstarbetarna och med 
kundtjänstchefen gav information om läget inne på kundtjänsten.  
 
Intervjuer och möten 
Intervjuer och möten är två metoder för att samla information. Att intervjua folk kan göras på 
olika sätt. I denna studie har en stor del information hämtats från intervjuer. De personer som 
har intervjuats har i förhand blivit försedd med en intervjuguide för att på så sätt kunna vara 
så förberedda som möjligt inför intervjutillfället. Det har även genomförts en del 
telefonintervjuer med personer som inte har kunnat träffats för en personlig intervju.  
 
Även möten har varit en annan informationskälla som har utnyttjats ett antal gånger under 
detta examensarbete. Till skillnad från intervjutillfällena då personerna kontaktades enskilt 
var mötena tillfällen då flera personer tillsammans ingick i konversationer och diskussioner. 
Ett möte bestod oftast av att en arbetsgrupp träffades för att diskutera problem och annat som 
har med detta område att göra. I dessa situationer hade författaren för detta examensarbete en 
observerande roll där han mest noterade vad som sades och vid behov frågade för att få reda 
på eventuella oklarheter. Det har också förekommit personliga möten med lärare och 
professorer från KTH som genom allmän diskussion kring detta problemområde kunnat ge 
information och vägledning till examensarbetet.  
 
I de intervjuer som utfördes användes förutom intervjuguiden även två olika 
bedömningsmodeller för att bestämma hur kundtjänstpersonalen själv ser på sin 
arbetssituation och en modell som syftar till att visa vilka kroppsdelar som eventuellt kan ta 
skada vid deras arbete. Intervjuerna utfördes personligen med var och en av de tolv stycken 
som arbetar inne på kundtjänsten. Intervjuerna var grundligt utförda och det fanns gott om tid 
för både intervjuaren och den intervjuade att ställa frågor och ta upp andra aspekter som 
kunde vara till nytta för detta examensarbete. Intervjuguiden och bedömningsmodellerna kan 
ses i bilaga 2.  
 
Bedömningsmodellerna  
För att kunna bedöma ifall ett arbete eller dess arbetsställningar är skadliga för kropp och 
hälsa har bedömningsmodeller från arbetsmiljöverket använts [11]. Dessa modeller begrundar 
sig på vetenskapliga undersökningar och ger i sin tur bra vägvisningar för att se om ett arbete 
som utförs är skadligt för kroppen.  
 
Modellerna är uppbyggda enligt ett tre-zons-system (rött–gult–grönt). Det är uppbyggt genom 
ett färgsystem för att på ett enkelt sätt ska kunna ge en indikation på ifall arbetsförhållandena 
är riskabla eller oriskabla. Den som utför arbetet får bedöma inom vilket av de tre påståenden 
som han/hon tycker att sitt arbete hamnar inom. Resultat från modellerna ges sedan i färgerna 
rött, gult eller grönt beroende av hur lämpligt arbetet är [11]. 
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Rött område = olämpligt 
Arbetets belastning kommer i längden att ge arbetstagarna belastningsbesvär på lång eller kort 
sikt. Arbetsförhållandena som råder behöver normalt åtgärdas med en gång för att minska 
risken för att personal ska skadas på sin arbetsplats. 
 
Gult område = värdera närmare 
Arbetets belastning gör att ett icke obetydligt antal arbetstagare kan drabbas av 
belastningsbesvär på lång eller kort sikt. För att avgöra ifall arbetstagarna kommer att skadas 
av sitt arbete bör vidare åtgärder i form av mer ingående och noggrannare undersökningar 
göras. 
 
Grönt område = acceptabelt  
Arbetets belastning innebär att ingen eller bara någon enstaka kan drabbas av 
belastningsbesvär i längden. För de flesta arbetstagarna är dessa belastningar ej skadliga för 
kroppen och inga åtgärder behöver generellt vidtas.  
 
Ensidigt upprepat arbete 
Under intervjuerna fick personerna i fråga fylla i följande bild för att de själva skulle få 
avgöra vad de tyckte om sitt arbete när det gäller påståenden kring ensidigt upprepat arbete.  
De fick fylla i vilka påståenden som de tyckte passade bäst in på deras arbetssituation se figur 
13.  
 

 
Figur 13. Bedömningsmodellen ensidigt upprepat arbete [11] 

 
Arbetscykeln är i denna modell den viktigaste faktorn. Om arbetscykeln bedöms ligga inom 
rött område anses arbetet som ensidigt upprepat. Sådant arbete bedöms som skadligt för 
kroppen och det är viktigt att åtgärder genomförs. Risken för negativa effekter ökar än mer 
om någon/några av de andra faktorerna i bedömningsmodellen också ligger inom rött område.  
Om arbetscykeln bedöms ligga i gult område bör förhållandena undersökas ytterligare. Vid 
förekomst av en eller flera övriga faktorer i rött eller gult område värderas arbetet som 
olämpligt och åtgärder bör vidtas. Om arbetscykeln bedöms ligga i det gröna området är 
arbetet inte att betrakta som ensidigt upprepat. 
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Bedömningsmodellen utgår från ett fullt arbetsskift. Ett skift utgörs vanligen av 4–8 timmar 
per dygn [11].  
 
Sittande arbetsställningar 
En annan del under intervjun var att den intervjuade fick fylla i en bild av hur de uppfattade 
sin arbetsställning. Denna modell följer samma princip som den ovan med olika färgområden, 
rött, gult och grönt. Personen från kundtjänsten fick kryssa för de påståenden som de tyckte 
passade bäst in på sin arbetssituation se figur 14.  
 

 
Figur 14. Bedömningsmodellen sittande arbetsställningar [11] 

 
Oftast finns det någon eller några dominerande arbetsställningar som påverkar den 
ergonomiska belastningen mer än andra. Det är dessa arbetsställningar modellen om sittande 
arbetsställningar avser bedöma. Först identifieras vilka ställningar det är och därefter avgörs 
om ställningarna i fråga klassificeras som röda, gula eller gröna för någon eller flera 
kroppsdelar. I princip räcker det att en punkt dvs. (ett påstående) i en ruta är uppfylld för att 
den rutan skall betraktas som röd respektive gul. Ju fler bedömningar som hamnar i rött 
område, desto större anledning till åtgärder [11].  
 
Smärtande kroppsdelar  
En tredje och sista bedömningsmodell som användes under intervjuerna var en bild på en 
människokropp, se figur 15. I denna bild fick representanter från kundtjänstpersonalen ringa 
in och kryssa för de delar på kroppen som de kunde känna smärta i efter en dags arbete. 
Modellen användes för att på ett enkelt sätt visa vilka delar på kroppen som belastas mest 
efter arbete inne på Dalkias kundtjänst.  
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Figur 15. Bedömningsmodellen ömmande kroppsdelar [11]  

  

3.4 Observation 
Observation är en annan metod som har använts för att samla information om anledningar till 
sjukskrivningar inom ensidigt och monotont arbete. En observation innebar kortfattat att en 
tillämpning av en objektiv synvinkel utförs [8]. I denna studie gick detta ut på att till exempel 
se på kundtjänstpersonalen när de arbetar och utifrån det sedan kunna göra vissa antaganden 
och bedömningar.  
 
Observation med filmkamera  
I denna studie har en observation med hjälp av filmkamera använts. Denna observation 
innebar att kundtjänstpersonalen filmades när de arbetade. Det fokuserades på hur de arbetade 
rent fysiskt, vilka arbetsställningar de använde och allmänt hur de använder sin arbetsplats. 
Detta gjordes för att sedan kunna studera och analysera hur kundtjänstpersonalen arbetar på 
Dalkias kundtjänst. En filmkamera placerades på Dalkias kundtjänst vid två tillfällen hos två 
slumpvis valda kundtjänstarbetare. Kameran stod på under cirka halva arbetspasset vid de 
båda tillfällena.  
 
Observation av arbetssätt 
En observation av kundtjänstpersonalens arbetssätt utfördes genom att författaren fysiskt själv 
satt med under fyra arbetstillfällen för att på så sätt kunna få en känsla av arbetssituationen. 
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Dessa tillfällen utfördes under både veckodagar och även under ett helgpass. Observationen 
utfördes under ca 60 minuter vid varje tillfälle. Under observationen gjordes anteckningar om 
händelser och arbetsuppgifter som inträffar under vanliga arbetsdagar inne på kundtjänsten. 

3.5 Ljudmätning 
En ljudmätning utfördes också inne på kundtjänstavdelningen. Denna gick ut på att med 
tekniska ljudhjälpmedel (Brüel & Kjaer 2238 Mediator) mäta ljudnivån inne på kundtjänsten. 
Dessa mätningar utfördes under två tillfällen. Den ena mätningen gjordes en fredag då det 
enligt kundtjänstchefen ofta är lite lugnare inne på kundtjänsten. Den andra mätningen 
utfördes en måndag då det enligt kundtjänstchefen är som mest att göra på kundtjänsten. 
Mätningen gjordes på tre olika platser inne i kundtjänstlokalen.  
 

 
Figur 16. Utrustning som användes för ljudmätning 

 
  
 

3.6 Undersökning av andra kundtjänstkontor 
Att undersöka och granska hur andra företag arbetar inom samma bransch kallas för 
Benchmarking [12]. Benchmarking innebär kortfattat att en utvärdering av den egna 
verksamheten görs i förhållande till hur andra företag beter sig inom samma bransch. 
Benchmarking delas ofta upp i tre olika synsätt, dessa synsätt är intern-, konkurrens- och 
funktionsbenchmarking. 
 
Intern benchmarking innebär att företaget jämför sig med exempelvis sina egna dotterbolag 
eller hur personer arbetar på olika avdelningar inom det egna företaget.  
 
Konkurrens benchmarking innebär att företaget koncentrerar sig och undersöker hur andra 
företag inom samma bransch tar itu med problem som finns.  
 
Funktionsbenchmarking innebär att företaget inte nödvändigtvis behöver se till hur 
konkurrenterna hanterar problem. Det innebär istället att granska de företag som ligger i topp 
och de företag som är framgångsrika. 
 
För detta examensarbete passade det sig bäst med att göra en funktionsbenchmarking. 
Funktionsbenchmarking i denna rapport handlar om att utreda hur andra företag inom samma 
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bransch tar itu med problem. De företag som kontaktades var två stora och ledande 
telecomföretag inom Sverige som har stora och väl utvecklade kundtjänster. Även ett 
halvstort marknadsföringsföretag som har en stor kundtjänst intervjuades. De två stora 
företagen har sina kundtjänster belägna i Stockholmsområdet medan det lite mindre företaget 
har sin kundtjänst belägen i Uppsala. Benchmarkingen genomfördes således hos tre stycken 
för Dalkia utomstående företag. Benchmarkingen utfördes för att se hur de hanterar frågor 
kring arbetsmiljö och ergonomi.  

3.7 Idégenereringsmetoder  
För att komma fram med nya idéer och förslag kring de problem som finns på Dalkias 
kundtjänst användes två metoder. Dessa två metoder utfördes samtidigt under ett och samma 
tillfälle. Den ena metoden är en form av brainstorming. Brainstorming har som huvudsyfte att 
få de som använder metoden att hitta nya idéer och att vidga sina kreativa sidor [13]. 
Brainstormingen utfördes samtidigt med en diskussionsmetod. Diskussionsmetoden för detta 
arbete gick ut på att en ledare presenterade problembeskrivningen för examensarbetet. Sedan 
fick gruppen som ingick i diskussionen jobba med problemen enligt förutbestämda och på 
förhand strukturerade arbetssätt.  
 

 
Figur 17. Idégenerering och brainstorming  

 
Gruppen fick sedan jobba med de olika problemen och diskutera fram förslag och tankar 
kring problemen från olika synvinklar. Ledaren noterade de synpunkter och förslag som 
framkom från diskussionerna. Fyra personer deltog vid detta tillfälle. 
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4 Resultat 
Som mål med detta examensarbete är att ta fram ett antal förslag på hur kundtjänstpersonalen 
på Dalkia kan få en bättre och behagligare arbetssituation. Resultaten från nulägesanalysen 
som visar på identifierade problem och de metoder som använts för att undersöka dessa 
problem redovisas i detta kapitel.  
 

4.1 Resultat från arbetsplatsundersökningen 
Dalkias har sitt huvudkontor beläget i de centrala delarna av Stockholm. I den byggnad där 
alla Dalkias kontorsarbetare arbetar jobbar det för närvarande ungefär 150 personer. Dalkias 
Kundtjänst har sin lokal belägen i en egen lokal frånskild den andra personalen på Dalkia. 
 
Kundtjänstpersonalen på Dalkia har en tillsynes trång lokal som de sitter och arbetar i. 
Lokalen är cirka 60 kvm och där inne sitter det tolv personer sammanlagt. Det medför ungefär 
fem kvm till varje person att röra sig inom. Arbetsplatsen är en relativt trång lokal som har 
ganska så dåligt med dagligt solljus utifrån. Lokalen har många fönster, men ligger in mot en 
innergård vilket ger väldigt begränsad tillgång till dagligt inströmmande solljus.  
 
De enskilda arbetsplatserna är uppdelade på olika sätt. Det finns två kontorslandskap som är 
uppdelade som en kvadrat där fyra sitter tillsammans och arbetar. Sedan finns det ytterligare 
ett punktlandskap där de sitter två personer och arbetar och slutligen finns det två enskilda 
singelplatser där det de jobbar en och en. Tillsammans ger detta tolv arbetsplatser. Den 13: de 
arbetsplatsen är en singel arbetsplats där kundtjänstchefen har sin arbetsplats. En karta över 
hur kundtjänstpersonalen sitter ses i figur 18.  
 

 
Figur 18. Karta över hur kundtjänstpersonalen sitter i sin lokal 

 
Utöver dessa tolv platser finns även en extra plats tillgänglig. Denna plats fungerar som 
avlastningsyta se figur 19.  
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Figur 19. Extra arbetsplats 

 
Inne i den lokal där kundtjänstpersonalen jobbar förvaras även skrivare, fax och kopiator vilka 
är till för alla inne på kundtjänsten, se figur 20. Det är också nyligen byggt ett serverrum inne 
i den lokal som kundtjänstpersonalen sitter och arbetar i, se figur 20. Dessa servrar har inget 
med de datorer eller andra hjälpmedel som kundtjänstpersonalen använder sig utav. Utan detta 
serverrum styr datorer och annat för en annan enhet som ligger dörr i dörr med Dalkias 
kundtjänst.  
 

 
Figur 20. Srivare, fax och kopiator till vänster och serverrum till höger 

 
Kundtjänstpersonalens egna skrivbordsplatser är väl utrustade. Varje enskild arbetare har ett 
eget skrivbord som är höj och sänkbart. De har även tillgång till alla möjliga hjälpmedel som 
de själva anser kan vara nödvändiga för deras arbete. Exempelvis headset, fotpall, 
egenanpassade tangentbord och mus till dator. Skrivborden är stora och väl utformade och 
varje arbetare har en ergonomiskt utformad stol.  
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Figur 21. Ergonomisk stol och fotpall 

 

 
Figur 22. Kundtjänstpersonalens skrivbord 

 
På Dalkias kundtjänst tillämpas 8-timmars arbetspass, exklusive 60 minuters lunch. Arbetarna 
på Dalkias kundtjänst börjar antingen kl. 07:00 och har lunch mellan kl. 11:00-12:00 och 
jobbar sedan vidare till 16:00. Eller så börjar arbetarna kl. 08:00-12:00 och har lunch mellan 
kl. 12:00-13:00 och jobbar sedan vidare till 17:00. Detta är normala 8-timmars arbetsdagar, 
med ett 4-timmars pass på förmiddagen och ett fyra-timmars pass på eftermiddagen. Var 12:e 
vecka jobbar en i kundtjänstpersonalen på Dalkias kundtjänst även helg, då är arbetstiderna 
mellan kl. 09:00-17:00 lördag och söndag. På vardagarna har kundtjänstpersonalen ingen 
schemalagd tid som är utsatt för rast eller paus. Det råder istället eget ansvar när de vill ta sig 
tio minuters paus för att enskilt gå och hämta fika eller sträcka på benen. Som rökare på 
Dalkias kundtjänst finns det tillfälle att ta rökpaus istället för de pauser som en tio minuters 
fikapaus.  
 
I kundtjänstpersonalens schema finns det ingen friskvård inlagd på arbetstid. Dalkia har 
istället en friskvårdspeng på 1500 kr som kan nyttjas till friskvård utöver arbetstid. 
 

4.2 Resultat från intervjuer  
Här presenteras det resultat som framkom från intervjuerna. Resultatet från intervjuerna har 
delats upp i tre huvudområden. Dessa tre huvudområden är hur kundtjänstpersonalen ser på 
sitt arbete, hur ergonomin och arbetsmiljön är inne på kundtjänsten och hur 
kundtjänstpersonalen ser på sina hjälpmedel och verktyg.  
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Arbetet 
Alla i kundtjänstpersonalen är eniga om att deras huvudarbetsuppgifter är att svara i telefon 
och att registrera samtalen på datorn. Sju stycken av de tolv kundtjänstarbetarna tycker att det 
ofta inte finns tid att registrera det som sades i föregående samtal på sin dator innan nästa 
samtal kommer. Denna situation kan ofta medföra en väldig stress, och i vissa fall kan det 
också leda till att information från tidigare samtal kan försvinna. Något som hela 
kundtjänstpersonalen upplever som mest problematiskt är att variationen i arbetet saknas. 
Elva av de tolv kundtjänstarbetarna nämner att det tycker att variation saknas i arbetet. Att 
arbetsuppgifterna är styrda finns det för dagsläget inte så mycket att göra åt påpekas av alla 
kundtjänstarbetare. Nio stycken av kundtjänstarbetarna anser sig själva ha för dåligt med 
tillgång till raster och pauser. Pausformer så som pausgympa efterfrågas av hälften av 
kundtjänstpersonalen. Att förändra upplägget av arbetsschemat med schemalagda pauser, 
fikapauser, pausgympa och promenader är något som hela kundtjänstpersonalen på Dalkia 
tror skulle kunna vara något positivt för deras framtida arbetssituation. 
 
Ergonomi och arbetsmiljö 
I dagsläget är två personer sjukskrivna på Dalkias kundtjänst, en för stel nacke och en för 
”tennisarm”. Den ena personen jobbar endast 50 % och den andre jobbar bara 2 timmar per 
dag. Nio stycken av de tolv kundtjänstarbetarna har någon form av obehaglig fysisk känsla i 
kroppen från deras arbete. Denna känsla kan vara huvudvärk, surrande känsla i huvudet, 
tyngande ben, ont i axlar och armar samt allmän smärta i kropp, muskler och leder. Dessa 
känslor och denna smärta kan variera från dag till dag. Vissa dagar kan vara värre än andra 
och vissa dagar kan vara helt smärtfria. Av dessa nio arbetare kan fyra stycken av dem känna 
smärtor flera gånger om dagen. De resterande fem stycken kan känna detta någon enstaka 
gång i veckan eller ibland så sällan som någon gång i månaden. För att bli av med smärta i 
ben och leder brukar sju stycken variera arbetet mellan sittande och stående. Hela 
kundtjänstpersonalen anser att ljudnivån och surret inne i lokalen är något som är störande 
och påverkar deras arbetssituation negativt. Elva av de tolv kundtjänstarbetarna tycker att 
ljussättningen inne i lokalen är bra.  
 
Hjälpmedel och verktyg  
Ur en ergonomisk synvinkel så känner sig alla i kundtjänstpersonalen på Dalkia sig till freds 
med tillgången till hjälpmedel och verktyg. Hela kundtjänstpersonalen anser sig ha god 
tillgång till att variera sig i sitt arbetsutförande. Två stycken i kundtjänstpersonalen har 
införskaffat egna hjälpmedel så som exempelvis massagehjul eller andra ergonomiska 
hjälpmedel för att på så sätt försöka få igång kroppens cirkulation och minska smärta, värk 
och stelnande kroppsdelar. Tre personer har blivit av med besvärande musarm genom att byta 
från en traditionell datormus till en annan typ av datormus som kallas för Moustrapper, 
Moustrappern kan ses till höger i figur 10.  
 

4.3 Resultat från bedömningsmodellerna 
Här presenteras det resultat från de tre olika bedömningsmodellerna som utfördes på Dalkias 
kundtjänstpersonal.  
 
Ensidigt upprepat arbete 
Kundtjänstpersonalen fick själva i intervjuerna bedöma i en modell om de ansåg att deras 
arbete var ensidigt upprepat eller ej. Resultatet från denna modell redovisas i tre diagram i 
figur 23. Hur frågorna ställdes till kundtjänstpersonalen illustreras i intervjuguiden i bilaga 2.  
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Figur 23. Resultat från bedömningsmodellen ensidigt upprepat arbete 

 
 
Avseende utförandet av arbetsuppgifter bedömer sju stycken kundtjänstarbetare att de ligger 
inom rött område och fem stycken kundtjänstarbetare bedömer att deras arbetsuppgifter ligger 
inom gult område. Detta betyder att kundtjänstarbetarna tycker arbetsuppgifterna är enformiga 
och monotona.  
 
Diagrammet som visar kundtjänstarbetarnas syn på deras arbetsställning ligger helt inom gult 
område. Detta innebär att hela kundtjänstpersonalen tycker att deras arbetsställning och 
rörelseutrymme är på gränsen till dåliga.  
 
I bedömningsmodellen som bedömde om arbetet anses vara styrt utifrån eller inte ansåg sju 
stycken kundtjänstarbetare att arbetet låg inom rött område. De resterande fem stycken ansåg 
sitt arbete ligga inom gult område. Detta medför att merparten av kundtjänstarbetarna anser 
sitt arbete starkt styrt utifrån, vilket betyder att de själva inte har någon påverkan över hur 
arbetsuppgifterna skall utföras.  
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Sittande arbetsställningar  
Ett annat moment under intervjuerna var att bedöma hur kundtjänstpersonalen uppfattade sin 
arbetsställning. Det fick själva kryssa för de punkter som de själva ansåg passade bäst in på 
deras egen arbetssituation. Resultatet från denna modell redovisas här i fyra diagram, se figur 
24. Hur frågorna ställdes till kundtjänstpersonalen illustreras i intervjuguiden bilaga 2.  
 
 

 
Figur 24. Resultat från bedömningsmodellen sittande arbetsställningar 

 
 
De fyra diagrammen från bedömningsmodellerna kring kundtjänstpersonalens sittande 
arbetsställning visar övervägande gröna staplar. Endast två personer ansåg att något moment 
ligger inom gult område när det gäller ryggens kroppsställning och endast en person ansåg att 
något moment ligger inom gult område i både axel/arm och ben gällande sin sittande 
kroppsställning.  
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Smärtande kroppsdelar 
Det sista momentet som ingick i intervjuguiden var att den intervjuade personen fick kryssa i 
på en bild var på kroppen de fick ont efter arbete på Dalkias kundtjänst. Denna bild kan ses i 
sin helhet i bilaga 2. Resultatet för hur kundtjänstpersonalen kryssade i modellen redovisas i 
ett diagram, se figur 25. 
 

 
Figur 25. Resultat från bedömningsmodellen smärtande kroppsdelar 

 
 

Resultatet från detta cirkeldiagram visar att det är ganska jämt fördelat över vart på kroppen 
som kundtjänstpersonalen känner smärta. De områden på kroppen som fått flest bedömningar 
är nacke, axlar, armar, ben och rygg.  
 

4.4 Identifierade problem  
Från metoderna för nulägesanalysen har dessa problem identifierats: 
 

• Lokalen som kundtjänstpersonalen arbetar i är trång och känns inskränkt 
• Ljudnivån inne i lokalen är störande och ekande  
• Kundtjänstarbetarna har för liten variation i sina arbetsuppgifter 
• Kundtjänstarbetarna har för lite variation i sitt arbetsschema 
• Kundtjänstarbetarna har en smärtande känsla i kroppen efter arbete på kundtjänsten  
 

4.5 Resultat från observationer  
Här presenteras resultatet från de observationer som utfördes inne på Dalkias kundtjänst. 
 
Film och granskande av arbetssätt  
Här presenteras resultatet från de tillfällen då kundtjänstpersonalen observerades när de 
arbetade. Kundtjänstpersonalen svarar i genomsnitt i telefon sex gånger per timma under 
onsdag-fredag och i snitt nio gånger per timma på måndagar och tisdagar. 
Kundtjänstpersonalen byter arbetsställning från sittande till stående mindre än en gång per 
dag. De tar paus från sitt arbete och går ifrån lokalen 2 gånger på förmiddagen och en gång på 
eftermiddagen. Personalen går i genomsnitt till skrivaren tre gånger om dagen.  
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Ljudmätning 
Ljudmätningen utfördes på tre olika mätplatser inne i lokalen där kundtjänstpersonalen 
arbetar. Var mätningarna utfördes kan ses i figur 26. 

 

 
Figur 26. Platserna där ljudmätning utfördes 

 
Ljudmätningen utfördes från tre olika mätplatser. Detta gjordes under två tillfällen. Den 
genomsnittliga tiden för hur länge varje ljudmätning utfördes från varje mätplats är ungefär 
fyra timmar se figur 27. Den ekvivalenta ljudnivån är den genomsnittliga ljudnivån som 
uppmättes från de olika mätplatserna under de båda mättillfällena.  
 
 

 
Figur 27. Tid och resultat från ljudmätningen  

 
Resultaten från de olika mätplatserna inne på kundtjänsten visar att ljudnivån inne i 
kundtjänstlokalen ligger ungefär kring 40 dB (A). Dessa mätningar är gjorda för den 
ekvivalenta ljudnivån under fyratimmars perioder.  

4.6 Resultat från undersökning av andra kundtjänster 
 
Här presenteras de skillnader och likheter mellan Dalkia och de tre andra företagen som 
gjordes i undersökningen av andra kundtjänster.  
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Telecomföretag 1 och Dalkia 
 
Likheter  

• Arbetet går ut på att svara i telefon och sitta och registrera på dator 
• Kundtjänstpersonalen klagar ibland på smärtande nacke och axlar 
• Kundtjänsterna har likadana arbetstider, normala 8-timmars arbetsdagar 
• Kundtjänstpersonalen har tillgång till flera olika hjälpmedel 
• Kundtjänstpersonalen använder sig ej utav någon form av pausgympa 

 
Skillnader 

• Kundtjänstpersonalen har inte haft några sjukskrivningar pga. arbete de senaste åren 
• Kundtjänstpersonalen har schemalagda fikapauser 2x15 min varje dag 
• Kundtjänstpersonalen arbetar max 2-2.5 h i sträck med arbete framför dator 
• Företaget Previa som inriktar sig på företagshälsovård kommer regelbundet och besöker 

företaget 
• Företaget gör årligen en psykosocial och fysisk skyddsrond varje år för att titta till säkerheten 

hos sina arbetare 
• De anställda har arbetstidsförkortning på 65 min per vecka.  

 
Telecomföretag 2 och Dalkia  
 

 
Figur 28. Telecomföretag 2 

 
Likheter 

• Arbetet går ut på att svara i telefon och sitta och registrera på dator  
• Kundtjänstpersonalen klagar ofta på smärtande kroppsdelar så som axlar, nacke armar och 

ben 
• Kundtjänsterna har likadana arbetstider, normala 8-timmars arbetsdagar 
• Kundtjänstpersonalen har tillgång till flera olika hjälpmedel se figur 28 
• Kundtjänstpersonalen har haft sjukskrivningar på kundtjänsten som är arbetsrelaterade 

 
Skillnader 

• Kundtjänstpersonalen har fikapauser 2 gånger om dagen med sina kollegor 
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• Vissa delar av kundtjänstpersonalen använder sig av pausgymnastikprogram då det kommer 
gympaövningar upp på datorn med jämna mellanrum 

• Kundtjänstpersonalen har sin skrivare till viss del avskärmad från den övriga 
kundtjänstpersonalen, se figur 29 
 
 

 
Figur 29. Skrivare avskärmad från kundtjänsten på Telecomföretag 2 

 
 
 
Marknadsföringsföretaget och Dalkia 
 

 
Figur 30. Översiktsbild från marknadsföringsföretaget 

 
Likheter 

• Arbetet går ut på att svara i telefon och sitta och registrera på dator 
• Kundtjänstpersonalen klagar ibland på smärtande kroppsdelar så som axlar, nacke och armar 
• Kundtjänsterna har likadana arbetstider, normala 8-timmars arbetsdagar 
• Kundtjänstpersonalen har tillgång till flera olika hjälpmedel, se figur 30 
• Kundtjänstarbetarna klagar på hög ljudnivå inne i lokalen 
• Kundtjänsten har kopiator, fax och skrivare inne i samma lokal som kundtjänsten, se figur 31 
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Figur 31. Kopiator, fax och skrivare i samma lokal som inne på  

kundtjänsten hos marknadsföringsföretaget 
 
Skillnader 

• Kundtjänstpersonalen har fikapauser 2 gånger om dagen med sina kollegor 
• Företaget har ett ergonomiföretag som besöker företaget årligen och pratar och informerar om 

arbetsplatssäkerhet  
 

4.7 Resultat från idégenerering  
Från de två olika moment som ingick i idégeneringen kom det fram ett antal idéer och förslag 
på vad som skulle kunna göras för att förbättra arbetssituationen för kundtjänstpersonalen på 
Dalkia. Resultatet från dessa två moment presenteras i ett antal idéer.  
 

• Implementera pausgymnastik i arbetsschemat 
• Regelbundna promenader varje dag 
• Möblera om inne på kundtjänsten 
• Regelbunden omplacering av kundtjänstarbetarna var 6:e månad 
• Inreda en relaxhörna där det skulle kunna gå att arbeta och slappna av samtidigt inne i 

kundtjänstlokalen 
• Kunna sitta ute och arbeta på sommaren 
• Byta arbetslokal till en större och rymligare 
• Inreda det befintliga vilorummet till någon form av relax och avkopplingsrum 
• Flytta på serverrum, fax, kopiator och skrivare till andra utrymmen 
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5 Analys 
 
I detta kapitel görs en jämförelse mellan resultaten samt teori och resultat.  
 
Arbetslokalen 
Från nulägesanalysen av hur kundtjänstpersonalen arbetar på Dalkia framkom många idéer 
och funderingar. Lokalen som kundtjänstpersonalen sitter och arbetar i ger ett trångt intryck. 
Enligt merparten av de kundtjänstarbetare som intervjuades var det flera av dem som hade 
invändningar mot sin arbetsplats och storleken på den lokal som de arbetar i. Även 
jämförelsen mellan andra kundtjänster visade på både likheter och skillnader när det gäller de 
lokaler som kundtjänstarbetare sitter och arbetar i. Telecomföretag 2 hade en väl tilltagen 
lokal där kundtjänstarbetarna gavs stora arbetsytor och rymd. Medan den lokal där 
markandsföringsföretaget hade sin kundtjänst var de motsatta. Denna lokal var instängd och 
ännu trängre än den lokal där Dalkia har sin kundtjänst.  
 
När det gäller ljud och ljus inne i Dalkias kundtjänstlokal har kundtjänstarbetarna både 
positiva och negativa tankar. Ljussättningen inne i lokalen är det endast en av tolv stycken 
kundtjänstarbetare som klagar på. Det finns goda möjligheter till att anpassa sin egen 
individuella arbetssituation med den typ av ljusstyrka som behövs. Enligt Hedlund [3] är det 
viktigt att kunna anpassa ljusnivån på sin egen arbetsplats för att få så goda individuella 
arbetsförhållanden som möjligt. 
 
Ljudnivån är däremot ett problem som alla tolv kundtjänstarbetare anser vara störande för sitt 
arbete, och den surrande och höga ljudnivån inne i lokalen är något som är svårt att undvika.  
Från de rekommendationer och lagar som ges från arbetsmiljöverket om ljudnivåer på 
arbetsplatser står det att den ekvivalenta ljudnivån inte får överskrida 85 dB under ett 8-
timmars arbetspass [14]. Resultatet från ljudmätningen visar att ljudnivån pendlar precis kring 
40 dB inne i kundtjänstlokalen. Det är ingen hög ljudnivå rent lagmässigt. Men det som kan 
göra att ljudnivån känns hög och störande är att lokalen är trång och att ljudet studsar mellan 
väggar och tak. Det finns inga ljudisolerande plattor i tak eller på väggar, vilket skulle minska 
eller i alla fall dämpa studsandet av ljud inne på kundtjänsten.  
 
Arbetsmiljö och ergonomi 
Arbetsmiljö i kombination med goda ergonomiska förhållanden är något som är viktigt på en 
arbetsplats. Vad som kan avläsas från resultaten från bedömningsmodellerna är att 
kundtjänstpersonalen tycker att arbetet är stark styrt utifrån. 
 
Arbetsuppgifterna är redan från början fastställda på ett visst sätt och de anställda har heller 
ingen egen påverkan över hur de ska utföras. Arbetsuppgifterna ser näst intill likadana ut varje 
gång. Arbetsmiljöverket [11] och arbetslivsinstitutet [15] anser att arbetsuppgifter som är 
starkt styrda bör bearbetas om.  
 
När det gäller hur kundtjänstpersonalen ser på sin egen arbetsställning ser det bättre ut. Där 
ligger resultatet inom gult område. När de har svarat på frågorna som är mer ingående om 
deras sittande arbetsställning hamnar resultatet inom grönt område. Det visar på goda 
arbetsförhållanden i deras sittande arbetsställning. Både från arbetsmiljöverket [11] och från 
arbetslivsinstitutet [15] rekommenderas att arbetsplatser där de arbetande sitter ner och arbetar 
i långa perioder ska vara utformade så att varierande arbetsställningar enkelt kan tillämpas.  
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De flesta av de ergonomiska rekommendationerna och gränsvärdena som beskrevs i 
teoriavsnittet kapitel 2.2 följs av Dalkias kundtjänst. Sex av åtta punkter är uppfyllda. De 
punkter som inte efterföljs är att dagsljuset inte inkommer från sidan till alla arbetsplaster och 
att skrivare, fax och kopiator inte är placerade i ett annat rum. Kundtjänstpersonalen har 
tillgång till de hjälpmedel och verktyg som de behöver för sin arbetssituation. Det uppger alla 
i kundtjänstpersonalen under intervjuerna. Skulle det behövas ännu fler hjälpmedel för sitt 
arbete så har detta aldrig varit något problem att införskaffa. Enligt både Wickens et al [8] och 
Hedlund [3] är det viktigt att kunna individanpassa sin egen arbetsställning och sin egen 
arbetsyta. Detta görs enklast om de hjälpmedel och arbetsverktyg som används i arbetet kan 
individanpassas så att arbetarna kan få de hjälpmedel som passar bäst för dennes arbete.  
 
Från nulägesanalysen ges ett proffsigt intryck av arbetsplatsen eftersom tillgången på 
moderna och ergonomiska hjälpmedel finns. Höj- och sänkbara skrivbord är standard och hela 
kundtjänstpersonalen har tillgång till headset och en ergonomiskt utformad skrivbordsstol. 
Förutom detta finns det tillgång till alla möjliga hjälpmedel ifall någon arbetare skulle anse 
sig behöva det.  
 
Arbetsschema 
I intervjuerna med kundtjänstpersonalen fick de själva beskriva hur de såg på en helt vanlig 
arbetsdag. Hur den såg ut, vilka moment som ingick i arbetsschemat, när de tog raster, när de 
åt lunch osv. Enligt alla som jobbar på kundtjänsten ser varje arbetsdag likadan ut och att det 
är svårt att gå ifrån och ta rast. Den enda egentliga skillnaden i hur arbetsdagen är upplagd är 
ifall arbetsdagen börjar kl. 7:00 och slutar 16:00 eller ifall den börjar 8:00 och slutar 17:00. 
Från intervjuerna anser merparten av arbetarna att arbetsdagarna är enformiga och att 
variation saknas helt i sitt arbete. Arbetslivsinstitutet [15] anser att ett arbete är starkt bundet 
om det är svårt att gå ifrån sitt arbete på grund av att arbetsuppgifterna är så beroende av att 
arbetarna måste vara på sin arbetsplats hela tiden. Detta gäller för Dalkias kundtjänst och det 
är något som borde ses över i framtiden. Resultaten från bedömningsmodellerna som var en 
del i intervjun visar på att kundtjänstpersonalen anser sitt arbete vara enformigt och 
monotomt.  
 
Från jämförelsen med andra kundtjänster finns det likheter. Likheterna är att 
arbetsuppgifterna är desamma hela dagen och att arbetspassen är lika långa och att de är 
upplagda på ungefär samma sätt. Det som skiljer kundtjänstpersonalen är att alla de andra tre 
företagen har schemalagda fikapauser inlagda på schemat då de kan gå ifrån och fika utan att 
behöva oroa sig för att de måste skynda sig tillbaka till sitt arbete. Fikapauserna är inlagda 
under arbetstid som en del av det dagliga arbetspasset. Det som också skiljer företagen åt är 
att Telecomföretag 1 och marknadsföringsföretaget har ett ergonomiföretag som regelbundet 
kommer och besöker kundtjänsten och gör utvärderingar och ger information. Enligt Rose 
Lektor på KTH [1] är det viktigt att det finns personer som regelbundet kommer och tittar till 
de arbetsplatser som har bristande arbetsmiljö. Så att förändringar kan göras fortlöpande för 
att minska risken att personer skadas på sin arbetsplats.   
 
Något som de flesta av kundtjänstarbetarna påpekar är att de saknar de promenader som de 
tidigare var tillåtna att ta under arbetstid. Då hade de regelbundna schemalagda promenader 
och de kunde gå ifrån och ta luft och vila sig. Från vårdguiden [7] påpekas det också att det är 
viktigt att ibland kunna komma ifrån sitt arbete för att röra på kroppen. Pausgymnastik är 
något som skulle kunna uppmuntra personalen att röra på sig under arbetstid. Pausgymnastik 
är också något som skiljer Dalkia och Telecomföretag 2 åt. På Telecomföretag 2 har de ett 
program som kommer upp på dataskärmen med jämna mellanrum och informerar om att det 
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är lämpligt att avbryta sitt arbete för att göra pausgymnastikövningar. Vårdguiden [7] 
beskriver att kroppen mår bra av att röra sig någon enstaka minut då och då. Det hjälper för att 
kroppen ska ges den viktiga variationen. Pausgymnastik är något som borde införas på Dalkia 
igen. Men det som skulle kunna vara ett problem vid införskaffande och införande av ett 
sådant pausgymnastikprogram skulle kunna vara att motivera alla kundtjänstarbetare till att 
verkligen använda sig av det. Det är också viktigt att få kundtjänstpersonalen att förstå varför 
det är viktigt att göra pausgymnastikövningar.  
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6 Förbättringsförslag  
 
Här presenteras de förslag som föreslås implementeras på Dalkias kundtjänst. Det är fyra 
stycken olika förslag som presenteras, och dessa kan med fördel genomföras för att komma i 
bukt med problemen som finns på Dalkias kundtjänst.  
 
Utökade pauser 
Utifrån kundtjänstpersonalens önskemål efter intervjuerna och utifrån de resultat som 
framgick från bedömningsmodellerna innebär ett av förslagen variation i 
kundtjänstpersonalens arbetsschema. 
 
Enligt önskemål från kundtjänstpersonalens chef har ingen större variation lagts under 
måndagar och tisdagar just för att under dessa dagar är extra mycket att göra. Ett schema med 
variation under arbetsdagen har färdigställts och presenteras som ett veckoschema. Ett urklipp 
från förslaget visas i figur 32, och hela schemat återfinns i bilaga 3. Kundtjänstpersonalen 
delas i detta förslag in i två grupper om sex stycken vardera i varje grupp. I dessa två grupper 
är sedan kundtjänstpersonalen indelade i par om två. Sedan följer grupperna antingen ett 
schema som gäller för jämna veckor eller ett schema som gäller för ojämna veckor.  
 
 

 
Figur 32. Utklipp från förslaget om nytt schema  

 
Det som skiljer detta nya schema ifrån kundtjänstpersonalens vanliga traditionella arbetsdagar 
är att det nya schemat har fasta inplanerade moment som ska öka variationen i vardagen för 
personalen. Det är tre stycken nya moment som kommer att införas i det nya schemat som 
föreslås. Dessa tre moment är fikapauser, promenader och pausgymnastik.  
 
I detta schema definieras dessa tre moment enligt följande: 
 
Fikapaus är en 15 minuter lång paus då två stycken kundtjänstarbetare tillsammans kan gå 
ifrån sitt arbete för att gemensamt ta vila från sina arbetsuppgifter och till exempel dricka 
kaffe och prata.  
 
Promenad är ett 20 minuters variationstillfälle då två stycken kundtjänstarbetare tillsammans 
kan gå ifrån sitt arbete och gemensamt gå ut och få frisk luft. Samtidigt som de får röra på 

 36



kroppen och få upp cirkulationen i muskler och leder kommer de även ifrån sitt arbete och 
kan tänka på annat.  
 
Pausgymnastik är ett tillfälle som kundtjänstpersonalen under några få minuter får tillfälle att 
sträcka ut sina kroppsdelar för att få igång cirkulationen i kropp och leder. Detta görs 
förslagsvis med jämna intervaller under arbetsdagen med cirka en till två timmars mellanrum.   
 
Fördelar med det nya schemat är att det ger: 
 

- ökad cirkulation i kroppen i form av rörelse 
- tillfälle att tänka på annat 
- ökad gemenskap mellan personalen 
- en känsla av att arbetet känns mindre enformigt 
- eventuellt minskade kostnader för företaget i och med färre sjukskrivningar 
- förbättrad hälsa för personalen 

 
Nackdelar med det nya schemat är att det ger: 
 

- eventuellt minskad produktivitet pga. viss minskad arbetstid 
- ett nytt sätt att arbeta på vilket kan bli rörigt 

 
Utrustning av vilorummet  
Utifrån kundtjänstpersonalens önskemål efter intervjuerna och utifrån vad som framkom från 
den benchmarking som utfördes gav detta ett förslag med en annan typ av variation i arbetet.  
 
Vilorummet skulle inredas med exempelvis en massagestol och andra ergonomiska redskap så 
som exempelvis vetekudde och gummiband. Att inreda det befintliga vilorum som finns på 
Dalkia med diverse ergonomiska redskap skulle ge möjligheter för personalen att komma 
ifrån sitt arbete och få variation i sin vardag samtidigt som de kan arbeta med kroppen och få 
avslappning i muskler och leder.  
 

 
Figur 33. Exempel på ergonomiska redskap för att utrusta det befintliga vilorummet 
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Fördelar med det nya vilorummet är att det ger: 
 

- möjlighet till avslappning 
- de kroppsdelar som behöver avslappning massage, vilket kan minska sveda och värk 
- variation från arbetsuppgifterna 

 
Nackdelar med det nya vilorummet är att det ger: 
 

- en kostnad för företaget att införa 
- avbrott i arbetet vilket kan ge minskad produktivitet  

 
Ommöblering av kundtjänsten 
Utifrån de intervjuer som har genomförts och efter de observationer som gjorts på Dalkias 
kundtjänst finns det behov av att på något sätt variera sig inne i den lokal där 
kundtjänstarbetarna sitter och arbetar. Detta förslag innebär att en ommöblering skulle kunna 
vara nödvändig inne på kundtjänsten. Ommöbleringen är nödvändig för att på något sätt 
försöka göra att lokalen känns större och luftigare. Denna ommöblering tillsammans med att 
det tas bort föremål och annat som ej är direkt nödvändiga inne på kundtjänsten är tänkt att ge 
mer rymd och trivsel i lokalen.  
 
Den nya modellen innebär att fyra nya fyrmannagrupper bildas där kundtjänstpersonalen sitter 
och arbetar se figur 34. Detta för att få ut mer yta i lokalen samt att alla ska få en så jämlik 
plats att sitta vid i sitt arbete. Förslaget är att föremål och maskiner så som skrivare och fax 
ska flyttas till något annat utrymme. Detta för att få ett bättre klimat inne på kundtjänsten i 
form av mindre väsen, mindre värmeutsläpp och extra utrymme. Samtidigt som att 
kundtjänstpersonalen ges möjlighet till en kort paus när de går till ett annat rum för att faxa 
eller hämta sina utskrifter.  
 

 
Figur 34. Ommöblering av kundtjänsten 
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Fördelar med den nya ommöbleringen är att den ger: 
 

- bättre klimat och rymd inne i lokalen 
- en mer jämlik plats att arbeta vid 
- nya fyrmannagrupper vilket ger mer gemenskap och bättre möjlighet till samarbete 

 
 
Nackdelar med den nya ommöbleringen är att den ger: 
 

- en viss rörighet i början med platsbyten 
- en ny placering i lokalen vilket kan kännas ovant 

 
Minskad ljudnivå 
Att minska ljudnivån inne på kundtjänsten är något som alla i kundtjänstpersonalen tycker 
skulle vara lämpligt. Efter mätningar med instrument visar det att ljudnivån inne på kundtjänst 
under en dag ligger på ungefär 40 dB. Efter kontakt med ett företag som specialiserar sig på 
att dämpa ljudnivån i olika typer av miljöer har två olika typer av lösningar tagits fram.  
 
Den ena lösningen består av att försöka skärma in kundtjänsten i olika partier för att på så sätt 
minska ljudnivån. Detta kan enkelt göras med hjälp av speciella ljuddämpande draperier. 
Dessa fäst med skenor i taket och kan enkelt användas för att skärma av vissa delar av 
kundtjänsten vid behov, se figur 35. Dessa avskärmningar skulle förslagsvis kunna realiseras 
tillsammans med förslaget ommöblering av kundtjänsten. Detta för att på bästa möjliga sätt 
kunna minska ljudnivån samtidigt som en bättre rumsplacering fås.  
 

 
Figur 35. Förslag på vart avskärmningarna skulle placeras inne på kundtjänsten 
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Fördelar med den minskade ljudnivån är att den ger: 
 

- bättre ljudnivå pga. dämpande av störande ljudkällor 
- en bra rumsavskiljare 
- en trevligare arbetsmiljö  

 
 
Nackdelar med den minskade ljudnivån är att den ger: 
 

- mindre yta att arbeta på för att gardinerna upptar plats 
- otrivsel pga. estetiska skäl 
- en kostnad för företaget att införa 
 

Den andra lösningen skulle vara att sätta upp ljudisolerande plattor i taket se figur 36. Detta 
görs genom att montera upp ljuddämpande plattor vid namn Pallett. Dessa plattor är avsedda 
för lokaler där ljudabsorbenter saknas. Reflekteras ljudet i tak, golv och väggar ger detta en 
lång efterklang, störande ekon och brus.  
 

 
Figur 36. Palett takplattor  

 
Fördelar med den minskade ljudnivån är att den ger: 
 

- bättre ljudnivå i form pga. dämpande av störande ljudkällor 
- en trevligare arbetsmiljö  

  
 
Nackdelar med den minskade ljudnivån är att den ger: 
 

- en kostnad för företaget att införa 
 
 

 40



6.1 Ekonomisk kalkyl till förslagen 
 
De fyra förslag som presenteras här ger en överslagsberäknad kalkyl för vad det ungefär 
skulle kosta att implementera dessa förslag i företaget.  
 
Utökade pauser 
Det som kan ske för Dalkia är möjligtvis ökad kostnad i form av ökat produktionsbortfall 
genom att personalen kommer att vara borta från arbetet i omgångar då de följer detta 
schemaförslag. Denna kostnad är svår att beräkna eftersom det i dagsläget är svårt att avgöra 
hur stort produktionsbortfallet skulle kunna tänkas bli. Minskad produktion skulle kunna ge 
ekonomiska konsekvenser för att deras kunder får sämre service, vilket i sin tur i värsta fall 
kan leda till att kunderna väljer andra företag att anlita istället.  
 
Utrustning av vilorummet  
Detta förslag kan komma att kosta företaget pengar både i form av investeringar av material 
och pengar på grund av tid som personalen är borta från sitt arbete vilket kan medföra visst 
produktionsbortfall.  
 
På Dalkia finns redan ett befintligt vilorum, därför behöver de inte upprätta ett nytt sådant. 
Det som kostar pengar är en engångsinvestering för inköp av material. Dessa kostnader 
uppgår överslagsräknat till cirka 30 000 kr för inköp av massagestol, vetekuddar och 
gummiband, se bilaga 4.  
 
Ommöblering av kundtjänsten 
Detta förslag bör inte kosta någonting för Dalkia att implementera. Det som behövs göras i 
detta förslag är att möblera om inne på kundtjänsten samt att flytta skrivare, fax och annat 
material som egentligen inte har något behov av att finnas inne i kundtjänstlokalen. Den 
kostnaden som skulle kunna bli aktuell är kostnader för förvaring av skrivare och fax på 
annan plats samt kostnader för dragning av nya kablar till dessa apparater. Men denna kostnad 
är svår att beräkna för tillfället.  
 
Minska ljudnivån  
Det första förslaget med draperier skulle enligt företaget som tillhandahåller dessa produkter 
kosta cirka 15 000 kr att installera på kundtjänsten, se bilaga 5. Det andra förslaget med 
plattor i taket skulle kosta cirka 15 000 kr att sätta dit. Det mest effektiva för att minska 
ljudnivån skulle vara att förverkliga båda förslagen. Då skulle kostanden bli ungefär 30 000 
kr.  
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7 Slutsats och diskussion  
Då projektet från början hade en tydlig och välformulerad problembeskrivning gick arbetets 
tid till en början åt att läsa in sig på den litteratur som handlar om det aktuella 
problemområdet. Genom att problembeskrivningen från Dalkia var väl utformad var det 
enkelt att från början lägga upp en tydlig struktur. Att använda den modell av 
tillvägagångssätt som användes gav arbetet en bra mall att följa. Modellen av 
tillvägagångssätt kombinerat med en nära kontakt med handledaren från Dalkia och KTH har 
varit till stor fördel för att minska risken för snedsteg som i längden kan kosta extra tid.  
 
De olika intervjuer som gjorts med personer både från Dalkia och med personer som inte har 
anknytning till Dalkia har tillsammans med teorin och de olika metoder som använts legat till 
grund för detta arbete. Kundtjänstpersonalen på Dalkia har med sina erfarenheter givit 
information om sitt arbete och sin arbetssituation, och utomstående personer så som lärare 
från KTH och handledare har delat med sig med sina erfarenheter. Bland de metoder som 
använts så har observationerna tillsammans med bedömningsmodellerna varit de metoder som 
givit mest användbar information.  
 
Detta examensarbete har resulterat i en grundlig undersökning av arbetsplatsen där 
kundtjänstpersonalen på Dalkia arbetar. Denna undersökning har i sin tur legat till grund för 
ett antal förslag som skulle kunna implementeras i Dalkias kundtjänstverksamhet för att 
förbättra arbetssituationen. Då detta arbete har pågått under en begränsad tid har ett antal 
förslag framtagits men inget av dessa förslag har hunnit realiserats. Av de problem som 
identifierades under metodavsnittet så har inte förslag kunnat ges till alla dessa problem. Det 
är till exempel svårt att med den tidsbegränsning som råder under ett examensarbete kunna 
lösa problemen med att arbetsuppgifterna innehåller dålig variation. Ett sådant problem måste 
lösas på en annan nivå, där både chefer och de som är ansvariga för Dalkias arbetsuppgifter 
måste ingå.  
 
Utifrån de intervjuer och bedömningsmodeller som har utförts i detta examensarbete kan det 
ge en bild av att Dalkias kundtjänstpersonal har en förfärlig arbetssituation. Så är inte fallet, 
för att få en verklig inblick i kundtjänstpersonalens vardag måste egna uppfattningar och 
erfarenheter bildas. Från observationen av arbetssätt gavs en verklig bild med egna 
erfarenheter om hur kundtjänstarbetarnas vardag ser ut. Faktum är att arbetsförhållanden alltid 
kan bli bättre och att det oftast finns olika moment att klaga på. I detta arbete ges en insikt i 
hur kundtjänstarbetarnas arbetsförhållanden är. Arbetsförhållandena är goda även fast 
bedömningsmodellerna säger annat. Med det menas att enligt de bedömningsmodeller som 
utfördes på kundtjänstpersonalen så kan det ge en bild av att arbetssituationen verkar vara 
förfärlig. Men så är det inte, Dalkias kundtjänstpersonal har en förhållandevis god 
arbetssituation. Men saker och ting kan alltid bli bättre, och finns det möjlighet för 
kundtjänstpersonalen som i detta examensarbete att klaga och göra sin röst hörd så kan det lätt 
bli så att det positiva kommer i skymundan och det som är negativt framhävs.  
 
Men slutligen måste ändå nämnas att det finns behov av att i ett vidare skede göra ytterligare 
och mer grundliga undersökningar för att se över kundtjänstpersonalen arbete, och speciellt då 
deras enformiga arbetsuppgifter. Det är de enformiga arbetsuppgifterna som troligtvis är det 
som ligger till grund för att arbetsskador uppkommit och att irritation och viss lealöshet 
förekommer på Dalkias kundtjänst. Skulle problemet med enformiga arbetsuppgifter kunna 
lösas, så skulle nog arbetssituationen på sikt kunna förbättra och Dalkias kundtjänstpersonal 
skulle få ett behagligare och trivsammare arbete.  
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