
 

 
 

Upplevelser av pulshöjande aktiviteter och 

arbetsmiljö 

En studie vid ett Telecomföretag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Therese Dahlberg 

Madeleine Ericsson 

2016 

Personalvetarprogrammet 

Examensarbete i sociologi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 15 hp 



 2 
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Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning var att utreda hur ett telecomföretag i Umeå kommun arbetar 

med arbetsmiljöfrågor samt hur de anställda upplever den fysiska och psykosociala 

arbetsmiljön vid arbetsplatsen. Företaget har knappt 100 anställda varav 20 av dessa är 

anställda vid kundserviceavdelningen i Umeå. Vidare ska uppsatsförfattarna undersöka 

effekterna hur implementeringen av pulsklockor har upplevts av de anställda. 

Ett induktivt angreppssätt med en kvalitativ forskningsmetod valdes till genomförandet och 

utformningen av undersökningen. Utifrån en semistrukturerad intervjuguide genomfördes tre 

intervjuer, varav två var fokusgruppsintervjuer med de anställda vid telecomföretagets 

kundserviceavdelning. Den tredje intervjun genomfördes med kundservicechefen. 

Undersökningen innebar en utredning av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön samt 

företagets systematiska arbetsmiljöarbete utifrån ett medarbetarperspektiv. Vidare 

undersöktes vilken inverkan medarbetarna upplevde att implementeringen av pulsklockornas 

hade.  De övergripande resultaten visade att den fysiska arbetsmiljön har stora brister vad 

gäller lokalen. Trängsel, dålig ventilation och höga ljudnivåer är följden av en kraftig 

expansion av företaget. Medarbetarna upplever dock ej den fysiska arbetsmiljön som ett större 

problem, då den psykosociala arbetsmiljön är så pass god. De upplever stöd från varandra och 

närmsta chefer, vilket bidrar till att de kan hantera brister i den fysiska arbetsmiljön. 

Företagets dokumentation kring systematiskt arbetsmiljöarbete saknar i stora drag den 

dokumentation som krävs, vilket uppsatsförfattarna anser beror på bristande kunskap kring 

ämnet. Avslutningsvis visade resultatet på att medarbetarna inte ansåg att pulsklockor hade 

gett någon större effekt, varken positiv eller negativ.   

 

Nyckelord: Stress, Krav kontroll stöd, Arbetsmiljö, Fysisk aktivitet, Transtheoretical model. 
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Inledning  

Med den nya informationsteknologin har kraven på organisatorisk nivå ökat. Kraven har lett 

till att organisationer bör sträva efter att utveckla och skapa en allt mer effektiv verksamhet 

gällande produktion för att nå ekonomiska resultat (Brännmark & Eklund, 2013; Jelonek, 

2006).  Organisationer ska idag vara flexibla och ta snabba beslut (Jelonek, 2006). Detta har i 

sin tur resulterat i högre krav på den anställda där gränsen mellan fritid och arbete är mer 

utsuddad. En alltför hög arbetsbelastning kan leda till en ökad stressnivå bland medarbetare 

(Ivarsson, 2014), 

Mellan 1997 och 2003 tredubblades antalet långtidssjukskrivna till följd av stressrelaterad 

ohälsa (Jelonek, 2006).  Stress är numera en av vår tids stora folksjukdomar och statistik visar 

att inom EU upplever i genomsnitt 22 procent av arbetstagarna problem med arbetsrelaterad 

stress, i Sverige ligger siffran på 38 procent (Previa, 2015).  Den stressrelaterade ohälsan har 

därmed stora organisatoriska konsekvenser genom ökad sjukfrånvaro, försämrad produktivitet 

och ökad risk för olyckor vid arbetsplatsen (ibid). Det kan resultera i en dålig arbetsmiljö 

vilket kan ha stora negativa konsekvenser både på individ-, företag-, och samhällsnivå (SOU 

2009:47). Sjukskrivningarna och dess kostnader är viktiga att ta hänsyn till då det kostar 

samhället miljardbelopp om året, enbart produktionsbortfallet uppskattas till omkring 6 

miljarder (Statens folkhälsoinstitut, 2008, s. 15; Weman-Josefsson & Berggren, 2013 s, 126; 

Bolin & Lindgren, 2005).  

Som ett alternativ till traditionell medicinering mot stressymptom, depression och andra 

hälsorelaterade sjukdomar har effekten av fysisk aktivitet på recept studerats med positiva 

resultat (Statens folkhälsoinstitut, 2011).  Statens folkhälsoinstitut (2008) rekommenderar att 

den enskilda individen bör vara fysiskt aktiv tre gånger/vecka för att förebygga samt minska 

risken för ohälsa. Glise, Lindegård, Andersson & Jonsdottir (2011) genomförde studier som 

visade att psykisk ohälsa kan förebyggas och behandlas genom fysisk aktivitet. Psykisk ohälsa 

är ett övergripande begrepp beroende på sammanhang. Det kan röra sig om oro, nedstämdhet, 

psykiska sjukdomar som schizofreni och depression. Psykisk ohälsa kan med andra ord vara 

lindrigare besvär men, även allvarligare sjukdomstillstånd (Socialstyrelsen, 2013). Med 

ambitionen att försöka förebygga och lindra psykisk ohälsa har forskning visat att fysisk 

aktivitet och pulshöjande träning har gett synnerligen goda effekter på individers 

välbefinnande (Börjesson & Jonsdottir, 2013). 
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Tidigare låg den fysiska arbetsmiljön i fokus då detta ansågs vara en bidragande faktor till 

sjukskrivningar (Bodin, Rönn & Danielsson, 2008). På senare år har det visat sig att den 

psykosociala arbetsmiljön är lika viktig (ibid). Idag arbetar många organisationer proaktivt för 

att främja en god fysisk- och psykosocial arbetsmiljö. Fysisk arbetsmiljö fokuserar främst på 

ergonomi, fysiska arbetsredskap och säkerhet på arbetsplatsen (Hultgren, 1995). Psykosocial 

arbetsmiljö involverar faktorer som påverkar vårt välmående inifrån men även social 

interaktion med kollegor (Weman-Berggren & Josefsson, 2013). En god fysisk och 

psykosocial arbetsmiljö är med andra ord inte bara viktig ur det individuella perspektivet utan 

även viktigt ur ett företagsekonomiskt och nationalekonomiskt perspektiv. 

Organisationen som ingår i föreliggande studie är en nationell teleoperatör som erbjuder 

företag och privatpersoner bredbandstjänster exempelvis Internetaccess, IP-telefoni och 

Hosting. Arbetet vid företagets kundserviceavdelningen är till stor del stillasittande och under 

perioder är det ett högt arbetstempo. Vid verksamhetsårets början 2015 var förtaget etablerat i 

över 200 stadsnät i Sverige. Kontoret i Umeå implementerade under hösten 2015  pulsklockor 

med syftet att stödja hälsosamma och fysiska aktiviteter för de anställda i hopp om att skapa 

en bättre fysisk och psykosocial arbetsmiljö.  Förhoppningen låg även i att öka 

arbetsprestationen och försöka skapa ett hälsosamt arbetsklimat.  

Implementeringen i pulsklockor grundande sig i ledningens önskan att främja utnyttjandet av 

friskvårdstimmen och att denna dessutom skulle användas till pulshöjande aktiviteter. 

Förhoppningen är att den utökade fysiska aktiviteten ska bidra och resultera i en bättre 

arbetsmiljö för de anställda, ökad effektivitet, minskad stress och reducerade sjukskrivningar. 

Den utökade fysiska aktivitet kan enligt forskning (Weman-Josefsson & Berggren, 2013; Van 

der Beek & Vroome, 2005; Benaards, Jans, Van den Heuvel, Hendriksen, Houtman & 

Bongers, 2006) resultera i minskad risk för sjukfrånvaro, förbättrat minne och koncentration. 
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Problembakgrund 

I denna del presenteras bakgrunden till undersökningens genomförande. 

Arbetsmiljöarbetet vid telecomföretaget har inte följt samma utveckling som expansionen. 

Både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön har troligtvis påverkats av expansionen vilket 

gör det intressant för uppsatsförfattarna att utreda nuläget kring arbetsmiljön och 

arbetsmiljöarbetet. En del i arbetsmiljöarbetet har under ett flertal år varit ett förmånspaket 

där friskvårdstimme och subventionerat träningskort har ingått med syftet att öka välmående 

och främja hälsan hos de anställda. Det har dock visat sig att friskvårdstimmen inte utnyttjats 

på det sätt som förväntats. Som ett led i detta beslutade ledningen under hösten 2015 att 

investera i och införa pulsklockor med målet att öka den fysiska aktiviteten bland de anställda 

under friskvårdstimmen. Målsättningen utöver pulshöjande aktivitet under friskvårdstimmen 

var att den anställde på egen hand skulle utföra pulshöjande aktivitet i 25 minuter på sin 

lediga tid en gång i veckan. Ämnet är intressant att studera dels ur ett sociologiskt perspektiv 

men även ur ett företagsekonomiskt. Det kan även vara relevant för liknande organisationer 

med stillasittande arbete. Vidare finns ett intresse i att studera hur implementeringen av 

pulsklockor har upplevts av de anställda med anledning av att de infördes med syfte att 

förbättra hälsan och arbetsmiljön.  I tidigare studier har det visat sig att fysisk aktivitet kan 

förebygga och lindra utmattnings- och depressionssymptom, det vill säga den psykosociala 

hälsan (Börjesson & Jonsdottir, 2010; Statens Folkhälsoinstitut, 2011). Det finns få studier 

specifikt gällande  pulsklockor och dess påverkan på de anställdas upplevda hälsa. Det 

genomförs ett flertal liknande pågående studier i skolväsendet där fokus ligger på eventuella 

samband mellan fysisk aktivitet och inlärning (Zetterdahl, 2016; Huddinge kommun; 

Sparkinglife, 2016). Vad gäller elevernas inlärningsförmåga har den fysiska aktiviteten 

bidragit positivt till ökat lärande (ibid.). Det finns dock få undersökningar utöver skolmiljön 

vilket gör ämnet intressant att studera vidare. 

Uppsatsen utgår från ett sociologiskt perspektiv där uppsatsförfattarna syftar till att förklara 

och förstå människors handlingar, grupprelationer samt processer. Uppsatsförfattarnas 

grundantagande är att om organisationen erhåller inblick i de faktorer som bidrar till att de 

anställda upplever välmående i arbetet, kan organisationen möta dem på den nivå och sträva 

efter fortsatt hållbar utveckling för organisationen. 
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Syfte 

Här presenteras undersökningens syfte och frågeställningar. 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur telecomföretaget arbetar med 

arbetsmiljöfrågor samt hur de anställda vid telecomföretaget upplever sin fysiska och 

psykosociala arbetsmiljö. Vidare ska uppsatsförfattarna utreda hur implementeringen av 

pulsklockor har upplevts av de anställda. 

Frågeställningar: 

Hur arbetar telecomföretaget med arbetsmiljöfrågor? 

Hur upplevs den fysiska och psykosociala arbetsmiljön av de anställda? 

Hur upplever medarbetarna att införandet av pulsklockor har inverkat på deras egen hälsa och 

den psykosociala arbetsmiljön? 
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Metod 

I denna del presenteras uppsatsförfattarnas forskningsmetod, angreppssätt, 

tolkningsperspektiv, etik, tillförlitlighet och urval. 

 

Forskningsdesign 

Till denna uppsats har en kvalitativ forskningsdesign valts. Enligt Ahrne (2011) samt Bryman 

(2011) innebär en kvalitativ forskningsdesign fokus på att skapa en djupare förståelse för 

människans upplevelse. Denna design fokuserar på att beskriva, förklara och tolka kvalitativ 

data medan en kvantitativ forskningsdesign har ett stort fokus analyser och tolkningar av 

numerisk data (ibid; Bryman, 2011; Bryman & Bell, 2013, s. 49; Saunders et al., 2009, s. 17). 

En kvalitativ studie kan vara en bra grund inför en kvantitativ undersökning (Bryman, 2011; 

Patel & Davidson, 2010). Det finns ingen forskning som visar på att en forskningsdesign är 

bättre än den andra. Det som avgör val av forskningsdesign är undersökningens syfte, 

problemformulering och val av forskningsområde (Patel och Davidson, 2010; Bryman, 2011). 

Inom den kvalitativa forskningsdesignen finns möjligheten att vara mer strukturerad eller mer 

flexibel beroende på syftet (Bryman, 2011). Valet av forskningsdesign grundar sig i att 

uppsatsförfattarna vill beskriva, förklara och försöka tolka de anställdas upplevelser och 

uppfattningar. Det gör valet av kvalitativ metod fördelaktigt jämfört med en kvantitativ metod 

som fokuserar på numerisk data. 

Angreppssätt 

Inom forskningen finns det olika sätt att angripa forskningsfrågan. Dessa två är induktivt och 

deduktivt (Bryman, 2011).  Ett induktivt angreppssätt karaktäriseras av att forskaren samlar in 

empiriska data, bearbetar, analyserar och tolkar för att därefter generera bidrag till en teori 

(ibid.). Det deduktiva angreppssättet kännetecknas av att forskaren utgår från en befintlig 

teori. Uppsatsförfattarnas val av studieobjekt vad gäller arbetsmiljö vid ett telecomföretags 

kundserviceavdelning grundar sig i att det är relativt outforskat område. Det finns få studier 

och teorier gällande arbetsmiljö kopplat till pulsklockor vid den här typen av organisation. 

Den forskning som tidigare har bedrivits, fokuserar på studiemiljön. Av den anledningen 

valde uppsatsförfattarna en induktiv metod för att bidra med kunskap i ämnet och skapa 

intresse för framtida studier. 
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Forskningsmetod 

I denna uppsats har en kvalitativ innehållsanalys valts som forskningsmetod. Innehållsanalys 

är enligt Bryman (2013, s.505) ett vanligt tillvägagångssätt inom kvalitativ forskningsmetod. 

Metoden är utvecklad för att kunna hantera stora mängder data (Lundman & Graneheim, 

2012, s. 187). Enligt Lundman och Graneheim (2012) är metoden applicerbar på många texter 

och att tolkningen kan ske på olika nivåer vilket gör den användbar inom många 

forskningsområden. Innehållsanalys är vanligt förekommande inom beteendevetenskaplig, 

humanvetenskaplig och vårdvetenskaplig forskning. Forskningsansatsen kan vara induktiv 

eller deduktiv (Lundman & Graneheim, 2012). Vid en kvalitativ innehållsanalys är fokus att 

beskriva variationer och identifiera skillnader och likheter i materialet (ibid.). Innehållsanalys 

innebär ett sökande och analys av underliggande teman och kategorier i det material som 

inhämtats (Bryman, 2013; Lundman & Graneheim, 2012). Valet av kvalitativ innehållsanalys 

överensstämmer med uppsatsförfattarnas forskningsdesign och angreppssätt. 

Uppsatsförfattarna har valt att inte utgå från befintlig teori och vill beskriva variationer i de 

anställdas upplevelser. Det gör forskningsmetoden både fördelaktig och applicerbar. 

Teman illustreras med olika citat ur material (Byrman, 2013). Lundman och Graneheim 

(2012) beskriver analysprocessen med några centrala begrepp. Dessa begrepp är analysenhet, 

domän, meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, kategori och tema (ibid.). En viktig del 

är ställningstagandet vid val av analysenhet. Analysenheten kan beskrivas olika beroende på 

vem som gör det. Analysenheten bör vara tillräckligt stor för att skapa en helhet och samtidigt 

tillräckligt liten för att den ska vara möjlig att hantera. I denna uppsats består analysenheten 

av intervjuer samt observationerna under genomförandet av dessa.  Begreppet domän är delar 

av text som handlar om ett specifikt område (Lundman & Graneheim, 2012, s. 190). Det kan 

till exempel vara delar av intervjutexten. Domänerna bör vara grovt strukturerade för att 

möjliggöra tolkning av låg grad (ibid.).   Meningsenhet är meningsbärande delar i texten. Det 

kan vara stycken, ord eller meningar där innehållet på något sätt hör ihop. Meningsenheterna 

bör likt analysenheten vara lagom stora då dessa utgör grunden för analysen. Kondensering 

innebär att texten förkortas för att göra den mer lätthanterlig. Det är viktigt att centrala 

innehåll bevaras. Därefter abstraheras texten. Det innebär att innehållet lyfts fram till en högre 

logisk nivå. Kod är en etikett på en meningsenhet beskriver dess innehåll. 

Kodningsförfarandet innebär att den kondenserande meningsenheten abstraheras (Lundman & 

Graneheim, 2012, s.190). Dessa koder skapar därefter kategorier. Det är av stor vikt att 

kategorierna är uttömmande och att inga data utesluts. Det sista begreppet, tema, handlar om 
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att binda samman det underliggande eller latenta budskapet. Utförligare beskrivning av 

skapandet av teman, domäner, meningsenheter och koder kan läsas i avsnittet 

tillvägagångssätt. 

Uppsatsförfattarna har genomfört intervjuer med fokusgrupper vid avdelningen. Vid 

undersökning med fokusgruppintervjuer är det främsta syftet att ta reda på hur deltagarna 

uppfattar frågeställningen och hur individerna i egenskap av gruppmedlemmar diskuterar en 

viss fråga (Bryman, 2011). Fokusgrupper ger möjligheten till att fler respondenter kan delta. 

Det skapar även en möjlighet till diskussion. Storleken på fokusgrupperna varierar men det är 

vanligt med 4-5 deltagare uppdelat på 10-15 fokusgrupper (Bryman, 2011, s ). I denna uppsats 

var respondenterna uppdelade på 3-4 respondenter per grupp. Dessa fokusgruppsintervjuer har 

därefter analyserats och tolkats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.  

Urval 

Uppsatsförfattarna har valt ett icke-sannolikhetsurval, mer specifikt ett bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2011). Ett bekvämlighetsurval innebär att de personer som för tillfället råkar finnas 

tillgängliga deltar (ibid.). Ett bekvämlighetsurval är i detta fall att föredra då det endast är ett 

fåtal anställda vid den specifika avdelningen. Samtliga personer som anmälde sig blev 

antagna till undersökningen. Antal deltagande respondenter var sju anställda vid 

kundserviceavdelning samt kundservicechefen. Uppsatsförfattarna hade önskat ett högre 

deltagande men på grund av bristande engagemang blev utfallet färre respondenter än önskat. 

De anställda erbjöds att delta via mailkontakt där de fick två tillfällen att anmäla sig (Se 

bilaga 3). Det andra tillfället var främst som en påminnelse. Utöver dessa intervjuades även 

kundservicechefen, respondenternas närmaste chef och den person som införde 

pulsklockorna. Ur en etisk aspekt är det fördelaktigt att inte välja ut respondenter då det kan 

påverka undersökningens tillförlitlighet och generaliserbarhet. Uppsatsförfattarna menar på att 

med denna urvalsmetod skapas en tydligare transparens och objektivitet inför, under och efter 

undersökningen. 
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Tillvägagångssätt 

De sju anställda som anmälde sig för intervjuer delades in i olika grupper beroende på fysisk 

aktivitetsnivå innan intervjutillfället. Aktivitetsnivån utformades innan intervjuerna och 

bestod av två kategorier, de som tränar mer än tre gånger i veckan och de som tränar mindre 

än tre gånger i veckan. Genom denna indelning gavs respondenterna en möjlighet att 

diskutera i ett öppet klimat med likasinnade. Inför intervjuerna skapades en intervjuguide med 

olika teman (se bilaga 4). Under dessa teman utformades semistrukturerade och öppna frågor 

för att öppna upp till diskussion mellan deltagarna i de två fokusgrupperna. Vidare 

intervjuades kundservicechefen med ett liknande upplägg (se bilaga 5). Intervjuerna spelades 

in för att därefter transkriberas. Transkribering underlättar bearbetning av inhämtad data. 

Uppsatsförfattarna började med att lyssna igenom fokusgruppsintervjuerna för att skapa en 

helhetsbild. Därefter transkriberades de tre intervjuerna. Bekräftande uttryck som ”mm”, 

”okej”, ”aa” valde uppsatsförfattarna att inte transkribera med anledning att de inte bidrog till 

syftet med intervjuerna. Uppsatsförfattarna reflekterade tillsammans över transkribering för 

att identifiera olika meningsenheter. Dessa meningsenheter kondenserades till kortare text för 

att bli mer lätthanterliga. (se bilaga 6 för exempel). De kondenserade meningsenheterna 

abstraherades därefter till en kod. Koden skulle vara lätt att koppla till meningsenheten och 

vara beskrivande. Utifrån meningsenheter och koder skapade uppsatsförfattarna olika 

kategorier. Dessa kategorier utgick från uppsatsförfattarnas tolkning av respondenternas 

upplevelse och uppfattningar (se bilaga 6 för exempel). Tolkningarna bestod både av 

observation av kroppsspråk och tonläge samt vad som sades. Uppsatsförfattarna reflekterade 

tillsammans över hur de skapade kategorierna kunde delas in i domäner. Fyra domäner kunde 

urskiljas och dessa namngavs: begränsningar, möjligheter, självinsikt och okunskap. 

Uppsatsförfattarna skapade teman som utgick från kategorierna och domänerna.  De 

namngavs: “Det ska ju bli bättre”, “Vet man inte om det är det svårt att förbereda sig”, “Det är 

ju det som gör det roligt att gå till jobbet” och “Vi gör det tillsammans”. De fyra teman avser 

att spegla tidigare begrepp som uppsatsförfattarna har utgått från. Ovan nämnda teman 

kopplas till: fysisk arbetsmiljö, arbetsmiljöarbetet, psykosocial arbetsmiljö och egenansvar. 

Etik 

I enlighet med vetenskapsrådet (2002) kommer de etiska principerna följas. De fyra etiska 

principerna delas in i fyra kategorier, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att respondenterna 

måste informeras om utredningsarbetets syfte och deras roll som respondenter. Det är av vikt 
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att tydliggöra att deltagandet är frivilligt och att respondenterna kan dra sig ur medverkandet i 

utredningsarbetet när som helst. Samtyckeskravet innebär respondenterna i utredningen har 

bestämmanderätt över sitt deltagande. Varje intervju inleddes med att informera om det 

övergripande syftet för att ge en djupare förståelse om utredningsarbete. De fyra etiska 

principerna informeras även för att tydliggöra för respondentens 

deltagande.                                                                                         

Trovärdighet 

Här presenteras de teoretiska grunderna för begreppen giltighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet och delaktighet. Syftet med detta kapitel är att underlätta kritisk granskning av 

studien och samtidigt lägga en teoretisk grund för att undersökningen skall komma till 

användning för de organisationer som inte undersökts. 

Lundman och Granheim (2012) tar upp begreppen giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och 

delaktig inom kvalitativ forskningsmetod. Resultatet kan ses som giltigt när det lyfter fram de 

karaktäristiska som är representativt för det som var avseende att beskriva (ibid. s. 197). 

Tillförlitligheten handlar om att forskaren verifierar sitt ställningstagande under hela 

forskningsprocessen. Med överförbarhet menas att hur pass överförbart resultatet är till andra 

situationer eller grupper. Detta är något som läsaren avgör. Delaktighet handlar om i hur stor 

grad forskarens förförståelse har påverkat tolkning av data. Uppsatsförfattarna utgår från de 

fyra begreppen giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet i sin utredning. 

För att uppfylla dessa kriterier krävs en transparent och objektiv inställning till 

undersökningens syfte. Uppsatsförfattarna är medvetna om att förförståelsen kan påverka 

deras tolkningsprocess. 
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Kunskapsöversikt och tidigare forskning 

I denna del presenteras tidigare forskning kopplat till undersökningens syfte.  

En god arbetsmiljö 

Under 1900-talet har det skett stora förändringar på arbetsmarknaden. Lagreformer har 

förändrat arbetsmarknaden på många sätt (Länsstyrelsen, 2011, s.23). Dessa förändringar har 

bland annat tvingat fram nya arbetsformer som projektanställning, behovsanställning och 

allmän visstidsanställning. Lagreformerna har även inneburit utökat ansvar för arbetsgivaren 

(AFS 2015:4). Arbetsgivaren ska i enlighet med arbetsmiljölagens första paragraf (Prevent, 

2014, AML kap 1 § 1) förebygga ohälsa, olyckor och skapa en god arbetsmiljö. Arbetsmiljön 

är allt som de anställda påverkas av på arbetsplatsen (ibid.). Vad definierar då en god 

arbetsmiljö? Det är ett komplext begrepp då en god arbetsmiljö kan uppfattas olika beroende 

på individ (Lindberg & Vingård, 2012). Det finns ingen entydig definition av begreppet 

(ibid). Enligt svenska akademiens ordlista är en god arbetsmiljö yttre förhållanden som 

påverkar allt liv och inkluderar både fysiska och psykosociala faktorer. Prevent (2014) 

nämner att en god arbetsmiljö är där arbetsgivaren arbetar för att förebygga olyckor och 

samtidigt arbetar hälsofrämjande (ibid.). Enligt Eklund et al (2016) är arbetsmiljö ett flertal 

faktorer, några av dem är ledarskap, psykosociala faktorer och fysisk ergonomi. 

Arbetsgivaren är den som bär huvudansvaret för att arbetsmiljön ska vara god och ska vidta 

alla åtgärder som krävs för att förebygga att en anställd eller arbetstagare utsätts för ohälsa 

eller olycka vid arbetsplatsen (Prevent, 2014). 

Chefens ledarstil är det som i stor grad sätter prägeln på arbetsplatsen och arbetsmiljön 

(Prevent, 2014, s, 124). Det är även chefens slutgiltiga beslut som skapar förutsättningen för 

de anställda i verksamheten (ibid.). Oavsett beslut resulterar det i någon sorts påverkan på de 

anställda. Det kan vara ett beslut som påverkar exempelvis den anställdas arbetskrav, kontroll 

och socialt stöd. För att undvika detta kan ledningen arbeta med en tydlig kommunikation för 

att skapa tydliga roller och mål. Detta kan minska risken för arbetsrelaterad ohälsa (Prevent, 

2014, s 124). Det finns som ovan nämnt, ett flertal faktorer som påverkar ”Den goda 

arbetsmiljön” i ett företag. Arbetsgivaren förväntas arbeta både på individ, grupp och 

organisatorisk nivå för att uppnå en god arbetsmiljö. Den goda arbetsmiljön involverar både 

de fysiska och psykosociala faktorerna. Weman-Josefssson och Berggren (2013) nämner både 

fysiska och psykosociala faktorer som avgörande för skapandet av en hållbar verksamhet. 

Några av dessa är autonomi och möjlighet att medverka i beslutsfattande. Arbetsgivaren bör 
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ge möjligheten till kontinuerlig utveckling och lärande. En gynnsam faktor är att 

arbetsuppgifterna är breda och varierande samt att den anställda upplever trygghet. 

Arbetsplatsen ska ha en god och säker arbetsmiljö där risker för olycka, skada eller dödsfall 

förebyggs. När arbetsgivaren och arbetstagaren tillsammans har uppnått de delmål som satts 

forsätter arbetsmiljöarbetet då det är en kontinuerlig process. 

Sammanfattningsvis har dessa lagreformer, förändringar på arbetsmarknaden och krav på 

effektivisering bidragit till en ökad sjukfrånvaro (Rostila, 2004; Jelonek, 2006; Stanfors, 

2007).   

Förutsättningar för god fysisk arbetsmiljö och systematiskt 

arbetsmiljöarbete  

Arbetsgivaren ansvarar för att skapa en god arbetsmiljö, arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande (AFS 2015:04).  Den fysiska arbetsmiljön brukar ofta vara lättare att korrigera 

och förändra till det bättre jämfört med den psykosociala arbetsmiljön. Anledningen är att den 

psykosociala arbetsmiljön är individuell och subjektiv. Trots att den fysiska arbetsmiljön kan 

förändras snabbt kan den även bli kostsam. Den fysiska arbetsmiljön involverar bland annat 

belysning, buller och skyddsutrustning (Arbetslivskoll, uå).  För att skapa en god fysisk 

arbetsmiljö finns det ett flertal faktorer som arbetsgivaren enligt föreskrifter och lagar måste 

följa. Det finns bland annat bestämmelser om arbetslokaler och personalutrymmen i 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2009:2, (Prevent, 2014).  

Den 31:a mars 2016 trädde arbetsmiljöverkets nya föreskrifter ”Organisatorisk och social 

arbetsmiljö” i kraft. I de nya föreskrifterna presenteras bindande regler och allmänna råd om 

tillämpning av reglerna (AFS 2015:04). I paragraf fem presenteras det systematiska 

arbetsmiljöarbete och ”de regler som finns gällande arbetsmiljöpolicy, kunskaper och hur 

arbetsgivaren regelbundet ska undersöka och bedöma vilka risker som kan förekomma i 

verksamheten” (ibid.). Alla personer som på ett eller annat sätt är involverade i verksamheten, 

oavsett nivå, ska erhålla kunskap i hur arbetsmiljöarbetet verkställas. Enligt paragraf åtta 

(AFS 2001:1) ska organisationens skriftligen dokumenteras organisationens mål vid minst tio 

arbetstagare. 

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsmiljölagen efterföljs. I arbetsmiljöarbetet har även 

arbetstagaren en del i ansvaret då det är människan i samverkan som skapar psykosociala 

förutsättningar. Arbetstagaren är skyldig att följa uppsatta arbetsmiljömål. Det kan till 
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exempel vara att bära säkerhets- och skyddsutrustning. Om arbetstagare mot förmodan skulle 

vägra kan det ses som arbetsvägran. Det finns med andra ord ett ömsesidigt ansvar från både 

arbetsgivare och anställd (Prevent, 2014, s 125).  I arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 

samt AFS 2015:4 finns det ett flertal paragrafer som tar upp krav på dokumentation.  

Telecomföretagets arbetsmiljöpolicy 

“3.2 Arbetsmiljöpolicy 

Vårt mål är att skapa en så god arbetsmiljö som möjligt. Risker, såväl fysiska som psykiska 

ska förebyggas. Vi eftersträvar att alla medarbetare ska ha möjlighet till inflytande och 

utveckling. Företagets VD har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Du som medarbetare 

har ett individuellt ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö och trevligt klimat. Vi har alla 

ett ansvar för att hålla företaget rent och representativt. “ 

Citerat från företagets personalhandbok. 

Förutsättningar för en god psykosocial arbetsmiljö och stress 

Stress är ett vanligt förekommande begrepp i dagens samhälle och är något som har existerat 

sedan urminnes tider (Weman-Josefsson & Berggren, 2013; Prevent, 2014). Hans Seyle 

definierade tidigt stress som en form av generell fysiologisk och psykisk aktivering till följd 

av en fysisk eller psykisk belastning (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Vid en 

stressreaktion aktiveras det limbiska systemet, en primitiv del av hjärnan, som i sin tur 

aktiverar det autonoma nervsystemet (ANS). När en människa utsätts för en akut stressor 

kopplas ANS in och höjer blodtryck, frigör glukos i blodet och aktiverar svettkörtlarna 

(Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Vid långvarig stress reagerar kroppen med en form av 

uppgivenhetsreaktion. Dagens stress utlöses när människan är i riskzonen att tappa kontrollen 

över den egna situationen (Jelonek, 2006). Neddragningar och omorganiseringar i företag har 

blivit allt mer vanligt vilket ställer högre krav på den enskilda individen och därmed utsätts de 

anställda för högre grad av stress. En studie visar att ungefär 30-40 procent av de sjukskrivna i 

Sverige är diagnostiserade med psykisk ohälsa. Det är svårt att säga om stress är orsaken men 

det är troligtvis en bidragande faktor (Statens folkhälsoinstitut, 2008).   Det är främst på grund 

av brist på återhämtning och psykosociala faktorer som orsakar utmattningssyndrom (ibid; 

Socialstyrelsen, 2014). Livsstilsfaktorer har större påverkan på den upplevda hälsan än vad 

man tidigare har antagit (Prevent, s. 126.). 
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Organisationers psykosociala arbetsmiljö kan ha stor inverkan på stressnivån hos de anställda. 

I likhet med begreppet god arbetsmiljö är psykosocial arbetsmiljö ett komplext begrepp 

(Weman-Josefsson & Bergman, 2013). Weman-Josefsson och Berggren (2013 s, 120) nämner 

sju punkter som enligt dem påverkar den psykosociala arbetsmiljön i stor usträckning. 

Författarna nämner bland annat hur arbetet organiseras, där organisering på gruppnivå är att 

föredra. Den andra punkten är autonomi (ibid.) Autonomi innebär möjlighet att delta i 

beslutsfattande men även på egen hand kunna ta beslut. Arbetsuppgifter ska ge möjlighet till 

variation och lärande samtidigt som arbetsplatsen upplevs säker och anställningen känns 

trygg. Arbetsmiljön ska vara organiserad på individ och gruppnivå. 

Socialstyrelsens rapport från 2014 (SBU, 2014) visar på att personer med höga krav och 

kontroll i sitt arbete riskerar i högre grad att utveckla mer depressionssymptom. Arbetsmiljön, 

främst den psykosociala, har stor betydelse för depressionssymptom. Weman-Josefsson och 

Bergman (2013) presenterar bland annat krav-kontroll-stödmodellen som är en framträdande 

modell i arbetslivsforskningen för att hantera stressorer i arbetet. Modellen introducerades för 

mer än trettio år sedan av Robert Karasek och har sedan dess utvecklats av både Karasek själv 

och Thöres Theorell (Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990). Denna modell kommer att 

presenteras utförligare här nedan. Modellen används för att visa på vilket sätt krav och 

kontroll i arbetet påverkar de anställda (Karasek & Theorell, 1990). I det initiala skedet ingick 

enbart krav och kontroll som påverkansfaktorer i modellen (ibid.) 

Elofsson, Lundström och Shanks (2015) studerade den psykosociala arbetsmiljön för ett större 

antal mellanchefer med hjälp av Krav-kontroll-stöd-modellen. Författarna fann att den grupp 

som upplevde hög arbetsbelastning och höga krav, samtidigt upplevde lågt stöd från 

överordnade chefer, vilket bidrog till en ohälsosam stress (ibid.). 

Socialt stöd från chefer, medarbetare eller annan kan minska psykisk påfrestning och stress 

genom exempelvis sociala utbyten, tillit till medarbetare och chefer eller genom god 

sammanhållning på arbetsplatsen (ibid; Prevent, 2014) 

Krav, kontroll och stöd är faktorer som tillsammans påverkar individen på arbetet (Lindmark 

& Önnevik, 2011). När den anställde har hög kontroll och samtidigt låga krav på sig kan 

denne känna sig omotiverad och avspänd vilket kan minska arbetsprestationen. Låg kontroll 

tillsammans med låga krav påverkar på liknande sätt, den anställde blir lätt passiv i sitt arbete. 

En känsla av hög kontroll tillsammans med höga krav verkar stimulerande för den anställda 
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och främjar en god arbetsmotivation, riskzonen är den motsatta, höga krav tillsammans med 

låg kontroll. Detta kan i värsta fall leda till psykisk påfrestning och utmattningssymptom hos 

den anställde (ibid.). Den sociala stödfunktionen kan som en tredje faktor verka lindrande på 

den psykiska anspänningen i de fall när den anställde upplever både för höga krav men, även 

låg kontroll i arbetet (Karasek & Theorell, 1990; Prevent, 2014). 

Fysisk aktivitet och hälsa 

I detta avsnitt presenteras en teoretisk utgångspunkt för att förtydliga organisationens syfte 

med implementeringen av pulsklockor och dess gynnsamma effekter på hälsan. Ledningens 

underliggande tanke var att pulsklockorna i sig skulle leda till fysisk aktivitet bland de 

anställda.  

 

”Med fysisk aktivitet avses all kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens 

sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning.” (Folkhälsomyndigheten, 

2016). Det involverar bland annat vardagsaktiviteter, fysisk belastning i arbetslivet och 

friluftsliv. Det finns några olika begrepp när det kommer till fysisk aktivitet. Fysisk aktivite är 

den faktor som påverkar hälsan positivt utan att utgöra en risk. Som fysisk aktivitet syftar till 

att förbättra kondition, muskelstyrka och balans (ibid.). 

Idag är de flesta medvetna om det samband som finns mellan fysisk aktivitet och mental och 

fysisk hälsa (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Människans kropp är konstruerad för 

tämligen hårt fysisk liv (Weman-Josefsson & Berggren, 2013, s. 56). När människan inte är 

fysiskt aktiv påverkas kroppen både fysiologiskt och psykologiskt. Bland annat sker 

försämringar i kroppens system och funktioner vilket resulterar i att individen inte orkar lika 

mycket. En negativ effekt av en stillasittande livsstil är bland annat att skelettet urkalkas och 

konditionen försämras (ibid.). Fysisk aktivitet kan även vara gynnsam för den enskilda 

individens hantering av olika stressamma situationer (Folkhälsoinstitutet, 2008). Kroppens 

ursprungliga viloläge återfås betydligt snabbare hos de individer som utöver fysisk aktivitet 

regelbundet och har dessutom en större motståndskraft mot sjukdomar (Weman-Josefsson & 

Berggren, 2013). Fysisk aktivitet förbättrar minne, humör och koncentration (ibid.). YFA 

(2008) förklarar att en stillasittande livsstil medför en kraftigt ökad risk för sjuklighet och 

förtida död. 

År 2006 frågade sig forskarna Benaards, Jans, Van den Heuvel, Hendriksen, Houtman och 

Bongers (2006) om regelbunden fysisk aktivitet kunde förebygga psykiska besvär som 
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utmattningssyndrom och depression. Forskarna studerade knappt 2000 anställda om drygt 30 

företag i Holland och resultaten visade att de som utövade fysisk aktivitet reducerade riksen 

för framtida besvär (ibid.). 

Börjesson och Jonsdottir (2010) undersökte hur fysisk aktivitet påverkade stressen. Under fem 

års tid studerades patienter med liknande stressrelaterade symptom och samtliga behandlades 

med fysisk träning i olika doser. Under intervjuer med patienter efter avslutad behandling har 

det framkommit att den regelbundna träningen har varit en starkt bidragande orsak till att 

patienterna återfått full arbetsförmåga. Det visade sig att fysisk aktivitet lindrar stress, men 

vad avser elitidrottare kan den fysiska aktiviteten i sig bli ett stressmoment (Börjesson & 

Jonsdottir, 2010). När det kommer till studerade fysiska aktiviteter har det vid 

behandlingstillfällena rört sig om aeroba aktiviteter, det vill säga, pulshöjande träning med en 

intensitet 60-85 % av den maximala syreupptagningsförmågan (ibid; Benaards et al, 2006). 

Folkhälsoinstitutet (2008) nämner en studie som genomfördes för att studera olika 

behandlingar av stress. En grupp erhöll en standardiserad kognitiv behandling för att lindra 

stressrelaterade symptom och en annan grupp erhöll fysisk träning. Resultaten av de två 

behandlingarna gav lika positiva resultat på symptomen (ibid.).   

Genom att införa konkreta åtgärder, till exempel friskvård under arbetstid, kan företag minska 

antalet sjukskrivningar samt minska rehabliteringskostnader. Sett ur lönsamhetsperspektivet 

är fysisk aktivitet under arbetstid därför alltid en god investering som ger en ekonomisk vinst 

(Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Det finns även utredningar som säger emot detta. 

(SOU 2009) tar bland annat upp PwC’s undersökning som visade att det inte fanns ett tydligt 

samband mellan hälsofrämjande aktiviteter och ekonomisk vinst. SOU understryker dock att 

det är mycket troligt att det finns ett samband. Enligt Statens Offentliga Utredning (ibid.) är 

det dock svårt att bedöma resultat av arbetsmiljöinvesteringar. 

Pulsklockor och dess effekter 

I detta avsnitt presenteras pulsklockornas syfte. Implementeringen skulle innebära 

pulshöjande träning för de anställda. Här nedan presenterar uppsatsförfattarna effekter av 

pulshöjande träning.  

 

Pulshöjande träning definieras som fysiska aktiviteter där individen tränar kondition, 

uthållighetsförmåga utifrån pulszoner (Folkhälsomyndigheten, 2016). 
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Aerob aktivitets effekter på den fysiska hälsan är bland annat hjärtats förmåga att öka sin 

slagvolym, sin blodfyllnad, skelettmuskulaturens bindväv ökar och blir starkare, lungornas 

syreupptagningsförmåga ökar och immunsystemet stärks (Folkhälsoinstitutet, 2008). Utöver 

de fysiska vinsterna vid aerob aktivitet påverkas även det centrala nervsystemet. 

Koordination, balans och reaktionsförmåga förbättras vilket kan leda till ett ökat 

välbefinnande. Den kognitiva förmågan, att planera och koordinera uppgifter bibehålls och 

förbättras, sömnkvaliteten ökar och studier har även visat att depressionssymptom och 

utmattningssymptom minskar. I stort förbättras självkänslan och välbefinnandet vid aerob 

fysisk aktivitet. En en kombination av både aerob och anaerob aktivitet är mest fördelaktigt 

för ett hälsosamt leverne (Folkhälsoinstitutet, 2008). 

Pulshöjande träning ligger i tiden, i såväl social media och på träningsfaciliteter. Vikten av 

pulshöjande träning och dess effekter framhålls på ett positivt sätt genom olika forum runt om 

i världen (Cassel, 2016; Renström, 2015). Redan under 90-talet såg gymnastikläraren Phil 

Lawler att pulshöjande träningen var ett verktyg att förbättra både den fysiska och 

psykosociala hälsan. 

Lawler blev uppmärksammad på att de amerikanska skoleleverna blev allt mer stillasittande, 

både i och utanför skolan och bestämde sig för att försöka ändra den nedåtgående trenden 

(Lawler, 2007). Lawler arbetade på en skola i Naperville och observerade att under 

gymnastiktimmen ägnades mycket tid till att vänta och stå still. Barnen väntade på sin tur att 

slå i baseball, väntade på att få bollen passad till sig i fotboll och så vidare. Som en reaktion 

införde Lawler aerob träning i skolplanen. Eleverna började löpträna på gymnastiken och för 

att inte missgynna de elever som inte var uttalade löpare erbjöds dem istället motionscykel 

(ibid.). 

I Sverige har ett liknande projekt introducerats. SPARK (Gnistan) inspirerades av Lawler och 

Ratey (Sparkinglife, 2016; Ratey, 2010). Projektet bedrivs bland annat i Stockholmsområdet 

(Huddinge kommun) men även på ett flertal andra orter (Zetterdahl, 2016; Barnverket, 2014) 

runt om i Sverige. Initiativtagarna i Sverige var Martin Lossman tillsammans med sina 

kollegor som efter att ha sett ett inslag om Naperville Central High School, startade ett 

liknande projekt här. Projektet har nu pågått i tre år och startade på Östra Gymnasiet i Skogås 

fortsätter sprida sig (Huddinge Kommun). 
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Motivation – den transteoretiska modellen 

I detta avsnitt presenteras den transteoretiska modellen. Uppsatsförfattarna har valt att se 

implementeringen av pulsklockorna som en förändring för de anställda.  

 

Transteoretiska modellen användes till en början främst till rökavvänjning men, används nu 

till flera problem relaterade till hälsa, övervikt, alkoholmissbruk och fysisk inaktivitet (ibid.) 

James Prochaska och Carlo Di Clemente utvecklade modellen på åttiotalet när författarna 

studerade beteendeförändringar hos människor (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). 

Clemente och Prochaska fann att en framgångsrik beteendeförändring innebär en succesiv 

förflyttning mellan de olika stadierna: Förnekelsestadiet, begrundandestadiet, 

förberedelsestadiet, handlingsstadiet och aktivitetsstadiet som leder till en förändring för 

individen, vidmakthållandestadiet, det slutgiltiga stadiet. 

En orsak till att människor befinner sig i förnekelsestadiet kan vara brist på information om 

riskerna med att inte vara till exempel fysiskt aktiv (Faskunger, 2004). Ytterligare en orsak 

kan vara att de har försökt ändra sin inställning till träning men, misslyckats och tappat tron 

på träning. Individer i förnekelsestadiet förnekar och argumenterar sig djupare i att vara 

fysiskt inaktiv (ibid.). 

Individer som funderar på att börja träna inom de sex närmsta månaderna är i 

begrundandestadiet, de har blivit medvetna om att inte vara fysisk aktiv är ett problem för 

dem (Folkhälsoinstitutet, 2008). I vissa fall stannar individen i begrundandestadiet och blir så 

kallade "kroniska begrundare" (ibid.). 

När individen tagit sig ett steg längre i begrundandet och börjat förbereda sig på att börja 

träna, oftast inom en månad, är personen i förberedelsestadiet. Här är individen mottaglig för 

inblandning från annan part för att motiveras till träning (Faskunger, 2004). 

Ytterligare ett steg i processen befinner sig individer som är regelbundet fysiskt aktiva och har 

varit det under minst sex månader, handlingsstadiet (Faskunger, 2004). Individens omgivning 

börjar märka resultat av förändringen, exempelvis viktnedgång och det kan därmed tolkas 

som om individen har förändrats. Faskunger (2004) hävdar för att utöva fysiskt aktivitet 

regelbundet krävs tillräckligt med förfluten tid för att etablera en beständig förändring. 

Därmed ska stadiet ses som en del av hela förändringsarbetet och inte som ett bestående 

beteende (ibid.) 
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Oavsett om individen tagit sig igenom de hittills fem stadierna och varit regelbundet fysiskt 

aktiv längre än sex månader kan denne stöta på utmaningar. Aktivitetsstadiet handlar främst 

om att bekräfta sin positiva inställning till fysisk aktivitet för att kunna hantera eventuella 

återfall (Faskunger, 2004). 

I vidmakthållandestadiet sker beteendet vanemässigt och reflexmässigt (Faskunger, 2004). 

Förändringsprocessen kan ändå ses som en spiralformad process och inte linjär (ibid.) Enligt 

modellen krävs att individen ständigt måste arbeta med återfallsprevention och proaktivt 

verka för att behålla sitt förändrade beteende. Sjukdom, barnpassning och oförutsedda 

händelser kan komma att påverka individens möjlighet till fysisk aktivitet men, har individen 

förberett sig på utmaningar bör denne inte återfalla till fysisk inaktivitet (ibid.) 

Med hjälp av transteoretiska modellen undersökte Jonsson (2012) i vilken utsträckning 

studenter var regelbundet fysiskt aktiva. Dessutom studerades vilka motiv och hinder de har 

gentemot motion med avseende på motivation. En enkät genomfördes vid ett universitet i 

södra Sverige. De vanligaste motiven för aktivitet var att förbättra hälsan och öka fysisk 

styrka medan de vanligaste hindren var bristande motivation, brist på energi och allmän 

trötthet. 

Enligt Gard (2002) presterar en individ bättre om individen är delaktig i formulerandet av de 

förväntade målen. Utöver delaktighet menar Gard (2002) att målen ska vara tydliga, 

realistiska och specifika. En grupps gemensamma mål kan bidra till att individerna motiveras 

att möta de förväntningar som uttalats (ibid.). Den sociala aspekten anses bidra till att 

individen vill göra bra ifrån sig, gentemot gruppen (ibid.) Individerna skapar egna 

förhållningssätt, som förväntas efterföljas för att gruppen tillsammans kan uppnå de 

gemensamt uppsatta målen (ibid.) 

Summering av kunskapsöversikt 

Här ovan har uppsatsförfattarna behandlat olika begrepp för att skapa en grund inför 

insamlandet av empirisk data. Begrepp som har presenterats är bland annat fysisk arbetsmiljö, 

psykosocial arbetsmiljö, arbetsmiljöarbete, motivation fysisk aktivitet och eventuellt effekter 

av pulsklockor. Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur telecomföretaget arbetar med 

arbetsmiljöfrågor samt hur de anställda vid telecomföretaget upplever sin fysiska och 

psykosociala arbetsmiljö. Vidare ska uppsatsförfattarna specifikt utreda hur implementeringen 

av pulsklockor har upplevts. 



 24 

Resultat                                                                                       

I detta kapitel kommer det empiriska data presenteras vilket består av respondenternas svar 

vid intervjutillfällena. Data har kategoriserats och därefter har uppsatsförfattarna skapat 

teman som utgått från respondenternas uttalanden. Personer har tilldelats fiktiva namn för att 

bevara anonymiteten. 

 

”Det ska ju bli bättre” 

Rubriken syftar till de anställdas upplevelse av den fysiska arbetsmiljön.  

Resultatet av den empiriska datainsamlingen visar på att alla respondenter anser att den 

fysiska arbetsmiljön kan bli bättre. De nämner främst arbetslokalen som ett problem. 

Respondenterna anser att lokalerna är fina men att de inte är anpassade efter antalet anställda. 

 Arbetslokalerna har sedan tidigare haft problem med temperatur och ventilation. 

Temperaturen är ett ämne som kommer upp ofta med avseende på förbättringsmöjligheter och 

problem med fysiska arbetsmiljön. Samtliga medarbetare och även Kundservicechefen 

upplever att regleringen av temperaturen inte fungerar. På sommaren är det för varmt och på 

vinterhalvåret är det för kallt. Möjligheten till att inte kunna reglera blir mer påtaglig vid 

många personer i arbetslokalen. Alla respondenter är överens om att temperaturen påverkar 

den fysiska arbetsmiljön betydligt mer under sommaren. 

“Luften är hemsk, speciellt under sommaren. Det är som att komma in i en vägg, eller komma 

in en bakislya.” 

De anställda sitter i öppna kontorslandskap vilket utöver temperatur och ventilation även 

påverkar ljudnivå och smittorisk. Samtliga nämner dock att det kommer bli bättre i och med 

flytten efter årsskiftet och att anledningen till att man står ut är att man trivs och vet att det ska 

bli bättre. Berit (husmor) bidrar även hon till den fysiska arbetsmiljön då hon ser till att alla 

lokaler är rena. 

"Kommer bli bättre med trängseln när flytten sker. Allt känns typ okej när man vet det." 

"Mycket kommer lösas om vi kan byta lokaler." 
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”Vet man inte om det, är det svårt att förbereda sig” 

Rubriken syftar till de anställdas upplevelse av arbetsmiljöarbetet. 

 

Respondenterna upplever att syftet med projektet med pulsklockorna inte var helt uttalat och 

ej heller korrekt uppfattat. Medarbetarna i stort är dock positiva till resultatet och påtalar att 

de mycket riktigt upplever sig vara friskare, piggare och gladare på jobbet, men säger sig 

själva inte veta om det var det uttalade syftet med investeringen. 

"Antar att det är att prestera bättre på jobbet, piggare och mer alert på jobbet." 

"Ja, det känns definitivt att det ändras till det bättre för de som börjat träna stadigt efter det 

här, så jag skulle säga att det uppfyllts. Om det nu var det som var tanken." 

Även Kundservicechefen uttrycker frustration och en del besvikelse över att projektets 

resultat inte riktigt har uppfyllts. Kundservicechefen anser att det är en bra deal och det kräver 

en motprestation från de anställda.  

"Nja, alltså jag har rätt höga krav på mig själv och ställer väl då i så fall rätt höga krav." 

För Kundservicechefen, i ett initialt skede och gruppen som tränar fler än tre gånger i veckan, 

både med och utan pulsklocka, upplevs kraven inte svåruppnåeliga eller jobbiga. Dessa 

medarbetare har förståelse för Kundservicechefens krav på kontinuiteten och motprestation. 

"Ja, alltså vill man må bra så bör man träna lite mer än en gång. Och att de ställer krav är 

väl för, som X säger att man är ute efter en livsstil." 

"Det är helt ok! Det handlar ju om kvantitet. Om en hälsosam livsstil och då känns det som 

om man måste träna mer än en gång i veckan." 

För gruppen som tränar färre än tre gånger i veckan upplevs kraven som jobbiga och känslan 

av att känna sig övervakad och behöva visa på att man verkligen har tränat beskrivs som 

olustig. 

"Övervakningssamhällestuk." 
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"Själva grejen med friskvårdstimme är kung i sig, men det blev jobbigt när man var tvungen 

att visa på det man hade gjort." 

Respondenterna är överens om att upplägget kan behöva justeras lite för att passa alla. De 

nämner till exempel att ledningen eventuellt skulle kunna acceptera raska promenader. Vidare 

anser medarbetarna annars att risken kan bli att de inte tar ut sin friskvårdstimme 

överhuvudtaget och påpekar att en promenad måste i alla fall vara bättre än att inte göra något 

alls, oavsett om de kommer upp i rätt pulszon eller inte. En viss justering av mätningarna för 

att passa exempelvis styrketräning efterfrågas.  

"Jamen, precis, lite olika mätningar kanske eller något?" 

"Ja, i stort bra och positivt men kanske korrigeras lite för att passa alla sorters träning." 

"Det hade kanske passat bättre innan eller efter jobbet. Att man har mer tid på sig." 

Gruppen som tränar mindre än tre gånger i veckan är överens om att utifall kraven skulle 

läggas på en individnivå skulle de bli mer benägna till att ta ut sin friskvårdstimme. 

Medarbetarna är medvetna om att det är bättre att vara fysiskt aktiv än att sitta inne under 

friskvårdstimmen. 

"Man skiter hellre i det än att gå ut och promenera eftersom att det ändå inte räknas." 

Under samtalet med Kundservicechefen börjar även denne hålla med om att vissa 

förändringar borde kunna ske för att skapa ett större intresse med friskvården. 

"Jag har ju funderat på om man skulle göra trappsteget lättare in. Kanske starta med en 

promenad i veckan för att sedan utöka." 

Det framkommer att det finns bristande kunskap gällande arbetsmiljöarbetet vid 

organisationen. Det brister i information, dokumentation och kommunikation gällande 

arbetsmiljöarbetet där både medarbetarna och Kundservicechefen ger vaga svar. 

Respondenterna är medvetna om att det är förmodligen någon som gör något för arbetsmiljön. 

I vissa fall kan respondenterna ange personens namn men, inte vad de gör eller vad 

exempelvis systematiskt arbetsmiljöarbete innebär. Det är otydligt vem som gör vad. 

"Ja, just ja, de går ronder. Ledningen går runt och kollar av. Eller skyddsombudet kanske?" 



 27 

"Ja, skyddsombudet, X." 

"Z (Kundservicechefen) jobbar väl med det hela tiden. Är väl Z’s jobb att spåna på idéer?" 

Kundservicechefen informerar om arbetet med skyddsronder, samarbetet med 

Företagshälsovården och nämner att företagets arbetsmiljöpolicy går att finna i företagets 

personalhandbok men, är osäker på om det även är företagets arbetsmiljöplan. Vad gäller 

medarbetarenkät finns en pågående och en genomförd eNPS - undersökning. eNPS, Employee 

Net Promoting Score avser en fråga.  Medarbetarna svarar på en skala mellan 0 och 10 hur 

troligt det är att de skulle rekommendera organisationen som arbetsgivare (Netigate, 2016). 

"Vi har skyddsombud, går skyddsronder och går igenom att de har rätt utrustning, datorer, 

bord och ja allting runt omkring.” 

Utöver personalhandboken med arbetsmiljöpolicyn, Företagshälsovården och eNPS-

undersökningen saknas dokumentation över företagets arbetsmiljöarbete. Uppsatsförfattarna 

har tagit del av företagets sjukskrivningsstatistik från 2014 och det visar sig även att det 

saknas kunskap bland de anställda och kundservicechefen att arbetsmiljöarbetet ska 

dokumenteras enligt ett flertal paragrafer. Till exempel ska åtgärder och riskbedömning 

dokumenteras enligt paragraf åtta, uppföljning ska även det dokumenteras enligt paragraf 11. 

 Enligt den tionde paragrafen (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren upprätta en handlingsplan för 

att förebygga ohälsa och olycksfall vid fler än tio arbetstagare. Fördelningen gällande vem 

som gör vad när det kommer till arbetsmiljöarbetet är något otydligt. 

Det existerar inte någon statistiskt uppdelning av avdelningarna vilket resulterar i en generell 

bild av arbetsplatsen. Statistiken gällande sjukfrånvaro är bristfällig alternativt felaktig på 

grund av detta. Vidare går det inte av samma anledning att jämföra huruvida pulsklockor har 

minskat eller ökat sjukfrånvaron. 

Som tidigare nämnts är ventilationen en pågående problematik. Detta har lett till frustration 

bland de anställda. Frustrationen ligger i att företaget har gjort allt vad de kunnat för att 

förbättra den, men kommer inte längre med hyresvärden. Trots detta tycks det vara något de 

har kommit till att acceptera då, företaget kommer flytta till nya lokaler inom en snar framtid. 

"Man klarar sig, det går bra ändå." 

"Mycket kommer lösas om vi kan byta lokaler." 
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"Ja, den kan ju definitivt bli bättre och kommer bli bättre i och med att vi flyttar." 

 

”Det är ju det som gör det roligt att gå till jobbet” 

Rubriken syftar till de anställdas upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön.. 

Respondenterna är överens om att det är sammanhållningen som är det bästa med jobbet. Alla 

är trevliga, hjälpsamma och glada. Det är en god stämning vid varje enskild avdelning men 

även mellan avdelningarna. Det framkommer att det kan bli “gruppigt” mellan arbetslag men 

detta är främst på grund av hur den fysiska arbetsmiljön är utformad, det vill säga att varje 

avdelning sitter för sig själv. Detta ser de anställda både som en fördel och nackdel. De 

understryker dock att det inte påverkar den psykosociala arbetsmiljön. 

De upplever även att det alltid finns hjälp att tillgå och att det aldrig känns jobbigt att gå till 

andra avdelningar för hjälp. Respondenterna uttrycker sig liknande och därför har 

uppsatsförfattarna valt att endast citera en av dessa. 

“Alla är så hjälpsamma, trevliga, glada. Känner aldrig att det är dålig stämning. Aldrig känt 

sedan jag började här.” 

En av grupperna framhåller den heterogena blandningen av olika individer som en stor fördel. 

Respondenterna uttrycker sin glädje över att organisationen attraherar en bred variation av 

individer. Respondenten förklarar att hade det inte varit för telecomföretaget hade personen 

aldrig mött sina arbetskollegor.  Vidare nämner respondenten att det inte enbart handlar om en 

arbetsrelation utan även socialt umgänge utanför arbetstid. 

Respondenterna nämner bland annat kommunikation och ambition som två 

utvecklingsområden. Bristen av kommunikation har vid ett flertal tillfällen påverkat 

avdelningarna då viktig information gällande kampanjer. Kunder har då ringt in och den 

anställda har via kunden fått erhålla information gällande vissa kampanjer vilket har skapat en 

del irritation. Företaget har en tydlig vilja att förändra samt förbättra. Detta är något som kan 

utvecklas då det ofta finns en ambition men den går inte hela vägen fram. 
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”Det var ju som kul i början” 

Rubriken syftar till de anställdas upplevelse av implementeringen av pulsklockor. 

. 

Projektet med pulsklockorna mottogs till en början positivt av medarbetarna, i princip 

samtliga deltog i projektet. Medarbetarna berättar om den goda sammanhållningen som 

ytterligare förstärktes av gruppträningar, en gemensam Community på nätet för de som 

tränade där de kunde peppa och motivera varandra. Vidare blev träning och genomförda 

träningspass ett diskussionsämne i personalrummet, vilket uppskattades av medarbetarna. 

"Det var roligt när de började med det. Roliga funktioner, gjorde en grupp där alla kunde 

lägga upp." 

"Polar Flow, Communityn, gemenskapen angående den. Man kan likea varandras pass." 

"Det var lite roligare i början för då var det tävlingar och gruppträningar. Då fick man som 

en extra morot!" 

Efter några månader avtog dock frekvensen av träning bland de anställda och fler och fler 

lämnade tillbaka klockorna. Kundservicechefen tror detta berodde på kravet på ytterligare ett 

träningstillfälle, som dessutom skulle genomföras på fritiden. Även de anställda bekräftar 

detta. 

"Det jag tyckte var störigt var att det skulle finnas en registrerad tid på fritiden." 

Samtidigt säger sig gruppen som tränar fler än tre gånger i veckan inte ha problem med det 

utökade kravet om träning på fritiden. 

"En timme i veckan är nog inte det enda som krävs, iaf inte för mig. Det måste till mer." 

"Det är helt ok! Det handlar ju om kvantitet. Om en hälsosam livsstil och då känns det som 

om man måste träna mer än en gång i veckan." 

Kundservicechefen berättar att gruppträningarna har avtagit men, däremot har medarbetarna 

spontant arrangerat egna träningar tillsammans i grupp, för de som vill. Då 
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Kundservicechefen finner det nästan självklart att själv vilja träna och ta hand om sin kropp, 

ställer han sig frågande till att medarbetarna inte vill samma sak. Under samtalet blir 

Kundservicechefen dock mer och mer medveten om att det kan handla om att de inte är 

tillräckligt motiverade. 

"Ska man verkligen få till en förändring så måste man jobba som träningscoach också, då är 

det gemensamma träningar som gäller." 

“Vi gör det tillsammans” 

Rubriken syftar till de anställdas egenansvar gällande arbetsmiljöarbetet.  

 

Medarbetarna är tacksamma att de har höj- och sänkbara skrivbord som kan variera det 

stillasittande arbetet men, påpekar att det är upp till en själv att faktiskt använda dem på rätt 

sätt. De anställda efterfrågade vid ett tillfälle pilatesbollar att sitta på, som därefter 

införskaffades och även där påpekar de anställda att det är upp till dem att faktiskt använda de 

verktyg de får. 

"Ja, så ibland är man ju lite lat. Det ger ju mer att stå, helt klart." 

"Lite egenansvar att ta tag i att stå." 

Vad gäller de nya reglerna angående friskvårdstimmen, det vill säga att det även måste 

registreras ett pass på fritiden yttrar sig en av de anställda: 

"Många missbrukade den (friskvårdstimmen), och det är nog en anledning till att den här 

övervakningen fördes in. Så det är inte för intet att vi verkligen tränar." 

"Jag vet själv att jag vissa gånger har gått hem." (på friskvårdstimmen) 

Enligt Kundservicechefen använder sig företaget av Företagshälsovården när de anställda kan 

behöva ytterligare hjälp med eventuella problem. Kundservicechefen säger sig vara 

uppmärksam på de anställdas hälsa, både fysiska men, även psykosociala hälsa och har i de 

fall det behövts bokat en tid och erbjudit den anställde att uppsöka Företagshälsovården för 

samtal. 

Kravet på motprestation från Kundservicechefen upplevs på olika sätt från de anställda. En 

grupp anser dels att det behövs träning mer än en gång i veckan för att förbättra sin hälsa, i 
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likhet med Kundservicechefens uttalande. Några av respondenterna är införstådda i kravet på 

motprestation. Den andra gruppen uppfattade träning på fritiden som ett tvång som inte rörde 

arbetet.   

"Det jag tyckte var störigt var att det skulle finnas en registrerad tid på fritiden. Det tyckte 

jag var lite konstigt." 
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Analys 

I detta kapitel kommer uppsatsförfattarna utgå från undersökningens syfte, den teoretiska 

kunskapsöversikten och koppla ihop dessa med studiens resultat och dess empiriska data. 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur telecomföretaget arbetar med 

arbetsmiljöfrågor samt hur de anställda vid telecomföretaget upplevde sin fysiska och 

psykosociala arbetsmiljö. Vidare har uppsatsförfattarna specifikt utrett hur implementeringen 

av pulsklockor har upplevts av de anställda. 

Fysisk arbetsmiljö 

Arbetslokalerna ska enligt arbetsmiljöverket (AFS 2012:12) och Iseskog (2010) vara 

anpassade efter de anställdas arbetsuppgifter.  Det framkommer tydligt att företagets lokaler 

inte är anpassade för antalet anställda eller de arbetsuppgifter som genomförs.  En anledning 

kan vara att företaget de senaste åren har expanderat och antalet anställda har ökat drastiskt. 

Vid frågan på hur respondenterna upplever den fysiska arbetsmiljön svarar de 

överensstämmande att ljudnivå, ventilation och temperatur är problematiskt. Även här 

ansvarar arbetsgivaren för att skapa en god fysisk arbetsmiljö där risker och skador förebyggs. 

Ljudnivå och ventilation är resultatet av att arbetslokalen inte är anpassad efter antal anställda. 

Den fysiska arbetsmiljön är relativt lätt att åtgärda (Prevent, 2014) men kan också bli kostsam 

för företaget. Troligtvis uppstår dessa problem på grund av expansionen av företaget och att 

hyresvärden inte har möjlighet att åtgärda problemen ytterligare. Telecomföretaget har långt 

gångna planer att förflytta verksamheten till nya större lokaler vilket förväntas leda till 

förbättringar inom alla problemområden. 

Arbetsmiljöarbetet 

Resultatet visar på att de anställda och kundservicechefen saknar den kunskap som 

arbetsmiljöverkets föreskrifter kräver gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet. Enligt 

paragraf sju (AFS 2001:1) ska arbetande vid verksamheten ha tillräcklig kunskap. Det är 

tydligt att de anställda inte riktigt vet vad arbetsmiljöarbetet innebär eller vem som gör vad. 

Arbetsgivaren ska även dokumentera uppsatta arbetsmiljömål vid fler än 10 anställda. Denna 

dokumentation ska de anställda ta del av. Organisationen uppfyller paragraf fem som säger att 

en arbetsmiljöpolicy ska finnas dokumenterad. Enligt samma paragraf ska det även finnas 

dokumentation gällande rutiner för arbetsmiljöarbetet vilket det inte gör. 
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Arbetsuppgifter kopplade till verksamhetens arbetsmiljöarbete ska enligt paragraf sex (AFS 

2001:1) vara fördelade på en eller flera chefer/arbetsledare. Dessa personer ska verka för att 

förebygga risker i arbetet. Även detta ska dokumenteras. Det är tydligt att det inte är så i detta 

fall. Arbetsgivarens ansvar att skapa en god arbetsmiljö samt förebygga risker och skador 

uttrycks tydligt i arbetsmiljölagen samt arbetsmiljöverkets olika föreskrifter, AFS 2015:14 

och AFS 2001:1. 

Motivation 

En implementering av pulsklockor kan ses som en förändring. När en förändring ska ske eller 

implementeras visar forskning att det är viktigt för de individer som kommer påverkas av 

förändringen ska få känna sig delaktiga i processen (Gard, 2002). På så vis får de själva känna 

att de har möjlighet att påverka och driva fram frågor och funderingar kring genomförandet 

men, även bidra till formuleringen av målen (ibid.) Vidare bör målen uppfattas vara tydliga, 

realistiska och specifika för en framgångsrik förändring (ibid.). Då medarbetarna i studien 

verkar osäkra på syftet med införandet av pulsklockor tyder det på att de dels inte varit 

delaktiga i utvecklingsskedet av projektet och dels har målet och syftet med projektet inte 

heller varit tydligt. 

Resultatet visar på att de anställda är osäkra vilka krav som gäller vid deltagande i projektet 

med pulsklockor. Enligt Karasek och Theorell (1990) kan en  känsla av låg kontroll 

tillsammans med höga eller otydliga krav, som resultatet visar på, få medarbetarna att bli 

omotiverade och kan på sikt leda till en ohälsosam psykisk påfrestning. Det kan till exempel 

leda till stress. För samtliga medarbetare vid organisationen är det viktigt att de får känna att 

de har kontroll över vilka krav som ställs på dem, men även vad syftet med pulsklockorna är 

(ibid.) Höga krav är i sig inte ohälsosamt om det samtidigt finns en hög känsla av kontroll 

men, även ett högt stöd från chefer, medarbetare eller andra personer i medarbetarnas närhet 

(ibid.).  

Resultatet visar på både på neutralitet, motstånd och engagemang. Några av respondenterna är 

neutrala till projektet medan andra visar tecken på motstånd. För att minska motstånd vid 

förändring kan det vara fördelaktigt att försöka förstå vilket stadie i förändringen den enskilde 

individen befinner sig i (Faskunger, 2004). Den grupp av medarbetare som tränar fler än tre 

gånger i veckan tolkar uppsatsförfattarna befinner sig redan i vidmaktshållandestadiet där 

träning blivit reflexmässig för dem (ibid.). Även Kundservicechefen befinner sig i samma 

stadie. Gruppen som tränar färre än tre gånger i veckan befinner sig fortfarande i de tidigare 
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stadierna av trappan, förnekelsestadiet eller begrundandestadiet. Medarbetarna i 

förnekelsestadiet är i det skedet är svåra att övertyga, då de anser att inte vara fysiskt aktiv 

inte är ett problem för dem.  Det är först när individerna tagit sig genom förnekelsestadiet och 

begrundandestadiet till förberedelsestadiet, som de är mottagliga för information kring 

träningen och dess positiva effekter (ibid.) 

Psykosocial arbetsmiljö 

Medarbetarna vid kundserviceavdelningen upplever överlag den psykosociala arbetsmiljö 

som god. De trivs på sitt arbete med sina arbetskamrater trots vissa brister i den fysiska 

arbetsmiljön. Medarbetarna nämner ett flertal gånger att sammanhållningen är det som är det 

bästa med jobbet. Ur krav-kontroll-stöd-teorin finner man att stödfunktionen är viktig för att 

motstå psykisk såväl som fysisk påfrestning (Karasek & Theorell, 1990). Stöd kan erhållas på 

flera sätt, hjälp vid hög arbetsbelastning, någon att prata med eller ett gott och trevligt 

arbetsklimat (ibid.). Y fyller en stödfunktion för medarbetarna, dels genom att hålla 

arbetsplatsen ren och mysig men, bidrar till att skapa ett hälsosamt arbetsklimat med sin 

energi och glädje (ibid.). 

Egenansvar i arbetsmiljöarbetet 

Ansvaret för att skapa en säker, trygg och hälsosam arbetsmiljö ligger i stor utsträckning på 

arbetsgivaren, som tidigare nämnt högste chefen, VD eller annan som är arbetsgivarens 

yttersta företrädare (Iseskog, 2010). 

Arbetstagare är dock inte fria från ansvar när det gäller att skapa en god arbetsmiljö (Prevent, 

2014, s 125). Arbetsgivaren är tillsammans med arbetstagare skyldig att förebygga ohälsa och 

skapa en god arbetsmiljö (ibid.) 

Organisationen har som uppsatsförfattarna ser det, tagit ansvar för den fysiska arbetsmiljön 

vad avser ergonomi och investerat i dels höj- och sänkbara skrivbord men, även pilatesbollar. 

Medarbetarna är dock själva ansvariga för att använda de verktyg som de tilldelats. 

Medarbetarna i studien bekräftar att de i många fall kan bli bättre på att använde dem och det 

är upp till dem själva att verkligen utnyttja de hjälpmedel som finns. 

Vad gäller moral och lojalitet gentemot organisationen lyfter några medarbetare att de kan ha 

sig själva att skylla vad avser övervakningen av friskvårdstimmen. De är medvetna att denna 

inte utnyttjats av dem på rätt sätt.  Prevent  (2014) förklarar att arbetstagaren är skyldig att 
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följa organisationens uppsatta arbetsmiljömål, exempelvis skyddsutrustning eller 

säkerhetsföreskrifter för att upprätthålla en säker och god arbetsmiljö. I de fall arbetstagaren 

väljer att inte följa dessa, kan det ses som arbetsvägran. 

Resultatdiskussion 

Detta avsnitt syftar till att framföra uppsatsförfattarnas egna tankar och åsikter angående 

studiens resultat och dess frågeställningar. 

Utifrån uppsatsförfattarnas resultat och analyser kan det konstateras att den fysiska 

arbetsmiljön är utifrån förutsättningarna så bra som den kan vara. Arbetsplatsens utformnings 

har resulterat i trängsel och svårigheter att reglera temperatur. Enligt kundservicechefen har 

fastighetsägaren genomfört de åtgärder som ansetts möjliga. Arbetsgivaren är medveten om 

att trängseln i sin tur påverkar bullernivå, smittorisk vid sjukdom och dålig ventilation men, 

upplever att de gjort vad de har kunnat.  

Det pågår till viss del systematiskt arbetsmiljöarbete vid organisationen. Dock brister det i 

hög grad med Arbetsmiljöverkets föreskrifter kring dokumentation. Uppsatsförfattarna anser 

att okunskap kring lagar och föreskrifter har bidragit till att detta har förbisetts. Eventuellt kan 

orsaken till detta vara på grund av expansionen, den planerade flytten och ökat antal anställda. 

Dessa faktorer har resulterat i att det systematiska arbetsmiljöarbetet inte följt med i det 

organisatoriska arbetet. Bristen av dokumentation kring exempelvis sjukfrånvaron kan arbetet 

med förbättrad hälsa i verksamheten inte analyseras och därmed inte heller användas. Oavsett 

vilken åtgärd företaget genomför kan inte effekten av arbetet åskådliggöras och jämföras 

statistiskt. Inför implementeringen av pulshöjande aktiviteter har varken mål eller nollpunkt 

gällande upplevelse dokumenterats. Det blir därmed omöjligt att jämföra eller mäta effekten 

av upplevelsen av implementeringen. Uppsatsförfattarna kan endast utgå från nuläget utan 

någon tidigare referenspunkt. Den bristande dokumentationen vad gäller sjukfrånvaro  har 

resulterat i att uppsatsförfattarna inte kan visa på om målet har uppnåtts eller en förändring 

har skett.   

Den relativt snabba expansionen av organisationen har bidragit till fler medarbetare och 

lokalerna de innehar i nuläget är inte tillräckligt anpassade för antalet. En flytt till nya lokaler 

kommer ske inom ett år, vilket både medarbetare och Kundservicechefen ser fram emot. Den 

planerade flytten gör det nuvarande läget med den fysiska arbetsmiljön mer uthärdlig. 
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Vad avser den psykosociala arbetsmiljön upplever samtliga medarbetare och anställda att den 

är tillfredställande. Medarbetare trivs på arbetet, känner god sammanhållning och stöd från 

varandra. Husmor Berit bidrar i stor grad till dels den fysiska arbetsmiljön men, även den 

psykosociala arbetsmiljön. Medarbetarna berömmer hennes engagemang och menar att hon 

fyller en integrerande funktion på arbetsplatsen.  

Uppsatsförfattarna upplever att den goda psykosociala arbetsmiljön överskuggar den sämre 

fysiska arbetsmiljön, vilket även tidigare forskning visat att den kan göra (Karasek & 

Theorell, 1990).  Den sociala stödfunktionen är viktig då kraven är höga samtidigt som 

medarbetare upplever låg kontroll. Medarbetarna vid telecomföretaget visar att de kan hantera 

den krävande situationen med lokalerna då de dels har stöd från varandra men, även Berit och 

Kundsevicechefen i viss mån.  Uppsatsförfattarna menar att anledningen till att den 

psykosociala arbetsmiljön upplevs så pass bra trots brister i den fysiska arbetsmiljön kan vara 

en effekt av en god organisationskultur. Detta kan i sin tur vara en effekt av genomtänkt 

rekrytering där arbetsgivare tar hänsyn till gruppsammansättningen. Å ena sidan är 

kundserviceavdelningen en homogen grupp vad avser ålder men en heterogen grupp vad avser 

livsstilar på fritiden. Uppsatsförfattarna tror att den genomtänka rekryteringen kan vara en av 

faktorerna till att gruppsammansättningen fungerar så pass bra. Företaget anställer personer 

som kompletterar och utvecklar gruppen. Det kan även vara en av anledningarna till att många 

av de anställda stannar kvar och trivs i företaget. Vid intervjutillfällena fanns inga synpunkter 

vad gäller stressorer kring arbetstider, arbetsuppgifter, krav och kontroll. Uppsatsförfattarna 

tolkar det som att de anställda har möjligheten att hantera de eventuella stressmoment som 

uppstår. Som tidigare nämnt har de anställda det stöd från chefer och varandra för att klara det 

dagliga arbetet. 

Implementeringen av pulsklockor har inte uppnått de resultat som organisationen satt som 

mål. Dessa mål var dock inte var dokumenterade vilket skapar en problematik gällande 

mätning av effekten. Ett av de outtalade målen var att minska sjukfrånvaron och förbättra 

arbetsprestationen. På grund av redan ovan nämnda dokumentationsbrist kan ej vidare 

slutsatser dras. Några medarbetare upplever sig friskare och mindre sjuka men, några anser att 

det är oförändrat. Uppsatsförfattarna har därmed fått ta del av upplevelser i nuläget och inte 

statistik och andra mätbara preferenser. Vad gäller implementeringen av pulsklockorna kan 

uppsatsförfattarna konstatera att den inte var lyckad. Det fanns anställda som motiverades av 

 belöningen och den individuella målsättning, att må bra och genomföra pulshöjande träning. 

Uppsatsförfattarna tror att det avtagande intresset kan bero på hur själva implementeringen 
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har gått till men även hur arbetet med motivation har sett ut. Enligt Gard (2002) är delaktighet 

en viktig faktor vid förändring. Implementeringen av pulsklockor beslutades av ledningen 

utan de anställdas möjlighet att påverka. Forskning visar att vid stora som små förändringar 

bör de anställda få ta del av information gällande förändringen och eventuellt även delta i 

beslutsfattandet för att minska motståndet (Jacobsen & Thorsvik, 2008; Faskunger, 2004). 

Dessa faktorer kan bidra till att implementeringen blir framgångsrik. Pulshöjande träning är 

för många inte en självklarhet. Att implementera detta i en verksamhet kan därför bli 

problematiskt. Steget till att börja träna på en annan nivå än det personen är van vid kan vara 

ett stort steg att ta. Med individen som utgångspunkt kan steget till förändring bli lättare. 

Under intervjun kom Kundservicechefen till insikt gällande förändringstrappan 

Uppsatsförfattarna tror att det avtagande engagemanget bland de anställda kan grunda sig i att 

kraven inte var individanpassade. 

Metoddiskussion 

Uppsatsförfattarna har utgått från en kvalitativ forskningsdesign med ett induktivt 

angreppssätt. Den forskningsmetod som uppsatsförfattarna valde, kvalitativ innehållsanalys, 

fokuserar på att genom tolkningar beskriva variationer och identifiera skillnader samt likheter 

i datamaterialet. Genom denna forskningsmetod har syftet och frågeställningarna besvarats. 

Uppsatsförfattarna tror dock att en kvantitativ forskningsdesign med enkätundersökningar 

hade kunnat resultera i fler deltagare. Detta hade varit önskvärt då endast åtta av de 20 

anställda vid avdelningen anmälde sig till fokusgruppsintervjuerna. Målet med 

fokusgruppintevjuerna var att få till fler deltagande jämfört med om enskilda intervjuer hade 

valts. Trots detta anmälde sig endast åtta stycken, varav en föll bort. Fler respondenter hade 

gett ett bredare urval av data Uppsatsförfattarna menar dock att en kvantitativ 

forskningsmetod inte hade gett möjligheten till den tolkning samt identifiering av likheter och 

skillnader som var syftet med undersökningen. Uppsatsförfattarna anser att möjligheten till 

tolkning av kroppsspråk och tonläge skulle gått förlorad.  

Den forskningsmetod som valdes var kvalitativ innehållsanalys med anledning av att 

uppsatsförfattarna ville beskriva variationer av upplevelser. Av de metoder som fanns att 

tillgå var denna metod den mest applicerbara på utrednings syfte och frågeställningar. 

Genom formulerandet av en intervjuguide bestående av semistrukturerade intervjuer med 

öppna frågor gavs uppsatsförfattarna möjligheten att ställa följdfrågor. Detta hade inte varit 

möjligt i en enkätundersökning med på förhand bestämda svarsalternativ. Ytterligare frågor 
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skickades ut till respondenterna efter diskussion med handledare. Dessa frågor fokuserade på 

krav-kontroll-stödmodellen. 

Uppsatsförfattarna fokuserade på sökord inom systematiskt arbetsmiljöarbete, den 

transteoretiska modellen, fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt fysisk aktivitet och 

pulshöjande träning i olika kombinationer. Dessa begrepp har därefter utgjort grunden för den 

teoretiska utgångspunkten. Fler begrepp hade gett ett bredare urval av artiklar. 

Uppsatsförfattarna valde dock att begränsa sig till ovan nämnda begrepp för att 

kunskapsöversikten skulle bevara den röda tråden. Artiklarna har därefter granskats utifrån 

relevans, vetenskaplighet och koppling till de begrepp som har undersökts.  

Genom att utgå från ovan nämnda begrepp insåg uppsatsförfattarna att det endast fanns ett 

fåtal studier som undersöker pulshöjande träning kopplat till arbetsprestation och arbetsmiljö. 

Det blev av denna anledning naturligt att välja ett induktivt angreppssätt, det vill säga, 

generera en teori, modell eller hypotes för fortsatta studier. 

Den avdelning som har erhållit pulsklockor i syfte att genomföra pulshöjande träning är 

endast en avdelning vid telecomföretaget. Av den anledningen valde uppsatsförfattarna ett 

bekvämlighetsurval då endast en avdelning uppfyllde de krav som ställdes för att delta. 

Enligt Lundman och Graneheim (2012) finns det ofta inte bara en sanning utan flera 

alternativa tolkningar när det gäller en undersöknings trovärdighet. Utifrån de fyra begrepp, 

giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet, anser uppsatsförfattarna att de har 

uppfyllts i den grad som är möjlig.  Gällande giltighet anser uppsatsförfattarna att det 

karaktäristiska för vad som var avsett att beskrivas har åstadkommits. Under hela 

tolkningsprocessen har uppsatsförfattarna verifierat sitt ställningstagande genom reflektion för 

att skapa tillförlitlighet. Uppsatsförfattarna antar att resultatet kan vara överförbart till andra 

situationer vad avser vikten av de anställdas delaktighet vid implementering av nya 

hjälpmedel. Uppsatsförfattarna menar dock att på grund av undersökningens säregna 

inriktning vad gäller bransch och avdelning är det svårt att avgöra i hur stor grad den är 

överförbar. Inom kvalitativ forskning pratar man om att generalisera och överföra resultatet 

främst till andra situationer eller grupper. I detta fall skulle resultatet kunna överföras till 

andra branscher där stillasittande arbete är vardag. Uppsatsförfattarna har under hela 

processen reflekterat över deras delaktighet vad gäller förförståelse under tolkningsprocessen.  
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Uppsatsförfattarna har genom hela uppsatsen, från operationalisering till analys av data, haft 

vetenskapsrådets etiska riktlinjer i fokus. De två intervjutillfällena för anställda valdes de 

dagar då kundservicechef samt VD inte var på plats. Intervjuerna har spelats in och 

transkriberats på ett sätt som går i linje med de fyra riktlinjerna, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Slutsats 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur telecomföretaget arbetar med 

arbetsmiljöfrågor samt hur de anställda vid telecomföretaget upplever sin fysiska och 

psykosociala arbetsmiljön. Vidare ska uppsatsförfattarna utreda hur implementeringen av 

pulsklockor har upplevts av de anställda. 

Studiens resultat visar på att telecomföretagets arbete med arbetsmiljöfrågor är bristande. Det 

finns ett outtalat arbete men ingen dokumentation. En brist vad gäller kunskap kring 

arbetsmiljöfrågor visar sig bland respondenterna men även kundservicechefen. Samtidigt 

uttrycks en vilja av att utveckla arbetsmiljön och fortsätta skapa goda förutsättningar för alla 

involverade.  

Uppsatsförfattarnas slutsats är att den fysiska arbetsmiljön vid organisationen inte är optimal 

med hänsyn till antal medarbetare, då trånga utrymmen medför dålig ventilation, 

bullerproblem och ökar smittorisken vid sjukdom. Arbetsgivaren har dock gjort vad de kunnat 

för att förbättra den och planerar dessutom en flytt till större lokaler inom ett år. 

Trots detta verkar den goda psykosociala arbetsmiljön överväga de problemen som finns med 

den fysiska arbetsmiljön. Medarbetarna mäktar med situationen, då de har stöd från och trivs 

med varandra.  

Respondenternas upplevelse av pulsklockornas inverkan på deras hälsa och den psykosociala 

arbetsmiljön varierar. Det är dock svårt att avgöra om inverkan är kopplat till pulsklockor 

eller om det är något annat som påverkar. Uppsatsförfattarna diskuterar möjligheten att den 

upplevda inverkan kan härröra från många olika faktorer. Respondenterna kan till exempel ha 

ändrat sin livsstil eller varit med om något traumatiskt vilket kan ha haft en inverkan på 

upplevelsen av effekten.  Vid implementering av ett nytt verktyg i en organisation bör denna 

först och främst definiera och dokumentera de mål verktyget ska ge. Därefter bör 

organisationen sätta upp mätbara mål och använda metoder som mäter vad som avses att 

mätas. Vill organisationen exempelvis förbättra de anställdas hälsa, bör de först definiera vad 
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hälsa är och därefter hitta ett verktyg som kan mäta detta. Förslagsvis kan organisationen 

bestämma att god hälsa är lika med god kondition. Som verktyg väljer organisationen 

konditionstester för att mäta detta. Konditionstestet genomförs innan och efter 

implementeringen och kan sedan jämföras med organisationens uppsatta mål vad gäller hälsa. 
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belastningsergonomi. Stockholm: Arbetsmiljöverket. 
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Bilagor 

Bilaga. 1 

Verksamhetsbeskrivning 

Organisationen är en nationell teleoperatör som erbjuder företag och privatpersoner 

bredbandstjänster exempelvis Internetaccess, IP-telefoni och Hosting. Likt omvärlden och 

telecombranschen i stort utvecklas nya tjänster kontinuerligt. Organisationen är etablerad i 

över 200 städer i Sverige med sitt huvudkontor i Umeå där all verksamhet finns. De säger att 

de ständigt strävar efter förbättring, utveckling och har konstant en omvärldsbevakning för att 

hålla sig ajour med resten av omvärlden och dess utveckling. På huvudkontoret i Umeå finns 

avdelningarna, Kundservice, med ytterligare indelning sälj, kundsupport och faktura. 

Ekonomi, Marknad och Teknik är ytterligare avdelningar. Utöver Umeåkontoret har de säljare 

som ansvarar för norra respektive södra Sverige. Vissa tjänster inom företaget bemannas inte 

internt utan köps in från andra företag. 

De arbetar aktivt för jämställdhet och lika villkor oavsett kön och värderar sin 

jämställdhetsplan högt. 

Visionen är att bli den största aktören på stadsnätsmarknaden i Norrland och dessutom vara 

den norrländska förkämpen för bredband via fiber. 

Organisationens kundpolicy är enkel i sin helhet. I företagets personalhandbok kan man läsa 

att de ska lova vad de står för, ta stort ansvar och alltid ha kunden bästa för ögonen, även i 

situationer som inte alltid gagnar företaget i sig. 

De senaste fem åren har företagets omsättning ökat kontinuerligt. En fortsatt god lönsamhet 

med ökad tillväxt framförallt genom effektivisering av den interna organisationen men även 

en vidareutveckling av verktyg för en bättre affärsuppföljning och kostnadseffektivisering har 

bidragit till positiva resultat. Den kontinuerliga tillväxten bidrar även till att det behövs mer 

personalresurser och rekrytering är alltid av högsta prioritet. 

Organisationsstrukturen 

”En organisation är ett socialt system som är medvetet konstruerat för att uppnå bestämda 

mål”(Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
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Jacobsen och Thorsvik (2008) nämner Henry Mintzberg, en kanadensisk professor inom 

Business and Management vid Sloan MIT School of Management. Mintzberg hävdar att alla 

organisationer i varierande grad bestå av fem komponenter. 

Den operativa kärnan är den del som utför det arbete som krävs för att uppnå organisationens 

överordnade mål. Här ligger även produktionsrelaterade aktiviteter som inköp, försäljning och 

produktion. Mellancheferna är den grupp som har till uppgift att övervaka och samordna 

produktionen. En viktig del i gruppens arbete är att vara en informationslänk mellan den 

operativa kärnan och uppåt i organisationen till exempelvis avdelningschefer. Högst upp i 

modellen hittar vi den strategiska ledningen där exempelvis en VD sitter. 

Vidare består modellen av ytterligare två grupper, en teknostruktur och en servicestruktur. 

Teknostrukturens ingår inte i produktionen i sig men, påverkar den i allra högsta grad genom 

att planera verksamheten, hantera ekonomin, utforma rutiner och bedriva internutbildningar. 

Servicestrukturen är inte heller den inblandad i själva produktionen men, är nödvändig för att 

organisationen ska fungera. Till denna grupp hör städning, personalmatsal, telefonväxel och 

andra yttre delar som ej är en del av själva produktionen (ibid.). 

Vidare utvecklade Mintzberg fem typer av organisationsmodeller beroende på hur de olika 

komponenterna är sammansatta. Maskinbyråkratin, Entreprenörsorganisationen, Den 

professionella byråkratin, Den innovativa organisationen och Den divisionaliserade 

organisationen. Vid en första anblick är organisationen en Maskinbyråkrati med centraliserad 

beslutsmakt, en klar horisontell arbetsfördelning inom olika kompetensområden. Det finns 

regler och protokoll hur saker och ting ska skötas vilket gör att det operativa arbetet blir 

lättare att kontrollera. Hierarkin är klar och det definieras klart och tydligt vilka som är chefer. 

Mellancheferna ansvarar över de olika avdelningarna och dess personal (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008). 

Organisationsstrukturen upplevs initialt som en Maskinbyråkrati men, trots detta ter sig trots 

allt organisationen ändå inte lika fyrkantig. I Hur moderna organisationer fungerar lyfter 

Jacobsen och Thorsvik (2008) fortsättningsvis informations- och kommunikationsteknikens 

betydelse i organisationer. De hänvisar till Groth som hävdar att genom IT skapas nya 

kommunikationsvägar vilket bidrar till att anställda lättare kan föra information vidare upp 

och ner i leden utan mellanhänder och mellanchefer. Detta bidrar till att även hierarkin och 

makten över informationsflödet minskar och fördelas i större utsträckning på alla inom 
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organisationen. De anställda använder oavsett avdelning och plats i hierarkin av förutom mail, 

kommunikationshjälpmedlet Skype för att kommunicera med varandra vare sig det gäller 

driftstörningar, fikaraster eller att någon behöver hjälp inom sitt område. 
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Bilaga. 2 

Friskvårdsprogram 2016. 

X vill främja aktiv träning med förhoppning att de anställda som vill delta ska uppleva en 

positiv fysisk och mental hälsoeffekt. Med aktiv friskvård vill X erbjuda företagets anställda 

ledig tid i utbyte mot träningstid. 

Programmet är frivilligt och bygger på kontinuerlig träning. Den träningstid som den anställde 

utför mäts i pulstid om 5 pulszoner där lägsta pulszonen som får tillgodoräknas är 2 vilket ska 

motsvara lätt träning. 

Vid träning 2 gånger per vecka kan 20 % av tiden i puls zon 3 eller högre tillgodoräknas för 

utbyte mot ledig tid. På samma sätt tillgodoräknas 25 % av pulstiden vid träning 3 gånger i 

veckan och 30 % av pulstiden 4 gånger eller mer per vecka. Antal träningstillfällen per vecka 

kan variera. Pulstiden vid varje träningspass ska inte understiga 25 minuter för puls zon 

3 eller högre. Vid träning längre än 60 minuter får puls zon 2 räknas. Dock kan endast 50 % 

av den tiden tillgodoräknas för ledig tid. 

Max ledig tid att erhålla är 24 timmar per 6 månaders period. Den lediga tiden skall tas ut 

senast 12 månader efter föregående 6 månaders träningsperiod och i samråd med närmaste 

chef. Den lediga tiden kan inte ersättas med kontant ersättning och skall heller inte jämställas 

med lagstadgad semesterersättning utan likställas med permissionsledighet. Anställning i 

bolaget under hela 6 månaders träningsperiod är ett krav. Intjänad ledig tid avrundas till 

närmast hel timme vid summering efter 6 månader. 

Varje anställd som deltar får av X låna för eget bruk ett pulsband samt en träningsklocka eller 

aktivitetsband som företaget beslutar om. Den anställde ansvarar för att skötsel av dessa 

produkter sker enligt produktens bruksanvisning. Den anställde ska redovisa sina träningar på 

den hemsida eller mobilapplikation som företaget beslutar om. Den anställde ska redovisa 

träningstid, antal träningstillfällen samt pulstid och pulszoner för varje träningstillfälle. 

Redovisning skall ske senast måndag i varje vecka innan påbörjat arbetspass. 

En timme per vecka har den som deltar i programmet möjlighet att träna under arbetstid. 

Tiden ska planeras in vecka för vecka med närmaste arbetsledare. Arbetsledare kan besluta 

om att ställa in eller flytta veckans friskvårdstimme om det påverkar. För att erhålla 

friskvårdstimme ska den anställde träna ytterligare vid minst ett tillfälle under veckan 
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utanför ordinarie arbetstid med motsvarande 25 minuters pulsträning i zon 3 eller 

högre. Alternativt minst 60 minuter i zon 2 eller högre. 

Övrig träningstid som sker för möjlighet till utbyte av ledig tid ska ske utanför ordinarie 

arbetstid. 

X kan när som helst besluta om att avbryta friskvårdsprogrammet. Skulle så ske skall den 

anställde få tillgodoräkna sig den upparbetade intjänandetiden. 

Jag vill delta i programmet och har tagit del av informationen. Väljer jag att avsluta 

programmet återlämnar jag min träningsklocka och mitt pulsband. 

Datum och ort. 

________________________________________________________________________ 

Underskrift och namnförtydligande. 

_________________________________________________________________________ 

Förslag till friskvårdsprogram. 

·       Träningstid kan till 20-30 % bytas mot ledig tid. (2ggr/v=20%, 3ggr/v=25% 

4ggr/v=30%) 

·       Träningstid mäts i pulszoner där lägsta zon är 3 av 5 och den sammanhängande tiden 

inte får understiga 30 minuter. 

·       Träning ska ske med pulsmätare som X står för. Träning skall redovisas månadsvis till 

närmaste chef, lämpligast via portal där man kan följa träningen. 

·       Max ledig tid att erhålla är 24 timmar per 6 månaders period. 

·       Ledig tid kan inte bytas mot kontanter och kan heller inte jämställas med lagstadgade 

semesterdagar. 

·       Intjänad tid skall tas ut senast 12 månader efter intjänande tiden. 

·       Anställning under hela träningsperioden (6 månader) är ett krav. 
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·       En timme per vecka avsätts för friskvård under arbetstid. 

·       Intjänad ledig tid avrundas till närmast hel timme efter 6 månader. 

·       Anställd som vill delta i friskvårdsprogram skriver ett friskvårdskontrakt med företaget. 

Exempel: 

2 x 30 minuter (60min) x 26 veckor = 26 timmar x 20 % = 5,2 timmar ledighet. 

2 x 60 minuter (120min) x 26 veckor = 52 timmar x 20 % = 10,4 timmar ledighet. 

3 x 30 minuter (90min) x 26 veckor = 39 timmar x 25 % = 9,75 timmar ledighet. 

3 x 45 minuter (135min) x 26 veckor = 58,5 timmar x 25 % = 14,6 timmar ledighet. 

4 x 30 minuter (120min) x 26 veckor = 52 timmar x 30 % = 15,6 timmar ledighet. 

4 x 45 minuter (180min) x 26 veckor = 78 timmar x 30 % = 23,4 timmar ledighet. 

Observera att tiden mäts i puls zon 3 eller högre. Den totala träningstiden är 

förmodligen längre. 

Kostnad för X. 

Pulsband kostar ca.700kr. Förslag på tränings APP som registrerar all träning och pulszoner: 

Endomondo premium, kostnad 299kr per år (finns säkert andra men det är bra om företaget 

utser ett så att alla kan vara med i samma). 

Alternativt en Fitbit Charge HR som mäter pulsen på handleden. Kostnad 1490kr (får lånas av 

X). 

Exempel kostnad kundservice: 

Fitbit 1490 x 21 = 31290kr. 

21 personer nyttjar friskvården till 100 % och erhåller 24 timmar ledigt per halvår och om 

tiden skulle ersättas av annan medarbetare. 

Kostnad per timme inkl. semesterersättning och arbetsgivaravgifter till 32,42 % är ca 170kr. 
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170kr x 24tim = 2720kr x 21 personer = 85680kr per halvår. 

Om samtliga på kundservice skulle uppnå målet till 100 % skulle och ta ut sin ledighet, 48 

timmar mellan 12:e och 18:e månaden skulle vi ha ett produktionsbortfall på 25 arbetsveckor 

vilket troligtvis skulle behövas ersättas till viss del men sannolikt inte allt. Träningsmålen ska 

vara utmanande men inte ouppnåeligt. 

Som jämförelse kan nämnas att sedan mars månad har jag tränat i snitt 15 pass per månad, ca 

varannan dag och haft en puls i zon 3 eller mer i ca 10 timmar per månad, 150-180 minuter i 

veckan. 

Förutom de positiva hälsoeffekter som medföljer som förhoppningsvis påverkar sjukfrånvaron 

på ett positivt sätt så kommer gruppsammanhållningen att öka genom gemensamma 

tävlingsmål under perioder. 

Det kan vara flest träningstimmar under en månad, flest steg under en vecka eller flest 

trappsteg under en period. Det kan vara månadens atlet, månadens största framsteg, vi kan 

skapa utmaningar för de som vill delta osv. 

Om samtliga som deltar i friskvårdsprogrammet ansluter till gemensam traningsportal kan alla 

följa och sporra varandras framsteg. Närmaste chef har också möjlighet att lätt följa 

träningstimmarna. 

X skulle framstå som ett attraktivt företag som satsar på personalens hälsa. Ligger också i 

linje med de sponsoråtagande vi har. 
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Bilaga. 3 

Informationsbrev Intervju 

Hej, 

Vi heter Therese Dahlberg och Madeleine Ericsson och studerar Personalvetarprogrammet vid 

Umeå Universitet, termin 6. Vi söker kundservicemedarbetare som vill delta i vår 

undersökning för vår C-uppsats. Deltagandet innebär att du som kundservicemedarbetare 

deltar i en gruppintervju med 3-4 andra kollegor. Vi söker dig som deltar och använder 

pulsklocka nu och dig som har använt pulsklocka men, inte längre. Gruppintervjun sker under 

ordinarie arbetstid som tar ungefär 60 minuter. Undersökningen sker i enlighet med 

vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Med ditt tillstånd kommer intervjun att spelas in. 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan avbryta din medverkan när du vill. Bearbetning och 

presentation av data kommer vara anonym och kan ej härledas till enskild respondent. 

Anmälan sker senast fredagen den 8:e april genom att maila till 

dahlberg.therese@XXXX.com. 

I anmälan får du gärna uppge hur ofta du tränar: 

Tränar inte alls 

Färre än tre gånger/veckan 

Fler än fyra gånger/veckan 

Därefter bokas tid för intervjun. Intervjuerna kommer ske under vecka 15. Resultatet kommer 

att användas i forskningssyfte och lämnas in för bedömning till handledare vid Umeå 

Universitet. C-uppsatsen redovisas även vid opponeringstillfälle. 

Denna undersökning genomförs vid X´s kundserviceavdelning. Syftet med denna 

undersökning är att ta reda på hur införandet av pulsklockor har påverkat de anställdas 

uppfattning gällande arbetsmiljön i sin helhet. 

Kontakta oss gärna vid frågor. 

Vänliga hälsningar, Therese Dahlberg (070-373 XX 29), Madeleine Ericsson (073-504 XX 

99). 
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Bilaga. 4 

Intervjuguide medarbetare 

Fysisk arbetsmiljö 

Hur upplever du den fysiska arbetsmiljön vid din arbetsplats? 

Vad anser du är bra vid din arbetsplats? 

Vad är mindre bra vid din arbetsplats? 

Vad anser du vara viktigt för att skapa en god fysisk arbetsmiljö? 

Psykosocial arbetsmiljö 

Hur upplever du den psykosociala arbetsmiljön vid din arbetsplats? 

Vad anser du vara bra vid din arbetsplats? 

Vad anser du är mindre bra vid din arbetsplats? 

Hur upplever du att införandet av pulsklockor har påverkat den fysiska och psykosociala 

arbetsmiljön? 

Hur har införandet av pulsklockor påverkat dig? 

Vad tror du är syftet med införandet av pulsklockor? Har det förändrats? 

Har det syftet uppfyllts? 

Ja: på vilket sätt? 

Nej: Vad tror du anledningen är till det? 

Hur arbetar ert företag med systematiskt arbetsmiljöarbetet? 
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Bilaga. 5 

Intervjuguide Kundservicechef 

Vad var/är syftet/målet med investeringen i pulsklockor? 

Minska antalet korttidssjukskrivningar? 

Ökad prestation? 

Hur ser det ut tidigare/nu? 

Hur mäts det? 

Hur arbetar ni med systematiskt arbetsmiljöarbete? 

Dokument? 

Vad är en god arbetsmiljö enligt dig? 

Hur upplever du den fysiska arbetsmiljön vid arbetsplatsen? 

Hur upplever du den psykosociala arbetsmiljön vid arbetsplatsen? 

Hur tror du att de anställda upplever den fysiska och psykosociala arbetsmiljön? 

Hur upplever du att införandet av pulsklockor har mottagits av de anställda? 

Upplever du att införandet av pulsklockor har uppfyllt syftet/målet? 

Ja: På vilket sätt? 

Nej: Vad är anledningen till det? 

Hur ser sjukskrivningar, ohälsoproblem ut i er organisation? 

Vad ställs det för krav för att den anställda ska få ta ut friskvårdstimmen? 

Hur fungerar det om den anställda tar ut friskvårdstimmen men inte når pulszon 3? 
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Bilaga. 6                    

Meningsenhet Kondenserad Kod Underkategori Kategori 

Jättetrevliga människor.  

 

Glada människor. Man blir 

glad när man kommer på 

jobbet. 

 

Blandning av människor. 

 

Ja, blandning av 

människor. Som jag som 

sportar och rör mig 

mycket med den typen av 

människor och jag hade ju 

inte träffat exempelvis 

människor som spelar 

dataspel om jag inte 

arbetat här. (skrattar och 

får medhåll) 

 

Bra stämning i gruppen. 

 

Det bästa med det här 

jobbet är 

sammanhållningen, 

faktiskt 

 

Det känns aldrig jobbigt 

att komma och fråga 

någon om hjälp 

 

Hade man suttit själv i ett 

rumt och genomfört 

arbetsuppgifterna själv, 

det hade aldrig gått 

 

Det är en 

blandning av 

människor, alla 

är trevliga 

Bra 

sammanhållning 

 Uppskattning 

 

                                 

                     

                     

                                 

                                             

                                                


