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Sammanfattning  

Stillasittandet har ökat och många arbetsplatser präglas av en stillasittande arbetsmiljö. 

Ett stillasittande arbetssätt kan orsaka allvarliga belastningsskador och vara en risk för 

hälsan. För att minska stillasittandet på arbetsplatsen så krävs det att både individen och 

arbetsgivaren tar sitt ansvar för att uppnå ett mer varierat och rörligt arbetssätt.  

Tidigare forskning visar vilka risker och konsekvenser ett stillasittande arbetssätt kan ge 

och vilka åtgärder som kan tillämpas både från arbetsgivare och arbetstagare.  

Studiens syfte var att undersöka hur arbetstagare med ett stillasittande kontorsarbete 

upplever en stillasittande arbetsmiljö. Studien ville också undersöka vilka följder 

arbetstagare upplever att en stillasittande arbetsdag medför och om de uppfattar att det 

finns några hälsorisker med det stillasittande kontorsarbetet. Något man också ville 

undersöka var hur arbetstagarna motiveras på arbetsplatsen och hur användandet av 

ergonomiska hjälpmedel ser ut och om arbetstagarna utnyttjar pauserna som ges? 

 

För att undersöka detta så valdes en kvantitativ metod i form av enkäter och även en 

kvalitativ metod i form av intervjuer för att få en djupare förståelse om deltagarnas 

upplevelser. Deltagarna valdes utifrån ett slumpmässigt urval, det enda kravet på 

deltagarna var att de skulle arbeta i kontorsmiljö och präglas av ett stillasittande 

arbetssätt. Totalt så deltog 20 deltagare i enkätstudien där 90 % av deltagarna var 

kvinnor och 10 % män och majoriteten hade arbetat 1-5 år på den nuvarande 

arbetsplatsen. Åldersfördelningen bland deltagarna visade sig vara att 65 % av 

deltagarna var under 30 år, 25 % var mellan 30-49 år och 10 % var 49 år eller uppåt. 

I intervjun deltog tre stycken arbetstagare, två kvinnor och en man och 

ålderfördelningen var mellan 24-26 år. 

Det slutgiltiga resultatet visade att majoriteten av deltagarna upplevde deras arbetsmiljö 

som enformig och att smärta har förekommit som följd av det stillasittande arbetssättet. 

Deltagarna kände även en oro över sitt arbetssätt och att de ofta tänker på vilka besvär 

stillasittandet kan ge. Det som motiverade arbetstagarna var uppmuntran och en god 

stämning på arbetsplatsen och att ha variation i arbetet. 
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Abstract 

Many workplaces are characterized today by a sedentary working environment, and 

previous research shows that the sedimentation has generally increased in recent years. 

We humans are basically made to be physically active most of the day. Having a 

sedentary work without variation and movement may increase the risk of serious health 

effects. 

But there is also a great responsibility for the individuals at the workplace, taking 

responsibility to get the work as varied as possible. But in order to make it easier for 

employees, it is important that there is a clear structure and clarity from the organization 

regarding the work environment, focusing on the workplace and the workers. 

A large part of the previous research shows the risks and consequences of the sedentary 

approach and what can be done to avoid the negative consequences. Therefore, with this 

study, I want to explore the perceptions of the workers' perceptions of the sedentary way 

of working in order to gain a deeper understanding of how the individuals in the 

workplace experience this increasingly popular way of working. 

The purpose of the study was to investigate how workers with sedentary office work 

experience a sedentary working environment. What I also wanted to investigate in this 

study was what consequences workers feel that a sedentary working day entails and 

whether they perceive that there are any risks with the sedentary office work. 

To investigate this, a quantitative method was chosen in the form of questionnaires 

where the participants were chosen based on a random selection. The only requirement 

of the participants was that they would work in an office environment and be 

characterized by a sedentary working environment. In total, 20 participants participated 

in the survey, where 90% of participants were women and 10% men and the majority 

had worked for 1-5 years at the current workplace. The age distribution among 

participants showed that 65% of participants were under 30, 25% were between 30-49 

years and 10% were 49 years or older. The interview included three workers, two 

women and one man, and the age distribution was between 24-26 years. 

 

The final result showed that the majority of participants perceived their working 

environment as monotonous and that pain had occurred as a result of the sedentary work 

approach. Participants also felt anxiety about their way of working and often thinking 

about the inconvenience that the posture can give. 
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Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Per Erik Ervasti som hjälpt mig genom 

detta examensarbete med ett stort engagemang.  

Till sist vill jag tacka arbetsplatsen jag vände mig till och alla deltagare som ställt upp 

och svara på denna enkätundersökning samt deltagarna i intervjustudien. Utan er hjälp 

hade detta examensarbete inte kunna genomföras.  

Högskolan i Gävle, 2017  
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1. Introduktion 
 

Många arbetsplatser präglas idag av en stillasittande arbetsmiljö och tidigare forskning 

visar att stillasittandet i stort har ökat de senaste åren (Ekblom Bak, 2013).                           

Vi människor är i grunden gjorda för att vara fysisk aktiva större delen av dagen. Att ha 

ett stillasittande arbete utan variation och rörelse kan öka risken att drabbas av allvarliga 

hälsoeffekter (ibid). 

Men det ligger även ett stort ansvar på individerna på arbetsplatsen, där man tar sitt 

ansvar för att få arbetet så varierat som det går. Men för att underlätta för arbetstagarna 

så är det viktigt att det finns en tydlig struktur och tydligheten från organisationen 

gällande arbetsmiljön, där man sätter arbetsplatsen och arbetstagarna i fokus.           

Detta menar Ekblom Bak (2013), att om det långvariga stillasittandet ska minska på 

arbetsplatsen så är det en fördel om både arbetsgivaren och arbetstagarna tar ett 

gemensant ansvar. Det gäller att nå en förändring både på grupp och individnivå, att 

gruppen tar ett gemensamt ansvar och stödjer varandra till mer rörelse och ett varierat 

arbetssätt och på individ nivå att varje individ tar ett ansvar och arbetar mot ett förändrat 

beteende (Ekblom Bak, 2013). En stor del av den tidigare forskningen visar riskerna och 

konsekvenserna av det stillasittande arbetssättet och vad man kan göra för att undvika 

de negativa följderna. Därför vill denna studie undersöka arbetstagranas upplevelser av 

det stillasittande arbetssättet för att få en djupare förståelse hur individerna på 

arbetsplatsen upplever detta allt mer förekommande arbetssätt (ibid).  

Hälsa och välmående nämns ofta i vardagen och många individer vill leva ett hälsosamt 

liv. Men för att uppnå hälsa så är det inte bara individens livsstilsval som kan påverka, 

utan strukturen och tydligheten på en arbetsplats har minst lika stor påverkan på 

individens hälsa där organisationen sätter arbetsmiljön i fokus (Tangen & Conrad, 

2009). 

 

Många är idag mån över sin hälsa både på och utanför arbetet. Trots denna medvetenhet 

så visar forskning att människan spenderar stora delar av dagen stillasittande, både på 

och utanför arbetet (Ekblom Bak, 2013). 
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1.1 Det stillasittande arbetssättet   
 

Stillasittandet på arbetet har under senaste åren ökat, i takt med den tekniska 

utrustningen vi idag använder oss av så präglas fler arbetsplatser idag av en 

stillasittande arbetsmiljö än tidigare (Petersson, 1995). Vi människor är inte gjorda för 

att spendera större delen av dagen i en stillasittande arbetsställning. Att ha en varierad 

och rörlig arbetsställning kan minska risken att drabbas av allvarliga hälsoeffekter och 

även psykisk ohälsa (ibid). 

 

Individen har ett stort ansvar för sin hälsa och alla val som görs, både hemma och på 

arbetsplatsen. Även om arbetsplatsens tänk och utformning för en god arbetsmiljö är bra 

så styr individen sina val i slutändan genom det valda beteendet.  

Ramnerö & Törneke (2006) menar att man kan analysera individens val och beteende 

på arbetsplatsen genom en ABC-analys. I denna analys går man igenom tre delar som 

består av aktivitet, beteende och konsekvenserna av beteendet. Med hjälp av denna 

analys kan man få en förståelse av individens val och varför ett beteende uppstår. Med 

hjälp av analysen så tar man reda på vad som har startat beteendet hos individen och 

varför individen valt att fortsätta med den valda aktiviteten, t.ex. att sitta hela dagen och 

jobba utan att stå upp, sedan går man igenom beteendet och dess konsekvenser.  

Ramnerö & Törneke (2006) beskriver att om en individ har en positiv känsla av ett 

beteende så är chansen stor att man fortsätter med det valda beteendet. Men om man 

upplever negativa konsekvenser så är det större chans att man inte upprepar beteendet 

och istället gör en förändring för att nå en större tillfredställelse.  

 

För att individen ska ändra sitt beteende så krävs det motivation för att uppnå en 

förändring. Individens motivation och val kan förklaras med en teori, Self 

Determination Theory, (SDT).  Deci & Ryan (2000) menar att motivationen ligger till 

grund för en individs beteende. Denna teori menar att det finns några viktiga områden 

för att skapa motivation och dessa områden är kompetens, samhörighet och autonomi. 

För att öka motivationen och nå en beteendeförändring så är den inre och yttre 

motivationen avgörande, där den yttre motivationen kan vara en prestation som 

resulterar i en belöning eller ett positivt resultat, medan den inre motivationen är något 

man gör som är intressant och spännande där man lär sig nya saker.  
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Enligt Deci & Ryan (2000) kan omotivation i arbetet orsaka problem för en 

beteendeförändring. För att en beteendeförändring ska uppnås underlättar de om 

individen känner tillfredställelse och trivs på arbetsplatsen, där individen kan slutföra 

sina arbetsuppgifter och känna att ett resultat har uppnåtts. För att uppnå tillfredställelse 

i arbetet och vara öppen för beteendeförändringar så kan den inre och yttre motivationen 

vara avgörande. 

 

Individer med ett stillasittande arbete framför dator eller datoriserad utrustning och som 

spenderar större delen av arbetsdagen stillasittande utan variation har stor risk att 

drabbas av belastningsbesvär i bland annat nacke och skuldrorna. Arbetstagare som 

drabbas av belastningsskador har ofta en hög arbetsbelastning där de spenderar stor tid 

av arbetsdagen framför datorn utan att ta sig tid till återhämtning och pauser (Jakobsson 

& Skoglund, 2017).  

  

Utformningen av arbetsplatsen kan påverka arbetstagarnas hälsa då bord och stolar inte 

är lämpade för den enskilde individen. Den tekniska utrustningen har också en viktig 

betydelse för arbetstagarnas välmående då det ofta bedrivs ett långvarigt arbete framför 

datorskärmen och vid tangentbordet. En åtgärd för detta är att arbetsgivaren och 

organisationen ska prioritera arbetsplatsens utrustning och utformning så att det passar 

alla individers efterfrågan och behov (Jakobsson & Skoglund, 2017). 

Att arbeta framför en bildskärm med fel inställningar och avstånd kan även skapa 

ögonsbesvär och huvudvärk. För att en arbetstagare ska arbeta så ergonomiskt som 

möjligt framför skärmen utan besvär så krävs det att skärmen ska ha en stark ljusstyrka 

och helst inte placeras i närheten av ett fönster där reflexer kan uppstå av ljusinsläppet 

(ibid). Jakobsson & Skoglund (2017) menar att om en bildskärm är placerad intill ett 

fönster eller i en vinkel snett mot fönster så kan det uppstå ögonbesvär för individen. 

Bildskärmen bör alltid placeras så att arbetsgivaren sitter eller står och arbetar och har 

fönstret på sidan av skärmen så att inga reflektioner eller reflexer kan uppstå (ibid).   

En åtgärd på arbetsplatsen för att minska ljusinsläppet är att använda sig av persienner 

samt att utforma arbetsplatsen från början med att skärma av vissa vinklar i lokalen där 

ljusinsläppet är som störst (ibid). 
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Förutom belysningen på arbetstagrens skärm så bör även lokalen ha en så bra belysning 

som möjligt så att inga besvär uppstår. Belysningen ska gärna bestå av armaturer, denna 

belysning ska gärna kunna anpassas för direkt och indirekt ljus så att belysningen i 

lokalen ska bli så behaglig som möjligt (Jakobsson & Skoglund, 2017). Placeringen av 

belysningen är väldigt viktig för att undvika reflexer och flimmer. För bäst effekt så bör 

belysningen vara placerad i taket och kunna justeras utifrån ljuset i lokalen (ibid). 

 

Arbeställningen och synförhållanden till skärmen hos en arbetstagare kan påverka 

varandra. Ett bristande synförhållande kan leda till en bristfällig arbetsställning som i 

sin tur kan resultera i besvär i nacke, axlar och huvud (Jakobsson & Skoglund, 2017). 

För att uppnå ett optimalt synförhållande så bör arbetsstolen, bordet och datorskärmen 

kunna ställas in och justeras utifrån arbetstagarens behov. Denna åtgärd skall vara 

lättförståelig och lätthanterlig för samtliga arbetstagare så att varje individ som arbetar 

kan ha en så bra arbetsmiljö som möjligt (ibid)  

 

Att tänka på arbetshöjden när man arbetar kan på sikt vara väldigt viktigt. För att 

undvika att drabbas av nacke och skuldra besvär men även värk i ländryggen så bör en 

varierad arbetshöjd tillämpas (Mathiassen, Munck-Ulfsfält & Nilsson, 2014).   

Varje arbetstagare ska kunna anpassa sin arbetsställning så att den blir så skonsam som 

möjligt. Därför är det viktigt att arbetsplatsen har lätthanterliga inställningar vad gäller 

stol och skrivbord, men även att det finns ett varierat utbud av redskap som gör arbetet 

mer varierat och ergonomiskt (ibid) 

 

Rekommendationen för en bekväm och skonsam arbetshöjd vid en stående 

arbetsställning är mellan 80-140 cm beroende på individens längd samt arbetsuppgift 

(Mathiassen, Munck-Ulfsfält & Nilsson, 2014). 

För att minska belastningen på kroppen i samband med arbetet så bör man även tänka 

på arbetsavståndet. Rekommendationen för grip och arbetsområdet ska vara i 

armågshöjd ca 20-30 cm från kroppen, om man har ett arbetsavstånd som är lägre eller 

högre än rekommendationen så kan besvär i armar och axlar uppstå då arbetet inte blir 

lika avslappnat (ibid).  
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En dålig och bristande arbetsmiljö kan inte ersättas med att arbetstagaren endast tränar 

och rör på sig efter arbetstid (Jakobsson & Skoglund, 2017). Kroppen behöver rörelse 

och variation under dagen och en variation av fysisk aktivitet utanför arbetet men även 

ett ergonomiskt och varierat arbetssätt på arbetsplatsen kan minska risken för 

belastningsskador (ibid). Tidigare forskning visar att en stillasittande vardag och en 

stillasittande arbetsmiljö kan på sikt leda till allvarliga hälsoeffekter som psykisk 

ohälsa, ohälsosam kroppssammansätning, belastningsskador, hjärt-och kärlsjukdomar 

och diabetes typ 2 (Proper, 2011). 

 

Ekblom Bak (2013) menar också att inaktivitet och stillasittande är en av de 

allvarligaste orsakerna till kroppsliga besvär. De negativa följderna av en stillasittande 

vardag kan vara att individen får ett försämrat skelett, muskler och balans.  

 

Individer som arbetar stillasittande framför en dator kan lätt drabbas av 

belastningsskador (Holmström & Ohlsson, 2014). Ett stillasittande kontorsarbete kan 

orsaka belastningar och överansträngningar i bland annat nacke, rygg, hand, arm och i 

skulderregionen (ibid). Skillnaden mellan lokal belastning och total belastning som sker 

vid arbetet som innefattar tunga lyft är att total belastning drabbar stora delar av 

kroppens muskler, medan lokala belastningar kan resultera i besvär i det lokala 

verkningsområdet och i en led eftersom man ofta arbetar statiskt under en lång tid. Det 

statiska arbetet innefattar en långvarig belastning och det kan på sikt resultera i värk och 

trötthet i musklerna (ibid). 

 

 

1.2 Arbetstagarens miljö 
 

Miljön för en arbetstagare kan delas upp i yttre miljö och inre miljö. Petersson (1995) 

menar att en individs yttre miljö är den miljön som uppstår utanför arbetet medan den 

inre miljön är det som sker på arbetet. Dessa miljöer kan både ha positiva och negativa 

effekter på varandra, då den yttre miljön kan påverka den inre miljön och så tvärt om. 

Om en arbetstagare mår bra utanför arbetet och känner välmående så är denne individ 

oftast mer positiv och glad på arbetet och trivs med miljön.  
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Men om arbetstagaren mår sämre utanför arbetet och i sin hemmiljö så kan det ha en 

negativ påverkan hur individen presterar och mår på sin arbetsplats. En individs 

välmående och humör kan alltså påverkas hur förhållandena är i dennes hemmiljö men 

också på arbetet (Petersson, 1995). Enligt Petersson (1995) så kategoriserar man 

arbetsmiljön i den inre miljön. Den inre miljön kan både vara psykisk och fysisk 

arbetsmiljö, men den fysiska arbetsmiljön på en arbetsplats kan vara mer markant och 

tydlig att studera och iaktta än den psykiska arbetsmiljön eftersom det lättare går att se 

brister och besvär i den fysiska arbetsmiljön hos individer eftersom psykiska besvär 

oftast kan döljas (ibid). 

 

En stillasittande arbetsmiljö behöver inte endast bero på de anställdas val av att inte röra 

på sig eller ta korta pauser under arbetstid, det största hindret kan vara hur arbetsplatsen 

belastning och arbetsbörda ser ut. En ytterligare aspekt är arbetsgivarens prioriteringar 

och insatser för en god och varierad arbetsmiljö (Ekblom Bak, 2013). 

 

För att bidra till en god arbetsmiljö på arbetet är det viktigt att det finns en tydlig 

struktur och tydlighet från organisationen där arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga 

sätts i fokus men även att arbetstagarna ska känna meningsfullhet och yrkesstolthet 

(Holmström & Ohlsson, 2014). En viktig åtgärd för organisationen är bland annat att se 

betydelsen av raster och korta pauser under arbetsdagen så att arbetstagarna får en 

muskulär men även mental återhämtning under arbetet (ibid). Om organisationen och 

arbetstagarna tar ett ansvar för raster och pauser under arbetsdagen så medför det en 

varierad och omväxlande arbetsställning men även en varierad arbetsbelastning för 

kroppen och hjärnan vilken kan resultera i minskad smärta och värk i muskler samt 

minskad trötthet (ibid). 

 

Många arbetsplatser har idag ett stort fokus på hälsoarbetet i form av friskvård för att 

arbetstagarna ska känna en bättre upplevd hälsa på arbetet. Arbetstagarna har ett stort 

ansvar att själv utnyttja friskvården som ges då det kan resultera i positiva effekter på 

prestationen och orken i arbetet men även betydelsen av pauser och variation för att 

undvika belastningsbesvär (Jakobsson & Skoglund, 2017). 
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1.3 Arbetsmiljölagen 
 

Arbetsmiljölagens fokus på ergonomi och arbetsmiljö är att individer med ett 

stillasittande arbete ska känna sig friska och sunda på sin arbetsplats och att det finns 

möjlighet till variation i arbetssättet (Mathiassen, Munck-Ulfsfält & Nilsson, 2014).  

Varje individ som präglas av en stillasittande arbetsmiljö har rätt att känna sig säker på 

sin arbetsplats och att arbetsmiljön ska vara så pass god att inga besvär uppstår under 

arbetet. Förutom arbetstagarnas val av att arbeta ergonomiskt så ligger ett stort ansvar 

på arbetsgivaren (ibid).  

Arbetsmiljölagen menar att arbetsgivaren har som skyldighet att se till att arbetsmiljön 

är god och att arbetstagarna använder sig av rätt arbetsrörelser och arbetsställningar 

under arbetet. För att underlätta och bidra till en god arbetsmiljö för arbetstagarna ska 

arbetsgivaren se till att det finns ett brett utbud av utrustning och redskap som gör att 

arbetet underlättas ur ett arbetsmiljö och ergonomiperspektiv (Mathiassen, Munck-

Ulfsfält & Nilsson, 2014). 

 

 

1.4 Tidigare forskning  
 

Gilson, Burton, van Uffelen, Brown (2011) undersökte hur arbetstagare på ett kontor 

upplevde det stillasittande arbetet och om de ofta tänkte på konsekvenserna över det 

stillasittande arbetssättet. Resultatet i studien visade att deltagarna upplevde det 

stillasittande arbetet som en risk för hälsan samt att de ofta tänkte på konsekvenserna av 

stillasittandet.  

 

En studie undersökte arbetstagares uppfattningar om vilka hälsorisker som kan uppstå i 

samband med ett långvarigt sittande arbetssätt och vilka åtgärder man kan använda sig 

av för att minska stillasittandet på arbetsplatsen. För att ta reda på uppfattningarna hos 

arbetstagarna samt vilka åtgärder man kan ta så använde man sig av fyra fokusgrupper 

där samtliga deltagare arbetade på ett kontor och var stillasittande större delen av dagen. 

Totalt så deltog det 20 kvinnor och två män. Deltagarna fick i grupp sitta och diskutera 

och svara på frågor om deras uppfattningar om ett stillasittande arbetssätt och hur det 

påverkar dem och därefter så spelades resultatet in och analyserades sedan av forskare 

(Gilson, Burton, van Uffelen, Brown, 2011). 
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Det fokusgrupperna kom fram till vara att det stillasittande arbetet orsakade 

muskelproblem, trötthet och att motivationen i arbetet sänktes. Deltagarna tyckte att 

arbetsgivaren och organisationen hade ett stort ansvar att se till att varje individ på 

arbetsplatsen trivdes och hade en så bra arbetsmiljö som möjligt.  

Några åtgärder som diskuterades i fokusgrupperna var bland annat att arbetsplatsen 

skulle få en miljöförändring där organisationen skulle tala mer om arbetsmiljö och 

uppmuntra till rörelse och variation i arbetet, men även placera skrivare längre bort från 

skrivborden, möten på olika platser så att arbetstagarna fick gå mer, ökad friskvård, mer 

regelbundna pauser. Deltagarna var överens om att dessa åtgärder skulle resultera i en 

friskare och gladare arbetsplats samt en ökad produktivitet för arbetstagarna (Gilson, 

Burton, van Uffelen, Brown, 2011). 

 

En amerikansk studie undersökte vilken betydelse höj och sänkbart skrivbord hade för 

arbetstagarna på en arbetsplats samt arbetstagarnas erfarenheter och uppfattningar om 

denna arbetsmetod. Författarna menar att ett stillasittande kontorsarbete utan variation 

och rörelse ger negativa hälsoresultat för arbetstagarna (Dutta, Walton, Pereira, Mark, 

2015). I studien så använde man sig av en fokusgrupp där totalt 28 deltagare deltog i 

studien. Deltagarna fick under fyra veckor använda höj och sänkbart skrivbord och 

därefter analyserade man resultatet i form av intervjuer där deltagarna fick berätta 

upplevelserna kring det förändrade arbetssätet. Majoriteten av deltagarna kände att 

användandet av höj och sänkbart skrivbord gav ökad energi och ork i arbetet och att 

humöret och stämning till arbetskamraterna blev bättre. Det enda negativa som 

rapporterades var att arbetsytan blev mindre när höj och sänkbart skrivbord användes 

men deltagarna upplevde att det inte påverkade produktiviteten i arbetet.  

Efter studiens gång så valde 96 % av deltagarna att använda höj och sänkbart skrivbord 

kontinuerlig (Dutta, Walton, Pereira, Mark, 2015). 

 

Withagen & Caljouw (2016) menar att ett stillasittande arbetssätt har skadliga 

hälsoeffekter för arbetstagarna. För att undersöka vilka effekter ett ökat stående 

arbetssätt har för individer så utformades en arbetsmiljö utan stolar och ”vanliga” 

skrivbord, utan där man enbart använde sig av höj och sänkbara skrivbord.  

Målet med denna undersökning var att ta reda på hur deltagarna upplever förändringen 

av ett mer varierat och rörligt arbetssätt. Totalt så deltog 18 deltagare där de fick som 

uppgift att arbete stående vid ett höj och sänkbart skrivbord men även variera med det 
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tidigare arbetssättet där deltagarna arbetade vid stolar och bord. Deltagarnas arbetssätt 

och granskades och analyserades under studiens gång. Utifrån Withagen & Caljouw 

(2016) test så visar det slutgiltiga resultatet att 83 % av deltagarna föredrog att arbeta 

stående istället för sittande och efter studiens gång så ville denna grupp fortsätta med 

detta arbetssätt. Deltagarna kände även att de fick mer ork och energi och upplevde ett 

större välbefinnande på arbetsplatsen som följd av det förändrade arbetssättet (ibid). 

 

En amerikansk studie undersökte effekterna av vilopauser i arbetet hos kontorsarbetare. 

Deltagarna i studien fick som uppgift i 4 veckor att ta två 15 minuters pauser och fyra 5 

minuters pauser per dag. Efter studiens gång så visade resultatet att majoriteten av 

deltagarna upplevde en förbättrad koncentration och effektivitet i arbetet. Författarna 

tror att den upplevda känslan beror på de korta mikropauserna som lades in i arbetet och 

att det medförde att arbetstagarna blev piggare och kunde koncentrera sig mer 

(Galinsky, 2007).  

Henning (1997) undersökte vilken betydelse aktiva pauser har för arbetstagare i 

kontorsmiljö som arbetar större delen av dagen framför en bildskärm. Undersökningen 

gjordes på två arbetsplatser där de anställda uppmanades att ta aktiva pauser från 

arbetet, under en timmes arbetstid tog deltagarna tre stycken 30 sekunders pauser och en 

3 minuters paus. Det slutgiltiga resultatet visade att de aktiva pauserna gav en förbättrad 

produktivitet och ett ökat välbefinnande hos arbetstagarna (ibid). 

 

En turkisk studie gjorde en studie där man undersökte konsekvenserna av ett 

stillasittande kontorsarbete framför en bildskärm. I studien så deltog 103 deltagare, 71 

kvinnor och 32 män där åldern bland deltagarna var mellan 19-48 år. Under studiens 

gång så granskades och analyserades deltagarnas arbetsställning och vilken belastning 

de utsattes för. Det slutgiltiga resultatet visade att 38,6 % upplevda nacksmärta av det 

stillasittande arbetet. Det som bidrog till den upplevda smärtan för deltagarna var enligt 

författarna arbetsställningen och belastningen som deltagarna utsattes för när det 

arbetade sittande vid bildskärmen. Enligt resultatet i studien så kunde man inte se något 

samband med den upplevda smärtan i nacken med ålder, erfarenhet, fetma och motion. 

Ett samband och en bidragande faktor till nacksmärtan kunde enligt resultatet vara 

tangentbordets avstånd till bildskärmen och till bordskanten.  
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Det slutgiltiga resultatet i denna studie visar att en bristande arbetsställning och ett 

långvarigt sittande framför bilskärmen kan orsaka nackbesvär hos individen (Yildirim, 

Gelecek, Özcan, Altin & Kiliç, 2004).      

 

Tidigare forskning har i stor utsträckning använts sig av fokusgrupper i form av 

intervjuer men även olika test för att få ett resultat. Det visade sig finnas mycket 

forskning inom ämnet, där den större delen av forskningen fokuserade på stillasittandets 

påverkan på kroppen samt vilka besvär som kan uppstå, både psykiskt och fysiskt.  

Därför tror jag min studie kan tillföra mycket inom ämnet, då det inte finns lika mycket 

studier om upplevelserna kring ett stillasittande arbetssätt.  

 

 

 

2. Syfte 
 

 Syftet med studien är att undersöka hur arbetstagare med ett stillasittande 

kontorsarbete upplever sin arbetsmiljö. I studien har fokus varit på användandet 

av ergonomiska hjälpmedel och möjligheterna för mikropauser. En ytterligare 

aspekt som haft betydelse i studien är arbetstagarnas motivation till att utföra 

sina arbetsuppgifter.  

 

 

 

3. Frågeställningar 
 

 Vilka följder upplever arbetstagare att en stillasittande arbetsdag medför? 

 Uppfattar arbetstagarna att det finns några hälsorisker med det stillasittande 

kontorsarbetet?  

 Vad motiverar arbetstagarna på arbetsplatsen? 

 Hur ser användandet av ergonomiska hjälpmedel ut och utnyttjas pauserna som 

ges? 
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4. Metod  

 

4.1 Urval 
 

Målgruppen i denna studie var arbetstagare som präglas av en stillasittande arbetsmiljö 

på sin arbetsplats. Företaget som kontaktades i denna studie är ett företag med många 

anställda där arbetstagarna har ett kontorsarbete och spenderar större delen av 

arbetsdagen stillasittande framför dator och telefon. Valet av företag berodde på att det 

var en intressant arbetsplats att undersöka eftersom majoriteten av arbetstagarna 

spenderar större delen av dagen stillasittande. Ytterliggare en orsak till valet av 

arbetsplats var att det fanns bekanta på arbetsplatsen, detta underlättade valet av företag 

eftersom det fanns en inblick av företaget sedan innan och hur de arbetade och hur 

arbetsmiljön såg ut.  

 

Enkäterna delades ut slumpmässigt till arbetstagarna som var i tjänst den dagen 

enkäterna delades ut. Samtliga deltagare var arbetstagare på företaget och hade liknande 

arbetsuppgifter. Enkäten delades ut till 35 arbetstagare och totalt så svarade 20 deltagare 

på enkäten om hur de upplevde ett stillasittande kontorsarbete.  

Fördelningen bland deltagarna var slumpmässig och 90 % av deltagarna var kvinnor 

och 10 % män där majoriteten hade arbetat 1-5 år på den nuvarande arbetsplatsen. 

Åldersfördelningen visade sig vara att 65 % av deltagarna var under 30 år, 25 % var 

mellan 30-49 år och 10 % var 49 år eller uppåt. 

I intervjun deltog tre stycken arbetstagare, två kvinnor och en man och 

ålderfördelningen var mellan 24-26 år. De individer som deltog i intervjun hade även 

svarat på enkäten. Valet av intervjupersoner är utifrån ett slummässigt urval, där 

arbetsgivaren först kontaktades på den valda arbetsplatsen för att se över om det fanns 

en möjlighet att jag fick genomföra tre stycken intervjuer.  

I denna studie kommer intervjudeltagarna kallas informant 1, 2 och 3.  

Informant 1 är en kvinna som är 25 år och har arbetat på den aktuella arbetsplatsen i två 

år. Informant 2 är en man på 24 år och har arbetat på arbetsplatsen i ett år. Informant 3 

är en kvinna som är 26 år och har även hon arbetat på arbetsplatsen i ett år. 
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4.2 Design 
 

För att undersöka syftet och frågeställningarna i denna studie så valdes en kvantitativ 

metod i form av enkäter samt en kvalitativ metod i form av intervjuer.  

Trost & Hultåker (2016) beskriver att en kvantitativ metod är bäst lämpad om man ska 

undersöka flera individer och ta reda på respondenternas uppfattningar och tankar.  

För att få en djupare förståelse över resultatet så användes även intervjuer. 

Kvale & Brinkmann (2009) menar att intervjuer är passande om man vill undersöka 

individers upplevelser och tankar samt gå in mer på djupet inom vissa frågor och få 

utvecklande svar. 

 

För att kunna bearbeta resultatet från enkäterna på ett effektivt och tydligt sätt så 

användes stängda frågor med fasta svarsalternativ. Detta med anledning av att 

tolkningen av svaren från respondenterna skulle ske på ett tydligare sätt. Risken med en 

enkät utan stängda frågor och fasta svarsalternativ kan resultera i att svaren kan bli 

svårtolkade och att bearbetningsprocessen av enkäten kan bli problematisk (Ejlertsson, 

2005). 

När enkäten skapades så fanns syftet och frågeställningarna i fokus för att få användbara 

svar som kunde användas i resultatet. Inspiration från tidigare studier användes i 

skapandet av enkäten, där frågorna omformulerades för att passa in i denna studie. 

 

Under utdelningen av enkäten på arbetsplatsen fick deltagarna även ett informationsbrev 

där studien presenterades i korthet och att de när som helst under studiens gång hade 

möjlighet att avbryta sin medverkan (se bilaga 1). Innan deltagarna fick svara på 

frågorna började enkäten med en inledande del där deltagran fick fylla i kön, ålder och 

hur länge de har arbetat på den nuvarande arbetsplatsen. Under intervjun så fick 

respondenterna ett liknande informationsbrev (se bilaga 3). 

Enkäten bestod av 17 frågor där deltagarna fick svara på frågor om deras upplevda 

arbetsmiljö (se bilaga 2).  

Under enkätfrågorna fanns det fyra stycken svarsalternativ i form av dessa påståenden; 

Stämmer helt, stämmer delvis, stämmer till viss del, stämmer inte alls. Vissa frågor i 

enkäten var utformade som ja och nej frågor och därför valdes svarsalternativen 

Stämmer och stämmer inte under dessa.  
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Trost & Hultåker (2016) menar att om enkätfrågorna består av fyra svarsalternativ 

istället för fem svarsalternativ så kan deltagaren inte genom bekvämlighet lägga sig i 

mitten av svaralternativen utan måste istället välja vilket påstående det lutar mest åt, det 

underlättar även för författaren eftersom man kan se ett tydligare resultat och dra 

slutsatser. 

 

Under intervjun fanns det tillgång till en intervjumall (se bilaga 3) med frågor om deras 

upplevelser kring en stillasittande arbetsmiljö. Frågorna grundade sig utifrån 

enkätfrågorna, men under intervjun gjordes valet att gå in på djupet på vissa frågor som 

var aktuella för ämnet för att få en bra och tydlig uppfattning om deras upplevelser och 

tankar om det stillasittande arbetssättet. För att skapa intervjufrågorna togs inspiration 

från enkätfrågorna men även av tidigare intervjustudier där man undersökt liknande 

ämnen. Denna intervjumall användes dels för att få intervjuerna att flyta på utan avbrott 

och för att få ut så mycket som möjligt om informanternas upplevelser och tankar.  

Kvale & Brinkmann (2014) menar att strukturen och ordningen i en intervjumall kan 

vara avgörande för hur samtalet går. Om man har en bra struktur och en tydlig ordning 

så kan man få ut mer av intervjun och i detta fall informanternas tankar och upplevelser. 

En metod som togs hänsyn till var den narrativa metoden. Kvale & Brinkmann (2014) 

menar att denna metod har som fokus att få fram informanternas historier och 

upplevelser om det valda ämnet. Med hjälp av denna metod så kan man utifrån 

intervjuerna använda informanternas ord och tankar i form av citat i resultat och 

analysdelen. Att använda sig av citat från intervjuerna i en resultatdel görs ofta i 

kvalitativa studier, dessa citat ger en tydlighet och man kan både som läsare och 

författare förstå informanternas tankar och upplevelser på ett tydligare sätt (Kvale & 

Brinkmann, 2014). 

 

4.3 Genomförande  
 

Innan studien påbörjades så kontaktades olika företag för att se vem som hade intresse 

att delta i studien. Företagen som kontaktades hade ett liknande arbetsätt och passade 

väl in i mina krav för studien. Två av tre företag svarade på förfrågan om att delta i 

studien och efter ett snabbt svar från det ena företaget samt en bra dialog så gavs ett 

godkännande att dela ut enkäter till de anställda. En kort muntlig information om 

studien gjordes innan enkäten samt informationsbrevet delades ut.  
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När deltagarna var färdiga med sitt deltagande i studien samlades samtliga enkäter in. 

Insamlingen av enkäterna skedde under samma besök som när enkäterna delades ut. 

Deltagarna som deltog i studien satt på samma kontor och samtliga deltagare fyllde i 

enkäten nästan samtidigt.  

 

Efter insamlingen av enkäterna så tog kontaktades företaget igen för att undersöka om 

det fanns intresse för tre stycken intervjuer. Efter arbetsgivarens förfrågan till 

arbetstagarna om ett deltagande i en intervju så visade det sig att tre individer som redan 

hade svarat på enkäten ville delta i intervjun. Därefter skickade arbetsgivaren 

informanternas kontaktuppgifter så att vi kunde bestämma plats och tid för intervjuerna, 

vid denna kontakt beskrevs studien i korthet att det rörde sig om samma studie och hur 

lång tid intervjuerna skulle ta. Valet av att kombinera enkäter med intervjuer var för att 

få en bättre förståelse av enkätresultatet. Intervjuerna skedde på deltagarnas arbetsplats i 

en ostörd miljö och tog ca 35 minuter att genomföra. Intervjuerna spelades in med en 

mobiltelefon där enklare anteckningar fördes för att sedan transkribera intervjuerna. 

Innan intervjuerna startade så gavs en kortare information om studien och att det var 

frivilligt där de fick avbryta när som under intervjuns gång. Informanterna tillfrågades 

även om det var okej att intervjun spelades in med mobiltelefon.  

 

Under intervjuerna så var intervjumallen grunden för intervjun och vilka frågor som 

skulle tas upp. I början av intervjuerna så lades ett stort fokus på att få en så bekväm 

start som möjligt för båda parter, där målet var att få en så behaglig och avslappnad 

intervju som möjligt. För att få en bra start på samtalet började vi prata lite lätt om 

organisationen och hur länge de arbetat på den aktuella arbetsplatsen och sedan fick de 

också berätta om sig själva. Under intervjuerna antecknades viktiga och aktuella ord 

som sades och det som inte antecknades var övriga samtalsämnen som inte hörde till 

ämnet samt små pauser som uppkom. Kvale & Brinkmann (2014) menar att fördelen 

med att anteckna under en intervju är att man först kan följa samtalet och sedan kunna 

se hela samtalet i ord och därefter blir det lättare att dra nödvändiga slutsatser för 

studiens resultat. 
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Under intervjuerna så utgick samtalet från intervjumallen och samtliga intervjuer höll 

sig till det planerade upplägget, där vi tog de valda samtalsämnena i ordning.  

Under vissa delar av intervjuerna så uppkom det följdfrågor beroende på vilka svar 

informanterna gav, dels för att få en bättre förståelse av informanternas upplevelser och 

för att förstå klart och tydligt vad de menar men också för att leda in informanterna på 

mer djupa svar. 

 

Fördelarna med enkätstudier är att man kan få en tydlig översikt över resultatet i form 

av diagram eller procenteneheter. Om man använder sig av denna metod så kan man 

både som författare och läsare se resultatet på ett tydligare sätt (Trost & Hultåker, 

2016). En utmaning med att välja en kvantitativ metod kan vara att utforma en bra enkät 

som får respondenterna att välja de alternativ som stämmer bäst överens med deras 

upplevelse och tankar. I kvalitativa studier i form av intervjuer, där författaren kan se 

kroppsspråk, ansiktsuttryck eller andra beteenden hos informanterna så kan man på ett 

tydligare och enklare sätt tolka informanternas svar i jämförelse med enkätsvar då man 

ser det i text och inte verbalt i form av ord och ansiktsuttryck. En ytterligare aspekt vid 

en intervjustudie kan vara att informanterna har möjlighet att ta upp möjliga frågor och 

funderingar under intervjuens gång. Därför föredras denna metod, att kombinera 

kvalitativ och kvantitativ metod och dra nytta av dess fördelar. 

 

Detta examensarbete skrevs i ett Word dokument där texten i jämna mellanrum 

överfördes till ett online dokument så att all data förvarades på ett säkert sätt.  

Materialet från enkäterna analyseras och sedan fördes allt material in i programmet 

SPSS (Statistical Program for Social Science) där diagram och tabeller visade resultatet 

från deltagarna i enkätstudien. Efter insamlandet av enkäterna och när resultatet hade 

presenteras i form av diagram så jämfördes vissa svar för att se om det fanns samband 

eller skillnader och om ett visst arbetssätt kunde kopplas till en upplevd känsla.  

 

4.4 Etiska överväganden   

 

I denna studie så användes fyra olika forskningsetiska överväganden.      

Vetenskapsrådet (2011) nämner informationskravet, konfidentialitetskravet, 

samtyckeskravet och nyttjandekravet som fyra olika forskningsetiska överväganden.  
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Informationskravet beskrivs enligt Vetenskapsrådet (2011) som en viktig del då 

deltagarna i studien har rätt att få reda på informationen om studien och att deras 

deltagande är frivilligt och att det är tillåtet att avbryta deltagandet när som helst under 

studiens gång.  

 

Konfidentialitetskravet togs hänsyn till i denna studie då deltagarna informerades om att 

de är helt anonyma och deras personuppgifter eller svar i enkäten inte kommer att visas 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Samtyckeskravet är ett krav som Vetenskapsrådet (2011) beskriver som betydande i 

studier då deltagarna har rätt att få reda på allt om studien och att ett informationsbrev 

ska delas ut vid deltagarnas medverkan. Informationsbrev delades ut i samband med 

enkäten och där fick deltagarna läsa om vad studien handlade om och deras rättigheter 

när de deltar enkätundersökningen. 

 

Det sista forskningsetiska övervägandet som togs hänsyn till var nyttjandekravet. 

Vetenskapsrådet (2011) menar att deltagarna i studien har rätt att få veta att samtliga 

uppgifter och data i enkäten enbart kommer att användes i ett studiesyfte och inte 

publiceras eller föras vidare efter studiens gång. 

 

 

4.5 Reliabilitet och validitet  

 

För att inte råka ut för en låg grad av validitet och reliabilitet i denna enkät så undveks 

svåra ord eller frågor som skulle kunna få deltagarna att missförstå frågan och svara 

annorlunda.  

Trost & Hultåker (2016) menar att om man vill ha en hög reliabilitet och validitet så ska 

man undvika svåra ord eller begrepp och forma enkätfrågorna så lättförståeliga som 

möjligt.  
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5.0 Resultat  
 

I denna del kommer resultatet från enkäterna och intervjuerna att presenteras utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Resultatet kommer att presenteras i form av diagram 

men även i en löpande och förklarande text. Vissa frågor ur enkäten som är intressanta 

och berör studiens syfte och frågeställningar kommer att presenteras i form av diagram 

och en löpande text och de resterande frågorna ur enkäten kommer att tas upp i text för 

att se jämförelser och samband.  

 
 

5.1 Upplevelser av det stillasittande arbetssättet  
 

 
Figur 1. Upplevelser av det stillasittande arbetssättet.  

 

 

Utifrån figur 1 så framkom det att arbetsuppgifterna var enformiga enligt deltagarna.  

Av totalt 20 deltagare så uppgav 10 stycken att de upplever att deras arbetsuppgifter är 

enformiga, de resterande deltagarna uppgav att arbetsuppgifterna var delvis enformiga 

och till viss del enformiga. Enkätsvaren visade även att åtta deltagare var till viss del 

oroliga över sin egen hälsa på grund av det stillasittande arbete, sex stycken ansåg att 

det stämde delvis, fyra stycken tyckte att det inte stämde alls medan två deltagare 

upplevde oro över hälsan. 
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Vidare i figur 1 kan man se att sju deltagare ofta tänker på vilka besvär det stillasittande 

arbetet kan ge, sex deltagare tänkte på det till viss del, fem deltagare tyckte att det 

stämde delvis medan enbart två stycken upplevde att det inte stämde alls.  

 

På frågan om arbetstagarna upplevt smärta i kroppen som orsaktas på grund av arbetet 

så visade det sig att sju deltagare upplevt en tydlig och upprepande smärta under arbetet 

medan fyra deltagare aldrig upplevt smärta och de resterande deltagarna uppgav att 

smärta har framkommit under arbetet någon gång. De som angett i enkäten att de 

upplevt smärta i samband med arbetet fick möjlighet att skriva en kommentar under 

enkätfrågan för att beskriva mer detaljerat vilken typ av smärta som upplevts.  

Nacke och axlar, ryggont och huvudvärk var det vanligaste problemområdet bland 

deltagarna.  

En av deltagarna säger ”Under arbetet har jag upplevt smärta och stelhet i nacke men 

framförallt i axlarna. Jag har även haft smärta i ryggen där främst svanken tar mest 

stryk”. 

En annan menar ”Jag får ofta ont i armbågen när jag arbetar sittande och sen får jag 

ofta värk i den ena axeln om jag har suttit för länge. Smärtan som jag känner av har jag 

dock haft sen innan, men det har blivit värre när jag började arbetade mer 

stillasittande”. 

En deltagare ansåg också att huvudvärk ofta uppkommer i samband med arbetet och att 

nacken och axlarna belastas hårt. ”Då och då när jag jobbar så får jag huvudvärk och 

det inträffar oftast sen på arbetsdagen när jag jobbat länge framför datorn. Sen har jag 

också känt av smärta och värk i axlarna och nacken”. 

 

För att kunna få ett tydligare resultat så användes även intervjuer med tre personer där 

intervjufrågorna gick djupare in på vissa enkätfrågor för att undersöka deras upplevelser 

och ergonomiska val på arbetsplatsen. Upplevelsen kring arbetsmiljön för 

informanterna var väldigt lika. De upplevde bland annat att arbestuppgifterna inte var så 

varierande och att kroppen inte fick så mycket variation och rörelse eftersom den större 

delen av dagen spenderades stillasittande framför en datorskärm.   

Informant 1 menar: ”Det är ändå ett arbete man valt själv. Man vet att man är 

stillasittande väldigt stor del av dagen. Jag upplever att jag skulle mått bättre om 

arbetet var mer varierat och jag är medveten om att jag kan stå upp och arbeta och ta 

vara på pauserna eller rasterna. Men det är nog en bekvämlighetsgrej att man väljer att 
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sitta större delen av dagen. Det är något man alltid gjort när man jobbat på kontor så 

det är nog en vanesak”. 

 

Samtliga informanter upplevde ett stillasittande kontorsarbete som negativt och att det 

mest finns nackdelar. De ansåg att arbetet är alldeles för enformigt och att variation 

saknas och som en följd av detta så har trötthet och smärta i kroppen uppstått.  

Det enda positiva med arbetet var enligt deltagarna att det finns en trygghet i arbetet 

eftersom man vet sina arbetsuppgifter och vad man ska göra och att det finns en tydlig 

struktur. Informant 3 menar, som även liknar de övrigas tankar:  

”Det finns mest nackdelar skulle jag säga, för jag vet ju att min kropp skulle må bättre 

av mer rörelse i arbetet och det får man ju inte precis om man har ett kontorsarbete. 

Det jag upplever som negativt med mitt jobb är att jag blir trött av arbetet och inte har 

så mycket ork till andra aktiviteter efter arbetstid. Sen har jag känt av smärta i nacken 

och i axlarna när jag har suttit framför datorn på jobbet för länge. Fördelen med ett 

kontorarbete som detta är att man känner en viss trygghet när man går till jobbet för att 

man vet vilka arbetsuppgifter man har och vad som ska göras. Man har ganska mycket 

struktur och det gillar jag”.  

 

Under intervjuerna så frågade jag informanterna om de är oroliga över sin hälsa på 

grund av det stillasittande arbetet och vad i så fall de är oroliga för. På denna fråga var 

det delade meningar bland informanterna, där informant 1 och 3 var mer oroliga över 

sin hälsa än informant 2. Informanterna som var oroliga över sin hälsa oroade sig mest 

för vilka konsekvenser stillasittandet kunde ge på sikt och att man ofta tänker på vad 

som kan uppstå som en följd av det stillasittande arbetssättet. 

Informant 1 menar: ”Jag är ju medveten om att stillasittandet inte är bra och det tänker 

jag ofta på. Jag är mest orolig över vilka konsekvenser det kan ge när jag blir äldre och 

vilka besvär som kan komma. Jag försöker att stå upp och arbeta och ibland gå 

promenader på lunchen eller på friskvården och när jag kommer hem försöker jag att 

inte bli sittande framför teven hela kvällen, men det kan ju oftast bli så ändå”. 

Informant 2 menar: ”Jag tänker inte så ofta på hur min hälsa kan påverkas. Men jag är 

ju ändå medveten om riskerna med att sitta still för mycket. När jag jobbar sitter jag 

mest, men efter arbetet när jag kommer hem går jag oftast och tränar på gym eller går 

en promenad. För mig funkar det ganska bra, även om man vet att man ska röra på sig 

mer”. 
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Det framkom under intervjuerna att samtliga informanter ansåg att de största riskerna 

med det stillasittande arbetet är konsekvenserna som kan uppstå på sikt.  

Informanterna menade att det finns en oro för de kroppsliga besvären som kan uppstå 

när man blir äldre och att det kan påverka ens vardag och att det kan bli en begränsning. 

Informant 1: ”Den största risken är nog att man kan få kroppsliga besvär när man blir 

äldre och att det kan påverka ens vardag och att man blir begränsad eller hindrad från 

att göra saker”. 

 

Om ett förändrat beteende ska uppnås så krävs det att individen är motiverad och att det 

finns stöd på arbetsplatsen. Det framkom även under intervjuerna med informanterna, 

de ansåg att de blir motiverade av en bra arbetsplats där stämningen är god och att man 

får beröm, stöd och uppmuntran under arbetet. 

Informant 2: ”För mig personligen så blir jag nog mest motiverad av att det är en bra 

stämning på arbetet, då känner jag att det är kul att gå till jobbet. Men också att känna 

att man gör nytta och klarar av uppgifterna man får” 

 

Informant 1: ”Det jag blir motiverad av är nog när jag får beröm om jag klarat något. 

Något jag blir omotiverad av är när jag har samma arbetsuppgifter hela tiden, för om 

jag får variera uppgifterna lite mer så ökar motivationen”.  

 

Informant 3 är inne på samma sak, att beröm är viktigt men även att man har kul med 

arbetskamraterna. ”Jag tycker det är kul att gå till jobbet om jag har bra 

arbetskamrater, vilket jag har på det här arbetet. Så det blir jag nog mest motiverad av 

tror jag. Men sen är det väl också viktigt att man får en bekräftelse eller beröm om man 

gör sitt jobb eller fixar arbetsuppgifterna på ett bra sätt. Om man har en team känsla på 

jobbet så blir allt så mycket roligare”. 
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5.2 Arbetstagrens ergonomiska val på arbetsplatsen 

 

 
Figur 2. Arbetstagarnas ergonomiska val på arbetsplatsen.  

 

På frågan om deltagarna arbetade sittande mer än sex timmar under en arbetsdag så 

svarade 18 stycken deltagare att det stämde in, medan de resterande två deltagarna 

svarade att de sitter mindre än sex timmar under en arbetsdag. 

Det visade sig vara en stor spridning på svaren om arbetstagarna använde sig av 

ergonomiska verktyg under arbetet.  

De som använde ergonomiska redskap dagligen eller ofta var sammanlagt var hälften av 

deltagarna, d.v.s. 10 personer. De resterande deltagarna använde ergonomiska verktyg 

väldigt sällan eller inte alls. 

Under denna fråga i enkäten så hade deltagarna möjlighet att kommentera vilka 

ergonomiska redskap man använder sig av, förutsatt att man svarade att man använde 

ergonomiska redskap på arbetsplatsen. 

 

Utifrån kommentarerna från deltagarna så kan man se att det verktyg som användes 

mest på arbetsplatsen var underarmsstöd vid tangentbordet och ergonomisk musplatta. 

Andra verktyg som också användes hos deltagarna var pilatesboll, ståmatta, svankstöd, 

fotstöd och extra belysning på skrivbordet. 
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Figur 2 visar även den stora spridnigen på svaren om deltagarna står upp och arbetar 

under sin arbetsdag. Åtta deltagare menade att de står upp och arbetar medan de 

resterande 12 står väldigt sällan vid skrivbordet och arbetar eller aldrig.  

 

På frågan om deltagarna utnyttjar luncherna/rasterna till att promenera eller röra på sig 

så svarade 11 deltagare ”Stämmer till viss del” och fyra deltagare menade att de aldrig 

rörde på sig under luncherna eller rasterna. De övriga fem deltagarna svarade ”Stämmer 

helt” och ”Stämmer delvis” på frågan om de rörde sig när raster eller luncher gavs.  

 
Under intervjuerna samtalade vi om deras arbetsmiljö och vad de gör för att minska 

stillasittandet. De var väl medvetna om att de borde stå upp och arbeta oftare vid det höj 

och sänkbara skrivbordet och variera sin arbetsställning mer under arbetet. Det sittande 

arbetssättet var en vanesak för informanterna och att bekvämligheten var ens stor orsak 

till att man gärna väljer att sitta och jobba istället för att stå upp. Majoriteten av 

informanterna försökte att påminna sig själv varje dag att stå upp och jobba samt ta 

promenader, men det skedde oftast i perioder och att man ofta faller tillbaka till det 

sittande arbetssättet. Dessa informanter var också eniga om effekterna av ett varierat 

arbetssätt och att orken ökade och att arbetet blev roligare. 

Informant 3: ”Alla på kontoret har höj och sänkbart skrivbord och fler och fler 

använder det. Jag vet att jag borde stå upp mer än vad jag gör eftersom jag kanske 

kommer att må bättre av det. Just nu står jag kanske totalt 1-2 timmar på en arbetsdag 

och vissa dagar sitter jag hela tiden eftersom det är en vana. Det känns mer bekvämt att 

sitta och skriva och prata i telefon eftersom man alltid har gjort det. Men jag vet ju 

ändå att när jag står upp så orkar jag mer resten av dagen.  Om jag får tid på lunchen 

så brukar jag gå en kort promenad för att få lite ny energi”. 

 

Informant 1:”Jag står upp och arbetar i perioder. Jag försöker ofta påminna mig själv 

om att stå eller att sitta på en pilatesboll. Jag personligen tycker att arbetet går 

snabbare då och det gör det roligare eftersom det blir mer varierat och jag känner att 

jag får mer energi. När vi får friskvård eller lunchratser så tar jag en promenad i 

närmaste park. Om jag inte rör mig på rasterna så klarar jag knappt av en arbetsdag, 

jag måste få energi genom att röra lite på mig”. 
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Informant 2 menar att det sittande arbetssättet är mer bekvämt och att man på så sätt 

blev sittande större delen av dagen. 

”Helt ärligt så sitter jag nästan under hela min arbetsdag eftersom det är bekvämt.  

Jag reser på mig nästan bara när vi har lunch eller friskvärd och då brukar jag ibland 

ta en kort promenad utomhus”. 

 
 

6. Diskussion 

 

6.1 Resultatdiskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka hur arbetstagare med ett stillasittande 

kontorsarbete upplever en stillasittande arbetsmiljö. Utifrån resultatet så kan man se att 

de anställdas upplevelser kring deras stillasittande arbete var att arbetet saknade 

variation och var för enformigt. Som en följd av detta så hade deltagarna känt av smärta 

i kroppen under arbetet och sedan visade det sig att många deltagare funderade över 

vilka besvär det stillasittande arbetet kunde ge på sikt.  

Besvären som uppstod för deltagarna går att koppla till tidigare forskning. Proper 

(2011) visar i sin studie att individer som präglas av ett stillasittande arbete har stor 

chans att drabbas av belastningsskador och andra hälsoeffekter.  

Resultatet i denna studie visade att majoriteten av deltagarna satt och arbetade mer än 

sex timmar under en arbetsdag. Detta kan ha varit en bidragande faktor till den upplevda 

smärtan bland deltagarna. Vissa av deltagarna använde sig av ergonomiska verktyg och 

utnyttjade det höj och sänkbara skrivbordet från och till under arbetsdagen, dessa 

individer svarade i enkäten att de hade mindre besvär och smärta.  

 

En skillnad kunde ses gällande den upplevda smärtan, de deltagare som stod upp och 

arbetade under arbetsdagen och använde ergonomiska verktyg upplevde inte den 

smärtan som deltagarna som satt mer under dagen. Denna skillnad sågs genom att en 

jämförelse gjordes av svaren i enkäterna, där vissa samband kunde ses hos deltagarnas 

svar om den upplevda smärtan. Majoriteten av deltagarna som använde ergonomiska 

verktyg samt stod upp och arbetade svarade även i enkäten att de inte upplevt lika stor 

smärta som de resterande deltagarna gjorde.  
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Deltagarnas upplevelser om ett stående arbetssätt går att koppla till tidigare forskning 

om effekterna av användandet av höj och sänkbart skrivbord.  

En amerikansk studie visade att deltagarna upplevde en ökad ork och energi i arbetet 

och att humöret förändrades i samband med användandet av höj och sänkbart skrivbord 

samt att majoriteten av deltagarna började med detta arbetssätt kontinuerligt efter 

studiens gång (Dutta, Walton, Pereira, Mark, 2015). 

Det går att se vissa samband mellan deltagarnas upplevelser och tidigare forskning 

gällande ett sittande arbetssätt istället för stående arbetssätt. En turkisk studie gjord av 

Yildirim, Gelecek, Özcan, Altin & Kiliç (2004) menade att kontorsarbetare som 

spenderar större delen av dagen stillasittande framför en bildskärm har stor risk att 

drabbas av smärta i kroppen och att arbetsställningen och belastningen är en bidragande 

faktor. Vilket också denna studie antydde. 

 

Den upplevda effekten hos deltagarna av det stående och varierade arbetssättet i denna 

studie kan kopplas till tidigare forskning. Utifrån Withagen & Caljouw (2016) test där 

man undersökte effekterna och upplevelserna av ett stående och varierat arbetssätt så 

kan man se ett tydligt samband med den upplevda effekten. Resultatet i den tidigare 

forskningen visade att 83 % valde att stå upp och arbeta efter studiens gång och att de 

fick en ökad energi och ork i arbete, vilket också kunde ses i denna studie. 

 

80 % av deltagarna i denna studie hade någon gång tänk på vilka besvär det 

stillasittande arbetet kunde ge dem. Trots att många av deltagarna känner till riskerna 

och vilka besvär det stillasittande arbetet kan ge i längden så satt många deltagare och 

arbetade mer än sex timmar under en arbetsdag. Detta beteende går att känna igen från 

en skotsk studie där Ryan, Grant, Dall & Granat (2011) undersökte stillasittandet och 

dess beteende vid ett universitet.  

Studien genomfördes på anställda vid universitetet och studien pågick under en veckas 

tid. Vid studiens start fick deltagarna information när de skulle sitta och arbeta och när 

de skulle växla till stående arbete, deltagarna fick även rekommendationer om det 

stående arbetets fördelar och vad som rekommenderades.  

Trots denna rekommendation så valde deltagarna att sitta mer än rekommendationen.  

Ryan, Grant, Dall & Granat (2011) tror att detta beteende beror på bristen på 

information, klara riktlinjer från arbetsplatsen och att det sittande arbetssättet är en 
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vanesak för många. Om arbetsplatsen hade informerat och upplyst om stillasittandets 

risker så hade det kunnat bli en motivation som på sikt kunnat resultera i en förändring i 

arbetstagarnas arbetssätt (ibid). 

 

Gilson, Burton, van Uffelen, Brown (2011) menade i sin studie att deltagarna upplevde 

det stillasittande arbetet som en risk för hälsan samt att de ofta tänkte på 

konsekvenserna av stillasittandet. Detta resultat går att koppla till denna studie, då 

deltagarna också upplevde det stillasittande arbetssättet som ohälsosamt och att det 

fanns en oro över besvären som kan uppstå som följd av stillasittandet. 

 

Vissa deltagare i enkätstudien menade att de utnyttjade pauserna som gavs för att röra 

på sig och att det gav en ökad ork och energi i arbetet. Detta resultat styrks av en studie 

gjord av Galinsky (2007). I denna studie undersökte man vilka effekter mikropauser 

hade för arbetstagarna som arbetade i kontorsmiljö och man kom fram till att deltagarna 

upplevde en ökad koncentration och effektivitet i arbetet. Med detta resultat och 

deltagarnas upplevelser i denna studie så verkar det som att mikropauser och 

utnyttjandet av rasterna kan ge en förbättrad koncentration och effektivitet och en 

minskad huvudvärk. Liknande studier har gjorts, där man undersökte effekterna av 

aktiva pauser i arbetet. Henning (1997) gjorde en studie där man undersökte effekterna 

av aktiva pauser under arbetet.  

Det man kom fram till var att aktiva pauser med jämna mellanrum under arbetsdagen 

resulterade i ett ökat välbefinnande och en förbättrad produktivitetet hos arbetstagarna. 

Detta går att koppla till resultatet i denna studie, då vissa deltagarna utnyttjade pauserna 

eller rasterna som gavs, vilket i sin tur resulterade i en upplevd ökad energi och ork för 

deltagarna. 

 

Under intervjun så ställdes frågan om vad informanterna blir motiverad av genom 

arbetet. De berättade att de blir motiverade av uppmuntran och en god stämning på 

arbetsplatsen. Det informanterna motiveras av är något som Deci & Ryan (2000) 

belyser i en teori, Self Determination Theory (SDT). Författarna menar att en god 

motivation kan ligga till grund för ett förändrat och positivt beteende hos individer. Den 

inre och yttre motivationen har en stor betydelse, där det är viktigt att få beröm och 

känna sig viktig och känna att man presterar men även i kombination med att man gör 

något som är kul och känns utvecklande (Deci & Ryan, 2000).   
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Många deltagare i studien menade att man sällan använder sig av ergonomiska verktyg 

och att man spenderar större delen av dagen sittande och till följd av detta upplevde 

många att arbetet kändes enformigt och att variation saknas. Vissa deltagare i studien 

menade att den största anledningen till att man sällan använder sig av ergonomiska 

verktyg är att det är en vanesak eftersom man tidigare inte gjort eftersom motivationen 

och rutinen inte finns där så kan det uppstå problem att nå en förändring i beteendet.  

Man kan dra kopplingar till Self Determination Theory (SDT) och de anställdas 

upplevelser. För att ett förändrat beteende ska ske krävs det att arbetstagarna får yttre 

motivation d.v.s. information och uppmuntran att använda sig av ergonomiska verktyg 

samt variera sitt arbetssätt. Men för att detta ska ske kan det vara en fördel om 

stämningen på arbetsplatsen är god och att det finns variation i arbetsuppgifterna, då 

Deci & Ryan (2000) menar att en god stämning på arbetsplatsen och ett varierat 

arbetssätt kan skapa tillfredställelse för individen och det kan i sin tur leda till en ökad 

chans till ett förändrat beteende. Om arbetstagarna hade haft större variation i arbetet 

och att arbetet inte känts lika enformigt i kombination med en god stämning på 

arbetsplatsen så skulle det finnas en större chans till en ökad motivation som hade 

resulterat i ett förändrat och önskat beteende (ibid).  

 

Denna målgrupp kan till viss del själva välja ifall de vill ha en stillasittande vardag eller 

inte. Då de själva kan styra sina mikropauser, höj och sänkbart skrivbord, raster. Det 

skiljer sig från en yrkesgrupp som exempelvis lastbilschaufförer som inte har möjlighet 

att påverka sin arbetssituation i samma utsträckning. Men även om kontorsarbetare i 

denna studie har fördelen att välja sin arbetsställning och sitt arbetssätt så menade 

många deltagare att motivationen till ett förändrat beteende saknas eftersom det sittande 

arbetssättet är en vanesak och att bekvämligheten i många fall avgör. 

 

 

6.2 Metoddiskussion 
 

Kravet för att delta i denna studie var att man skulle vara arbetstagare på ett kontor där 

man präglas av en stillasittande arbetsmiljö. Därför valdes ett företag där arbetstagarna 

spenderade större delen av arbetsdagen stillasittande framför en bildskärm.  
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Bryman (2011) nämner att enkätstudier är mer passande om man ska undersöka en 

större grupp och att det är väldigt tidssparande, vilket också upplevdes då allt material 

kunde samlas in på kort tid.  Eftersom undersökningen skulle ske på en grupp med flera 

individer så var denna metod passande, men för att få en större förståelse om 

individernas upplevelser så gjordes valet att komplettera med en kvalitativ metod i form 

av intervjuer för att på så sätt komma djupare och närmare ämnet och diskutera utifrån 

olika vinklar och synsätt.  

 

När enkäten delades ut fick även deltagarna ett informationsbrev om vad studien 

handlade om hur enkäten var utformad samt hur den skulle besvaras.  

Enkäten fylldes i där det fanns en lucka mellan deltagarnas arbetsuppgifter och där kan 

engagemanget och tidspressen ha påverkat deltagranas svar. Grupptrycket kan också ha 

påverkat svaren och om de diskuterade de olika frågorna eftersom många deltagare satt 

bredvid varandra när de fyllde i enkäten, men även att de sitter på samma avdelning och 

känner sig bekväma med varandra. Att enkäten och intervjuerna skedde på deltagarnas 

arbetsplats ses också som positivt då det kan vara en trygghet för deltagarna att svara på 

enkäten om deras arbetsmiljö då de befinner sig i den aktuella miljön.  

 

Något som prioriterades när enkäten formades var att den skulle vara så tydlig som 

möjligt och att den skulle vara lätt att förstå. Majoriteten av enkäterna som samlades in 

var korrekt ifyllda, där påståendet som passade bäst in ringades in och kommentar 

fylldes i under de frågorna där det var möjligt att ge en kommentar. I vissa enkäter 

saknades fulländade svar, där deltagarna uppmanades att ringa in det svarsalternativ 

som passade bäst, men inte skrev en kommentar under som skulle ge en större 

förklaring och förståelse kring svaret. Detta kan bero på att deltagarna inte förstod 

instruktionen om att en kommentar skulle ges om man ringade in ett visst svar, eller om 

det rörde sig om en bekvämlighetsåtgärd.  

 

I denna enkät låg fokus på stängda frågor, men under vissa frågor där syftet var att se 

över om arbetstagarna hade upplevt någon smärta i samband med det stillasittande 

arbetet eller vilka ergonomiska verktyg de använde sig av så fanns även möjligheten att 

skriva en kommentar. I kommentaren fick deltagarna förklara vilken typ av smärta som 

upplevts eller vilket typ av verktyg eller redskap man använt sig av.  
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Ejlertsson (2005) menar att ledande frågor ofta kan leda till förvirring, därför är det 

viktigt att fokusera på stängda frågor. Därför valdes stängda och tydliga frågor i denna 

enkät så att det skulle vara så lättförståeligt som möjligt och att inget missförstånd eller 

förvirring bland deltagarna skulle uppstå. 

 

Att använda sig av följdfrågor eller att be deltagarna beskriva svaret mer detaljerat i en 

kommentar ses som en användbar metod i studien. Denna åtgärd resulterade i att man 

kunde på ett tydligare och djupare sätt förstå vad arbetstagarna menade. Valet av att 

närvara vid enkätens utlämning ses som positivt, då man lättare kan få en högre 

svarsfrekvens, till skillnad om enkäterna hade lagts ut i ett samlingsrum eller om studien 

hade använts sig av en onlineenkät som enligt min erfarenhet hade resulterat i en lägre 

svarsfrekvens och att det inte hade varit lika tidseffektivt. Av de tillfrågade deltagarna i 

studien så svarade 20 arbetstagare att de ville delta i undersökningen medans 15 

arbetstagare inte valde att delta i enkätundersökningen. Valet av att delta i 

undersökningen kan dels bero på att deltagarna kunde relatera utifrån det valda ämnet 

eftersom det berörde deltagarnas arbetssituation. Detta stärker den externa validiteten 

hos studien (Hassmén och Hassmén, 2008).  

Det kan också ha påverkat att enkäten endast tog ca fem minuter att svara på och att den 

inte innehöll så många frågor. Orsaken till att 15 arbetstagare inte valde att svara på 

enkäten kan dels bero på tidsbrist, att de inte hann med innan arbestuppgifterna men det 

kan också bero på bekvämlighet, att intresset för ett deltagande inte fanns där. 

Det negativa med enkäten och som kan ha påverkat resultatet är det låga deltagandet i 

enkäten. Om deltagarantalet hade varit större hade det ökat studien och resultatets 

trovärdighet (Esaiasson, 2003).  

 

För att få studiens resultat mer trovärdigt och intressant gjordes valet att komplettera 

enkäten med tre stycken intervjuer. Denna metod ses som positivt och användbart då en 

bättre förståelse bildades om deltagarnas upplevelser kring deras arbetsmiljö.  

Kvale & Brinkmann (2009) menar att fördelen med att komplettera enkätstudien med 

intervjuer är att man får en bättre förståelse över deltagarnas svar och att man kan ställa 

följdfrågor men även finnas tillhands om det uppstår funderingar. Nackdelen med 

intervjuer kan dock vara att deltagarna inte känner sig lika anonyma som vid en enkät 

och det kan påverka svaren. 
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6.3 Förslag till fortsatta studier  
 

Något som hade varit intressant till fortsatta studier är att använda sig av fler deltagare i 

både enkäten och i intervjuerna för att på så sätt få en djupare och klarare förståelse om 

de anställdas upplevelser av en stillasittande arbetsmiljö. I denna studie var majoriteten 

av deltagarna kvinnor i åldern 30 år eller yngre, det skulle vara intressant för resultatet 

att ha en större spridning på deltagarna, både gällande könsfördelningen och åldern.  

 

Något som också fanns i åtanke var att vända sig till arbetsgivaren och se hur denne 

ställer sig till organsationen och de anställdas arbetsmiljö. För att på så sätt få en bild av 

hur organisationen prioriterar arbetsmiljön och de anställdas hälsa och hur denna fråga 

bedrivs. För att sätta sig in i ämnet på ett tydligare sätt och förstå arbetstagranas 

situation skulle det vara givande att också observera deltagarnas arbetssätt på 

arbetsplatsen. Det skulle kunna vara så att ifall jag hade observerat deltagarna hade jag 

fått ett annat utfall och sett andra aspekter som respondenterna själva inte resonerar 

kring. Min uppfattning är att respondenterna kanske till viss del svarar i enkäten och i 

intervjuerna det dem tror att jag ”vill höra”, vilket kan påverka deras svar.  

 

 

7. Slutsats 

 
Sammanfattningsvis kan man se att vissa deltagarna i studien upplever sin stillasittande 

arbetsmiljö som enformig utan variation och rörelse. Många var även oroliga över 

hälsan och tänkte ofta på riskerna med stillasittandet och vilka konsekvenser som kunde 

uppstå på sikt. Många deltagare i studien hade upplevt smärta i nacke, axlar, skuldror, 

rygg och att huvudvärk uppstår. Det som motiverade arbetstagarna var uppmuntran och 

en god stämning på arbetsplatsen och att ha variation i arbetet.  

För att minska stillasittandet på arbetsplatsen är det en förutsättning att organisationen 

och arbetstagarna tar sitt gemensamma ansvar. 
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Bilaga 1 

 

 

 
 

Akademin för hälsa och arbetsliv 

Förfrågan om att delta i en enkätstudie om en stillasittande arbetsmiljö 

 

Mitt namn är Sebastian Lerberg och jag läser sista året på idrottsvetenskapliga 

programmet vid Högskolan i Gävle. Jag ska nu genomföra ett avslutande examensarbete 

där syftet är att undersöka anställdas upplevelser av en stillasittande arbetsmiljö.  

Stillasittandet har ökat de senaste åren både på och utanför arbetet. På de flesta 

arbetsplatser har den tekniska utrustningen utvecklas och för många präglas större delen 

av dagen av ett stillasittande arbetsätt.   

Hur påverkar det arbetstagaren ur ett hälsoperspektiv både på och utanför arbetet? Har 

stillasittandet på arbetet några följder för individens hälsa både fysiskt och psykiskt?  

Dessa frågor är något jag vill undersöka med hjälp av denna enkät som tar ca 5 minuter 

att fylla i och berör din erfarenhet/uppfattning om en stillasittande arbetsmiljö. 

Deltagarna som jag vänder mig till i denna studie ska vara arbetstagare på en arbetsplats 

som präglas av en stillasittande arbetsmiljö. 

Enkäterna i studien är i pappersform och fylls i skriftligt. Efter deltagarnas medverkan 

kommer allt material samlas in på platsen där enkäten besvaras.  

 

Deltagarna i denna enkätstudie kommer inte att kunna identifieras av utomstående i 

slutrapporten och resultatet kommer endast att användas till studiens syfte. Vid studiens 

slut och när examensarbetet är godkänt så kommer uppsatsen att finnas tillgänglig i en 

databas vid Högskolan i Gävle.  

När arbetet är godkänt så kommer allt material från deltagarna som finns i enkäterna att 

tas bort och aldrig visas eller användas något mer. Om det finns önskemål från 

deltagarna i studien att få en kopia av arbetet så kommer det att vara möjligt. 

Deltagandet i enkätstudien är frivilligt och du kan avbryta din medverkan när som helst 

under enkätstudiens gång. 

 

Ansvarig för studien är Sebastian Lerberg och handledare är Per Erik Ervasti. Har du 

frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

Sebastian Lerberg   Per Erik Ervasti   
Sebastianlerberg@live.se   peo@hig.se  

076-2502101    026-648454  
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Bilaga 2  
 

Här kommer lite frågor kring din upplevda arbetsmiljö. För att svara på frågorna 

så ringar/kryssar du in det påståendet som stämmer bäst in. 

 

 

Kön?  Man   Kvinna  

 

 

Ålder? < 30 30-49 > 49 

 

 

1) Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

0-1 år       2-5 år        6-10 år     10 år eller mer 

 

2) Arbetar du sittande mer än 6 timmar under en arbetsdag? 

Stämmer                        Stämmer inte 

 

3) Jag upplever att mina arbetsuppgifter är enformiga 

Stämmer helt     Stämmer delvis    Stämmer till viss del     Stämmer inte alls 

 

4) Belysningen på arbetsplatsen är bra 

Stämmer helt     Stämmer delvis    Stämmer till viss del     Stämmer inte alls 

 

5) Bildskärmen som jag arbetar med har bra kontrast och ett behagligt ljus 

Stämmer helt     Stämmer delvis    Stämmer till viss del     Stämmer inte alls 

 

6) Temperaturen i arbetslokalerna är behagliga 

Stämmer helt     Stämmer delvis    Stämmer till viss del     Stämmer inte alls 

 

7) Det finns tid för reflektion/återhämtning under arbetet 

Stämmer helt     Stämmer delvis    Stämmer till viss del     Stämmer inte alls 

 

8) Jag har upplevt smärta i kroppen som orsakats på grund av mitt jobb 

Stämmer helt     Stämmer delvis    Stämmer till viss del     Stämmer inte alls 

Om smärta upplevts, i så fall vilken smärta?  

Kommentar: 
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9) Jag upplever huvudvärk i samband med jobbet 

Stämmer helt     Stämmer delvis    Stämmer till viss del     Stämmer inte alls 

 

 

10) Jag tänker ofta på vilka besvär ett stillasittande arbete kan ge mig 

Stämmer helt     Stämmer delvis    Stämmer till viss del     Stämmer inte alls 

 

11) Jag är orolig över min hälsa på grund av mitt stillasittande arbete 

Stämmer helt     Stämmer delvis    Stämmer till viss del     Stämmer inte alls 

 

 

12)  Jag utnyttjar luncherna/rasterna till att promenera eller röra på mig 

Stämmer helt     Stämmer delvis    Stämmer till viss del     Stämmer inte alls 

 

13) Det finns resurser och redskap på arbetsplatsen för en varierad och rörlig 

arbetsställning 

Stämmer helt     Stämmer delvis    Stämmer till viss del     Stämmer inte alls 

 

14) Det går att justera skrivbordets höjd så att jag kan arbeta både sittande och stående 

Stämmer                          Stämmer inte 

 

15) Jag kan justera stolen så att det passar min arbetsställning 

Stämmer                        Stämmer inte 

 

16) Jag står upp och arbetar under min arbetsdag 

Stämmer helt     Stämmer delvis    Stämmer till viss del     Stämmer inte alls 

 

17) Jag använder mig av ergonomiska verktyg när jag arbetar  

(t.ex. underarmsstöd vid tangentbordet, ergonomiska musplatta/datormus, 

pilatesboll, gummiband) 

Stämmer helt     Stämmer delvis    Stämmer till viss del     Stämmer inte alls 

 

Om vissa ergonomiska verktyg används, i så fall vilka? 

Kommentar:  

 

 

 

 

Tack för din medverkan!
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Bilaga 3 

 

Intervjumall 
 

 

 Personuppgifter  

 

 Arbetsuppgifter 

 

 Hur upplever du din arbetsmiljö? 

 

 Hur ser möjligheterna för ett stående och varierat arbetssätt ut? 

 

 Vilka för och nackdelar ser ni med ett stillasittande arbete? 

 

 Vilka för och backdelar ser ni med ett mer stående och varierat arbete? 

 

 Är du orolig över din hälsa på grund av det stillasittande arbetet? I så fall 

vad är du orolig för? 

 

 Vilka risker ser du med ett stillasittande arbete? 

 

 Vad gör du för att minska stillasittandet på arbetstid? 

 

 Hur ser arbestplatsen på arbetsmiljö och arbetstagranas hälsa?  

 

 Vilka åtgärder görs och informerar man om vilka åtgärder som kan göras? 

 

 Vad blir du motiverad av genom arbetet? 
 

 Är det viktigt för dig att få feedback i arbetet? 

 

 Hur skulle du beskriva en bra arbetsmiljö? 
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