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STILLASITTANDE PÅ ARBETSPLATSEN, KONTORSARBETARES 
INSTÄLLLNING OCH ATTITYDER 

 

Emelie Nilsson och Anna Örmin 
 
 
Långvarigt stillasittande innebär hälsorisker och bland kontorsarbetare är stillasittande ett vanligt 
förekommande beteende. Bristfällig forskning finns om vilka faktorer som påverkar 
kontorsarbetares stillasittande beteende. Syftet med studien var att undersöka kontorsarbetares 
inställning och attityder avseende stillasittande på arbetstid med förhoppningen om att skapa 
förståelse för kontorsarbetares stillasittande beteende. Beteendets ABC, Den ekologiska modellen 
för stillasittande beteende samt Self Determination Theory användes som teoretiskt ramverk. 
Undersökningsdeltagarna var 21 kontorsarbetande män och kvinnor i Umeå. Datainsamling utfördes 
med tre fokusgruppintervjuer och analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade 
på faktorer som hindrar och möjliggör ett minskat stillasittande på individ-, grupp- och 
organisationsnivå. Faktorerna påverkar det stillasittande beteendet. Studiens slutsats var att ett 
minskat stillasittande för kontorsarbetare kräver insatser som involverar individen, gruppen och 
organisationen.  
 
Prolonged sedentary is frequently found among office workers, which implicate health risks. The 
existing research about the factors that affect office workers sedentary behavior is insufficient. The 
purpose of this study was to investigate the office worker's attitude and approach regarding 
sedentary during working hours, with the hope of creating understanding for office workers 
sedentary behaviors. The ABC of behavior, The ecological model of sedentary behavior and Self 
Determination Theory was used as the theoretical framework. Study participants were 21 men and 
women working in an office environment in Umeå. Data collection was performed with three focus 
group interviews that later was analyzed by doing a qualitative content analysis. The results showed 
both barriers and factors that enables a reduction in sedentary at individual, group and 
organizational level. This affected the sedentary behavior. The study's conclusion was that a 
reduction in sedentary among office worker requires efforts that involves individual, group and 
organization. 
 
 

De fysiska, ekonomiska och sociala miljöerna människor lever och vistas i har 
utvecklats och förändrats. Detta har resulterat i att vi kommunicerar, transporterar, 
roar oss och arbetar på andra sätt än tidigare. Denna förändring innebär att vi har 
betydligt lägre krav på att vara fysisk aktiva i vår vardag, och vi rör oss allt mindre 
(Owen, Geneviève, Matthews & Dunstan, 2010). Många människor spenderar 
majoriteten av sin vakna tid stillasittande, både på arbetet och fritiden 
(Folkhälsomyndigheten, 2012). För människor med ett fysisk inaktivt arbete, är 
tiden som spenderas på arbetsplatsen den del av dagen som infattar största andelen 
stillasittande tid (Brown, Miller & Miller, 2003). Healy, Matthews, Dunstan, Winkler 
och Owen (2011) har kartlagt människors rörelsemönster under vaken tid där det 
visade sig att stillasittandet i genomsnitt uppgår till 9,3 timmar/dag, medan vi 
endast ägnar oss åt hälsofrämjande fysisk aktivitet i 0,7 timmar/dag (Healy et al., 
2011).  
 
Stillasittande definieras av Ekblom Bak (2013) som all vaken aktivitet i liggande 
eller sittande position, som innebär muskulär inaktivitet i de större 
muskelgrupperna i kroppen och är karaktäriserat av en låg energiförbrukning. 
Stillasittande innebär en stor risk för ohälsa och samband finns mellan stillasittande 
och hjärt-kärlsjukdom, olika typer av cancer, diabetes typ 2, metabolt syndrom, 
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depression och som en följd av detta, även en för tidig död (Thorp, Owen, Neuhaus 
& Dunstan, 2011). Dessutom visar forskning att trots övrig fysisk aktivitet är längre 
stunder av stillasittande starkt kopplade till negativa hälsoeffekter (Katmarzyk, 
Church & Craig 2009; Koster et al., 2012). Även Folkhälsomyndigheten (2012) har 
visat på att hälsoriskerna med stillasittande är oberoende av hälsofrämjande fysisk 
aktivitet. Ekblom Bak (2013) beskriver att stillasittande tidigare ansetts vara 
motsatsen till regelbunden fysisk aktivitet och motion. Nyare forskning har dock 
visat att så inte är fallet, och istället bör dessa ses som två separata beteenden med 
oberoende betydelse för hälsa och sjukdom. Långvarigt stillasittande kan ses som 
en riskfaktor för ohälsa, medan regelbunden motion som en friskfaktor för hälsa.  
 
World Health Organisation [WHO] (2015) listar långvarigt stillasittande som en ny 
arbetsmiljörisk. Owen, Sugiyama, Eakin, Gardiner, Tremblay och Sallis (2011) 
beskriver att bland yrkesgrupper med främst administrativa arbetsuppgifter är 
risken stor för långvarigt stillasittande. Även Thorp, Healy, Winkler, Clark, Gardiner, 
Owen och Dunstan (2012) menar att arbetsmiljön är bidragande till ett stillasittande 
beteende, speciellt för individer som arbetar i kontorsmiljö. Där Van Uffelen et al. 
(2010) redogör för att stillasittande på arbetsplatsen är relaterat till en högre risk 
att drabbas för diabetes typ 2 och förtidig död.  
 
Arbetsplatsen är därmed en viktig arena som kan användas för att kunna minska 
långvarigt stillasittande och de potentiella hälsorisker detta kan medföra. Enligt 
Owen et al. (2011) finns det tyvärr inte tillräckligt med utförlig forskning gjord på 
vuxnas stillasittande beteende och vad som är bidragande faktorer till att vi sitter så 
mycket som vi gör (Owen et al., 2011). Ryan, Dall, Granat och Grant (2011) 
framhåller även de att anledningen till att vuxna sitter mer än vad 
rekommendationerna menar är hälsosamt inte kan förklaras.  
 
 

Teori 
 
Det pågår en debatt om vem som bär ansvaret för individens hälsa och de livsstilsval 
som påverkar detta. Ena sidan hävdar att det är individen själv som bär ansvaret och 
att det är denna som skall göra val och handlingar för att upprätthålla en god hälsa. 
Den andra sidan menar att även andra faktorer påverkar individen och dennes val 
(McElroy, 2002). Teorierna som nedan presenteras om de olika förhållningssätten 
kommer vidare användas för att analysera det resultat som framkommer i studien. 
 
Det mänskliga beteendet 
Om individen själv bär ansvaret för den egna hälsan kan det vara relevant att förstå 
vad som påverkar att individen gör som den gör. Linton, Bergbom och Flink (2013) 
förklarar att beteenden inbegriper allt som människan gör, tänker och känner. 
Ramnerö och Törneke (2006) beskriver att för att förstå mänskliga beteenden 
måste även det sammanhang beteendet sker i analyseras. Detta kan ske genom en 
ABC-analys. Analysen består av tre delar och undersöker det sammanhang en 
individs handlingar finns i. A avser en aktivitet, B står för beteendet och C står för 
konsekvensen av beteendet.  I en ABC-analys skapas förståelse för ett beteende 
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genom att fastställa den aktivitet som triggar beteenden och konsekvenser som 
följer med beteendet. För att kunna ta reda på varför ett beteende sker tas det reda 
på vilken aktivitet som startar beteendet, alltså A i analysen (Ramnerö & Törneke, 
2006). Detta kan förklaras som att beteendet, exempelvis sitter och arbetar vid 
skrivbordet, sker för att aktiviteten, trött i benen triggar det. Ramnerö och Törneke 
(2006) beskriver att sedan ska även kartläggning av konsekvensen med beteendet 
ske, alltså C i analysen. En konsekvens kan öka eller minska sannolikheten att ett 
beteende upprepas. Är konsekvensen positiv för individen är sannolikheten större 
att den upprepar beteendet, om konsekvensen är negativ minskar sannolikheten för 
att repetera beteendet (Ramnerö & Törneke, 2006). Om detta ska beskrivas med 
hjälp av beteendet sitter och arbetar, som triggades av aktiviteten trött i benen, kan 
konsekvenserna av detta bli att individen slipper bli trött i benen. Då konsekvensen 
för individen upplevs positiv då den slipper bli trött i benen är sannolikheten stor 
att den fortsätter med detta beteenden.  Nygren och Lisspers (1992) beskriver en 
faktor som ytterligare påverkar mänskliga beteenden. Detta är att beteendet till 
största delen styrs av de omedelbara konsekvenserna beteendet har och inte av de 
långsiktiga potentiellt negativa konsekvenserna som kan komma senare (Nygren & 
Lisspers, 1992). Detta kan innebära att de omedelbara konsekvenserna av att sitta 
och arbeta är att en individ inte blir trött i benen, medan de långsiktiga 
konsekvenserna är risker för hälsan. Dock är detta inget individens beteende 
påverkas av eller som gör att den undviker att sitta, eftersom det är de kortsiktiga 
konsekvenserna som styr.  
 
Begreppet motivation är en viktig komponent i att främja en beteendeförändring. 
Det är drivkraften i att kunna påbörja och vidmakthålla en förändring (Faskunger, 
2013). Människans motivation kan beskrivas med hjälp av Self Determination 
Theory [SDT] (Deci & Ryan, 1985). Enligt SDT kan vår motivation förstås från våra 
grundläggande psykologiska behov av att uppleva kompetens, autonomi och att 
kunna relatera till det vi gör. Grunden i STD utgår från yttre och inre motivation. Den 
yttre motivationen kommer från att vi involveras i en aktivitet för att det leder till 
en yttre belöning. Det kan handla om beteenden som leder till ett visst utfall, en 
materiell belöning eller för att undvika bestraffning. Den inre motivationen kommer 
från att vi gör något som är intressant och tillfredsställande för oss själva. Detta 
innebär att vi utför aktiviteter på grund av de positiva känslorna som aktiviteten 
frambringar, intresset och nyfikenheten att göra det, eller för att anta utmaningar 
(Deci & Ryan, 1985). SDT har utvecklats till att delas in i autonom motivation, 
kontrollerad motivation och amotivation. Den kontrollerade motivationen 
innefattar de yttre faktorerna som styr vårt beteende som exempelvis bestraffning 
och belöning. Detta bidrar till att vi känner oss tvingade att agera på ett visst sätt 
och har en negativ påverkan på våra psykologiska behov. Den autonoma motivation 
innefattar vår inre motivation samt delen av den yttre motivationen som bidrar till 
att människan kan identifiera sig med aktivitet och det värde det skapar. För att den 
inre motivationen skall infinna sig krävs vissa förutsättningar. Dessa är kompetens, 
autonomi samt delaktighet. Den autonoma och kontrollerade motivationen styr och 
stimulerar människans beteenden, något som amotivationen inte gör eftersom 
denna innebär en avsaknad av motivation. Autonoma och kontrollerad motivation 
leder således till olika utfall. Den autonoma motivationen tenderar att bidra till 
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större psykisk hälsa och att de aktiviteter som företas utförs mer helhjärtat. Det 
tenderar även att leda till en långvarig och bestående förändring mot ett 
hälsosammare beteende (Deci & Ryan, 2008) 
  
Andra faktorer påverkar individens hälsa 
Det riktas kritik mot att individens ansvar för sin hälsa förstoras, där även andra 
faktorer nämns påverka och influera. Det menas att den sociala strukturen kan 
förklara och bidra till ohälsosamma beteenden individen har, som exempelvis 
stillasittande. Den vanligaste kritiken mot att individen själv bär ansvaret är att den 
sociala kontexten där individen gör sina val ignoreras och den kunskap som finns 
om miljöns och sociala strukturers betydelse, minimeras. Den stillasittande 
livsstilen är djupt rotad i de sociala arrangemang vi lever i, både bland familj, vänner 
och medarbetare, vilket medför att det är utom individens kontroll att påverka sitt 
stillasittande (McElroy, 2002). Sallis, Owen & Fisher (2008) beskriver att den 
ekologiska modellen för hälsobeteenden är användbar för att förstå människans 
beteende och levnadsvanor. De beskriver att den ekologiska modellen belyser hur 
olika faktorer påverkar beteendet. Vidare menar de att det inte räcker med att lära 
människor att göra hälsosamma val. Är den omgivande miljön inte stödjande leder 
det vanligtvis till svaga och kortsiktiga effekter. På samma vis kommer inte goda 
förutsättningar automatiskt resultera i att individen utnyttjar dessa resurser och 
gör hälsosamma val. Därmed är en viktig utgångspunkt i den ekologiska modellen 
att utgå både från individperspektivet och den omgivande miljön för att uppnå 
bestående effekter. Owen et al. (2011) beskriver att för att förstå och förklara det 
stillasittande beteendet kan den ekologiska modellen användas.  Den kan användas 
för att förstå vilka faktorer som är relaterade till ett sittande beteende beroende på 
kontext, och kan användas för att förebygga och minska stillasittandet. Modellen 
baseras på fyra arenor där det stillasittande beteendet förekommer under vardagen. 
Dessa är hemmamiljön, fritid, arbete och transport. De olika arenorna kartläggs 
genom att identifiera olika situationer, förutsättningar, yttre faktorer samt 
individuella preferenser som finns inom respektive arena. Kartläggningen används 
som utgångspunkt för att studera eller arbeta med att minska/motverka 
stillasittandet. Det stillasittande beteendet påverkas inom dessa arenor på flera 
olika nivåer; individ, social, organisatorisk, miljö och omgivning. Dessa faktorer kan 
bidra enskilt eller i samverkan med varandra och på så vis påverka det stillasittande 
beteendet.  Ekblom Bak, Ekblom och Engström (2013) menar att de olika nivåerna 
har en skiftande påverkan på det stillasittande beteendet beroende på i vilken arena 
beteendet sker i. Exempelvis har individen enklare att påverka sitt stillasittande på 
fritiden än på arbetet eftersom det kan råda organisatoriska bestämmelser och 
normer som är överordnad individens preferenser.  
 
Kallings (2013) beskriver att för att lyckas i arbetet med att minska långvarigt 
stillasittande på arbetsplatsen krävs ett gemensamt ansvar och samarbete mellan 
individ, chef och organisation. Stillasittande bör ses som en arbetsmiljöfråga där 
metoder för att minska långvarigt stillasittande på arbetstid bör arbetas in i policys. 
Ståhlberg (2013) beskriver att hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen inte bara 
bör fokusera på att få de anställda att vara fysiskt aktiva. Det bör även fokuseras på 
att undvika långvarigt stillasittande. En samverkan mellan de olika nivåerna som 
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finns på en arbetsplats krävs för att genomföra förändring. Dessa nivåer involverar 
organisationen, gruppen och individen. På organisationsnivå är det av vikt att 
hälsoarbetet och hur det ska bedrivas berörs i styrdokument och policys. Arbetet 
skall integreras i hela verksamheten och bör inte ses som en separat aktivitet. På 
gruppnivå innebär det att gruppen bör stödja varandra och tillsammans arbeta för 
att minska stillasittandet. Det är även av vikt att gruppen planerar och diskuterar 
gemensamma mål och visioner för hur detta skall genomföras. På individnivå avses 
det egna intresset, engagemanget och ansvarstagandet som viktiga faktorer. Dock 
påverkas individen av de attityder, vanor och förhållningssätt som finns inom 
arbetsplatsen där både gruppen och organisationen har ett inflytande över 
individens inställning och beteende.  
 
 

Tidigare forskning 
 
Chau, Daley, Srinivasan, Dunn, Bauman och Van der Ploeg (2014) undersökte ett 
Australienskt företag där de anställda fått använda en arbetsstation med 
möjligheten att både stå och sitta för att arbeta. Genom fokusgruppsintervjuer med 
de anställda utvärderade forskarna acceptansen, användandet och uppfattningar 
om arbetsstationen. Resultatet visade att faktorer som deltagarna upplevde 
uppmuntrade till användandet av ståfunktionen vid arbetsstationerna var en 
stödjande arbetsmiljö som förespråkade en stående arbetsposition, att deltagarna 
upplevde fysiska hälsofördelar med att stå upp samt att det gav fördelar i arbetet då 
de blev mer produktiva och effektiva av att stå och arbeta. Interventionen medförde 
att de anställdas medvetenhet om hur mycket de sitter varje dag hade ökat och 
många av de förändrade sina vanor genom att sitta mindre. Svårigheter med att 
använda ståmöjligheten vid arbetsstationen nämndes vara begränsning i 
höjdinställning av arbetsstationen, att det var mindre bekvämt att stå upp och 
arbeta samt att dataskärmen hamnade i ett för nära avstånd när deltagarna stod 
upp.  
 
Priebe och Spink (2015) har undersökt om det stillasittande beteendet bland 
kontorsarbetare i Canada förändrades genom att de mottog e-post meddelanden om 
deras kollegors rörelsemönster. Forskarna använde en experimentell design och 
mätte de anställdas stillasittande beteende före och efter dem mottagit 
meddelanden. Resultatet visade att de anställda som fick meddelanden om att deras 
kollegor hade en lägre grad av stillasittande beteenden än de själva sänkte sitt eget 
stillasittande genom att gå mer på kontoret och i trappor.  
 
Grunseit, Chau, Van der Ploeg och Bauman (2013) undersökte effekter, acceptans 
och användbarheten bland kontorsarbetare vid ett företag i Australien där höj- och 
sänkbara skrivbord införts. Forskarna använde kvantitativa enkäter, enskilda 
intervjuer samt gruppintervjuer för att samla in data. Resultatet visade att efter 
införandet av skrivborden minskade stillasittandet bland majoriteten av de 
anställda. Anledningar som uppgavs till varför deltagarna valde att arbeta stående 
var hälsofördelarna och uppmaningar från kollegor. Faktorer som bidrog att de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grunseit%20AC%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chau%20JY%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20der%20Ploeg%20HP%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bauman%20A%5Bauth%5D
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anställda bibehöll skrivborden i stående läge var bland annat möjligheten att utföra 
arbetsuppgifter stående och ingen minskad produktivitet.  
 
Puig-Ribera et al. (2015) fann att en webbaserad intervention bidrog till ett minskat 
stillasittande bland kontorsanställda i Spanien.  Deltagarna i intervention fick hjälp 
med målsättning, motivation och feedback och hade möjligheten att diskutera 
upplevelser och strategier med sina kollegor. Genom självrapportering av 
stillasittandet, stegräknare och fysiologisk mätningar fann forskarna att deltagarna 
i interventionen minskade sitt stillasittande signifikant gentemot kontrollgruppen. 
 
De Cocker, Veldeman, De Bacquer, Braeckman, Owen, Cardon och De Bourdeauhuij 
(2015) undersökte anställdas reflektioner på stillasittande arbete och vilka 
möjligheter de såg till att genomföra åtgärdsstrategier för att minska och avbryta 
stillasittandet under arbetsdagen. Sju fokusgruppsintervjuer på tre olika företag i 
Belgien utfördes för att samla in data. Resultatet visade att majoriteten av 
deltagarna spenderade sin arbetsdag mestadels sittande och det framkom även att 
deltagarna ansåg att stillasittandet var en stor anledning till de rygg- och nackbesvär 
många upplevde. Strategier som föreslogs för att minska stillasittandet var bland 
annat att stå under telefonsamtal och möten, påminnelser på datorn, ståbord, 
förändra kontorsmiljön, samt lunch och raster som innehöll fysisk aktivitet. De 
barriärer som uppmärksammades för att minska stillasittandet var att produktivitet 
skulle minska och svårigheten att förändra vanan att sitta och arbeta. Faktorer som 
kunde underlätta var en ökad medvetenhet om riskerna med stillasittande, 
alternativ som förenklade att arbeta stående och om vissa arbetsmoment bara 
kunde utföras stående. 
 
Gilson, Burton, van Uffelen och Brown (2011) undersökte kontorsarbetares 
uppfattningar om stillasittande livsstil och ohälsa där de försökte kartlägga vad som 
efterfrågades för att minska den stillasittande arbetstiden för deltagarna. Fyra 
fokusgruppsintervjuer med anställda i ett företag i Australien gjordes där forskarna 
försökte fånga de anställdas åsikter, synpunkter och erfarenheter om ämnet. 
Resultatet visade att de anställda associerade långvarigt stillasittande med sämre 
hälsa. Dessutom ansåg deltagarna att åtgärder som både involverade individen och 
organisationen på arbetsplatsen var viktigt för att minska stillasittande. Förslag på 
åtgärder var bland annat möjligheten att utföra vissa arbetsuppgifter stående, 
arbetsmiljöförändringar som minskade stillasittandet ex. flytta skrivare längre bort 
från kontorsplatsen samt planerade raster där fysisk aktivitet kunde utföras. 
Deltagarna lyfte dock att ett hinder med dessa interventioner var att det kunde 
minska produktiviteten under arbetsdagen. 
 
Under en veckas tid mättes och observerades stillasittandet hos 
universitetsanställda i en skotsk studie av Ryan, Dall, Granat och Grant (2011). 
Forskarna jämförde resultatet av mätningarna med de rekommendationer som idag 
finns om hur ofta stillasittandet bör avbrytas. Resultatet visade att deltagarna 
generellt satt längre än rekommendationerna, där anledningen till detta inte kunde 
förklaras. Forskarna menar att det kunde handla om att de riktlinjer som finns om 
stillasittandet brister och inte var möjliga för deltagarna att förhålla sig till under 
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arbetet. Därtill resonerar forskarna att för att följa rekommendationer om 
stillasittande bör det vara motiverande för individen att genomföra detta. Det bör 
således vara möjligt att uppnå målen för att individen ska uppleva framgång. Detta 
menar forskarna kan användas vidare för att uppmuntra beteendeförändringar. 
 
Det framkommer att stillasittandet på arbetet har en negativ påverkan på hälsan. De 
teorier och modeller som finns om vem som har ansvaret och vad som påverkar 
individens stillasittande pekar på att beteendet, motivation och omgivning kan vara 
betydelsefulla. Den forskning som finns inom ämnet berör till liten del 
anledningarna till vad stillasittande bland kontorsarbetare beror på. Det tyder på att 
det finns kunskapsluckor om vad anledningen är till stillasittandet bland 
kontorsarbetare. Dessutom är forskningsområdet relativt nytt vilket gör det 
intressant att undersöka hur stillasittande på arbetet bland kontorsarbetare kan 
förstås.  
 
Syftet med studien var att undersöka attityder och inställningar avseende 
stillasittandet på arbetstid bland kontorsarbetare i Umeå. Detta med förhoppningen 
om att skapa förståelse för kontorsarbetares stillasittande beteende. 

Frågeställningar som användes för att besvara syftet var: Hur ser kontorsarbetarna 
på stillasittandet på arbetsplatsen? Vilka hinder upplever kontorsarbetarna till att 
minska stillasittandet? Vad ser kontorsarbetarna för möjliga metoder till ett minskat 
stillasittande? 
 
 

Metod 
Undersökningsdeltagare 
En förfrågan om deltagande i studien skickades ut via e-post till ett flertal 
arbetsplatser i Umeå där kontorsarbete förekommer. Ett företag inom banksektorn 
och ett företag inom byggbranschen visade intresse för att delta i studien. 
Kontaktpersonerna från respektive företag delgavs information om studien, dess 
syfte samt hur intervjuerna skulle ske. Kontaktpersonerna på företagen fick 
bestämma tid och dag för intervjuerna som ansågs passande för dem. Personerna 
som deltagit i intervjuerna var både män och kvinnor. Samtliga deltagare hade 
kontorsbundna arbetsuppgifter. Då syftet med studien var att undersöka 
kontorsarbetare som grupp exkluderades ingen deltagare på grund av ålder, kön 
eller etnicitet. Undersökningsdeltagarna delades in i tre grupper som var följande. 
Grupp 1, n = 8, i åldern 26-59, 4 kvinnor och 4 män. Grupp 2, n = 7, i åldern 36-63, 1 
kvinna och 6 män. Grupp 3, n = 6, i åldern 31-59, 2 kvinnor och 4 män. 
 
Undersökningsmetod 
Då studiens syfte var att undersöka anställdas åsikter, tankar och inställningar om 
sitt stillasittande på arbetet och vad de efterfrågar för att minska detta sågs en 
kvalitativ forskningsmetod som bäst lämpad att använda. Merriam (1994) menar att 
vid kvalitativ forskning samlar forskaren in och tolkar känslor, tankar och 
erfarenheter från intervjupersonerna där attityder och beteenden lättare kan 
framträda och analyseras. Forskningsmetoden som användes var 
fokusgruppintervjuer, vilket Morgan (1997) beskriver vara användbar för att samla 
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in kvalitativ data med fokus på speciella frågeställningar (Morgan, 1997). Då 
studiens övergripande syfte var att kartlägga attityder och beteende avseende 
stillasittande på arbetstid bland kontorsarbetare ansågs fokusgruppsintervjuer 
vara mest lämpad. Detta med förhoppningen om att detta skulle generera i en 
bredare och mer djupgående diskussion och analys av deltagarnas tankar och 
åsikter, än om enbart individuella intervjuer utförts. Stewart och Shamdasani 
(1990) beskriver att metoden är användbar för att undersöka individers tankar och 
idéer som uppstår vid interaktion med andra. Vid fokusgruppsintervjuer 
konfronteras individens åsikter med andra deltagares åsikter, något som kanske 
inte överensstämmer med de egna. Detta tillåter individen att reagera och bygga 
upp förståelse för andra gruppmedlemmars tankar och åsikter. Hylander (2001) 
beskriver att fokusgruppsintervjuer kan resultera i att deltagarna berättar och 
lyfter sådant de inte skulle kommit ihåg vid enskilda intervjuer. Dessutom kan en 
deltagare som berättar om något även inspirera andra till att våga öppna sig och tala. 
Forskaren får då snabbt ett stort antal varierande synpunkter och åsikter. För att 
åstadkomma detta menar Svenning (2003) att det är av vikt att se till att alla 
deltagare får komma till tals och uttrycka sina åsikter. Patton (2002) menar att 
fokusgruppsintervjuer även ökar möjlighet att studera interaktionen mellan 
deltagarna, vilket kan öka kvaliteten på insamlat material.  
 
Utformande av intervjuguide 
Intervjuguiden för fokusgruppsintervjuer utformades med förbestämda öppna 
frågor, med utrymme för eventuella följdfrågor. Kreuger (1994) menar att 
intervjuguiden bör innehålla vissa delar för att få en tydlig struktur över intervjun 
och kan delas upp i följande delar: öppningsfrågor, introduktionsfrågor, 
övergångsfrågor, nyckelfrågor och avslutande frågor. Öppningsfrågor avser frågor 
som är enkla att besvara och som öppnar upp deltagarna för samtal. Dessa frågor 
ska alla deltagarna besvara och ska avse fakta istället för attityder och åsikter.  
Därefter följer Introduktionsfrågor som introducerar deltagarna till ämnet som ska 
diskuteras. Dessa frågor kan även ge deltagarna en möjlighet att reflektera över 
egna erfarenheter som rör ämnet. Övergångsfrågor kommer sedan och används för 
att leda deltagarna in till intervjuernas kärnfrågor. Dessa frågor ska medverka till 
att deltagarna ser ämnet ur ett större perspektiv och bli medvetna om hur andra kan 
betrakta det. Sedan följer nyckelfrågor. Dessa är de centrala i intervjun och de 
viktigaste frågorna för den kommande analysen. Det är dessa frågor som ska läggas 
mest tid på under samtalet. Avslutningsvis kommer de avslutande frågorna och 
dessa används för att säkerställa att inget som är viktigt missats, samt att deltagarna 
får chansen att diskutera sådant som inte tagits upp under intervjun (Kreuger, 
1994). Med detta i åtanke utformades en intervjuguide (se Bilaga 1.) där frågor 
utformades för att fånga upp alla ovan beskrivna delar. En öppningsfråga var ”Vad 
är dina arbetsuppgifter?” En introduktionsfråga var ”Vilka möjligheter har ni idag till 
att stå upp och arbeta?” En övergångsfråga var ”Vilka nackdelar ser ni med att sitta 
och arbeta?” Fyra av övergångsfrågorna utformades med utgångspunkt från 
ambivalenskorset med förhoppningarna om att få intervjudeltagarna att börja tänka 
och reflektera över sitt stillasittande. Barth och Näsholm (2006) beskriver att detta 
kan användas för att deltagarna själva, genom att lista för- och nackdelar med ett 
beteende samt vad en förändring skulle innebära, konkret och tydligt får reflektera 
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över vad ett förändrat beteende skulle innebära (Barth & Näsholm, 2006).  En 
nyckelfråga var ”Vad kan gruppen tillsammans gör för att minska stillasittandet?” En 
avslutande fråga var ”Är det något ni anser att vi missat att diskutera som vi ska ta 
upp? En pilotintervju utfördes för att testa intervjuguidens frågor och tar reda på om 
den undersökte det som var avsett att undersökas. Pilotintervjun användes inte i 
resultatet. 
 
Procedur 
Intervjuerna utfördes i ett konferensrum på det aktuella företaget och varade i ca 
90 minuter vardera. Vid fokusgruppintervjuernas start skedde först en kort 
presentation av forskarna, hur intervjuerna skulle gå tillväga samt syftet med 
intervjuerna och studien. Därefter informerades deltagarna om att intervjuerna var 
frivilliga, att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande, samt att allt som sades 
var sekretessbelagt. De fick även godkänna att samtalen spelades in på en diktafon. 
Deltagarna fick ta del av ett informationsbrev där syftet med studien samt deras 
rättigheter beskrevs (Se Bilaga 2). Dessutom var forskarna noga med att klargöra 
att det inte fanns några felaktiga svar, utan att det var deltagarnas sanningar som 
ville nås. Enligt Kvale och Brinkman (2014) är intrycket som intervjuledaren ger av 
vikt för att deltagarna ska känna trygghet i att kunna berätta om sina erfarenheter 
och känslor för en främling (Kvale & Brinkman, 2014). Genom att visa intresse för 
deltagarna och noga belysa att deras upplevelser och tankar var relevanta försökte 
detta uppnås. Dessutom försökte forskarna visa med sitt sätt att agera vid 
intervjusituationen att de lyssnade och var uppmärksamma på vad deltagarna 
berättade. Deltagarna fick börja med att kort berätta om sig själva, detta för att bli 
bekväma med situationen, samt för att starta intervjun på ett lättsamt vis. Därefter 
utgick intervjuerna från den förbestämda intervjuguiden som utformats. Under 
intervjuerna närvarade båda forskarna där den ene agerade moderator. En 
moderator beskrivs av Tursunovic (2002) som diskussionsledare vars roll är att 
leda diskussionen, skapa interaktion mellan deltagarna samt att se till att ämnet 
fokuseras. Det är dock viktigt att moderatorn inte styr diskussionen och själv agerar 
som en deltagare.  Moderatorn bör ställa frågor som både ger en variation i svaren 
där både för och nackdelar belyses, samt ställer frågor som genererar specifika och 
konkreta svar. Vidare bör moderatorn eftersträva frågor som försöker fånga 
känslor, värderingar och handlingar. Den andra forskaren verkade som observatör 
och sekreterare där huvuduppgiften enligt Tursunovic (2002) är att dokumentera 
talordning, kroppsspråk samt att se till att alla frågorna behandlas och diskuteras 
(Tursunovic, 2002). De deltagare som var intresserade av studien lovades få ta del 
av det slutgiltiga resultatet.  
 
Analysmetod 
En kvalitativ analys kännetecknas av att forskaren utifrån insamlat material 
grundligt sätter sig in i detta för att kunna exemplifiera snarare än att generalisera 
(Svenning, 2003). För att analysera insamlad intervjudata användes metoden 
kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys består av analysenhet, 
domän, meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, kategori och tema. En 
analysenhet är det dokument som skall analyseras (Granskär & Höglund-Nielsen, 
2008). I detta fall består analysenheten av de transkriberade 
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fokusgruppintervjuerna. Intervjuerna transkriberades ordagrant av båda forskarna 
var för sig. Transkriberingen skedde direkt efter respektive utförd intervju. Därefter 
jämfördes dessa för att undersöka om det fanns skillnader i det som transkriberats. 
De olikheter som hittades kontrollerades noggrant för att säkerställa att inte 
personliga missuppfattningar färgat materialet. De transkriberade intervjuerna 
lästes igenom flertalet gånger för att forskarna skulle få en god överblick över 
materialet. Därefter följer domän, vilket Granskär och Höglund-Nielsen (2008) 
beskriver är de delar av intervjutexten som handlar om ett specifikt område. Data 
som inte bidrog till att besvara studiens syfte eller frågeställningar valdes därför 
bort. Vidare följer meningsenhet vilket Granskär och Höglund-Nielsen (2008) 
förklarar som den del av texten som är meningsbärande och kan bestå av ord, 
meningar och stycken av text som genom sitt innehåll och sammanhang hör ihop 
(Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Under analysprocessen kondenserades och 
abstraherades de meningsenheter som framtagits. Kondenseringen innebar att 
texten kortades ned för att göra den mer lätthanterlig. Därefter abstraherades den 
kondenserade texten med syftet att lyfta innehållet till en greppbar nivå. Den 
abstraherade texten kodades, vilket innebar att meningsenheterna gavs en etikett 
som kortfattat beskrev dess innehåll. Koderna sammanfördes därefter till 
kategorier. Där en kategori bestod av flera koder med likartat innehåll. Slutligen 
utformades teman där den underliggande meningen i kategorierna framgick. Detta 
gjordes för att fånga den “röda tråden” av de framtagna kategorierna. Framtagandet 
av teman pågick under hela analysarbetet och framställdes senare som resultatet i 
studien.  
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Tabell 1. Exempel på meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, kategori och 
tema från innehållsanalys av intervjuer om kontorsarbetares stillasittande på arbetet. 
 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

Och sen tror jag att 
när man har 
kontorsinformatio
n att… man har 
någon som 
föreläser om de här 
bitarna. Precis som 
alla andra 
arbetsmiljöföreskri
fter vi pratar om 
och påminner om 
hälsoriskerna som 
finns med 
stillasittande. 

Vid 
kontorsinformation 
har man föreläsare 
om stillasittande. 
Prata om det som 
andra 
arbetsmiljöföreskrif
ter. Påminna om 
hälsoriskerna med 
stillasittande 

Ta upp 
stillasittan
det i 
policys och 
på möten 

Vad 
organisation
en kan göra 

Möjliga 
metoder 
till ett 
minskat 
stillasittan
de 
 

Jag tänkte såhär att 
ni har ju snurror, 
sitter tre och tre, 
att nån måste alltid 
ha bordet uppe i 
ståläge… och 
sänker den som 
står upp måste 
någon annan höja 
sitt…då triggar 
man ju varandra! 

Någon i er tregrupp 
måste ha bordet i 
ståläge. Sänker en 
bordet ska en 
annan höja sitt. Kan 
trigga varandra att 
stå 

Motivera 
genom att 
utmana 
varandra 

Vad gruppen 
kan göra 

Möjliga 
metoder 
till ett 
minskat 
stillasittan
de 
 

 
Induktiv ansats 
Denna rapport har antagit en induktiv ansats då den utgår utifrån det 
kontorsarbetarna berättar och deras erfarenheter. Fejes och Thornberg (2009) 
beskriver att i en induktiv ansats utgår forskaren från en mängd enskilda fall där 
denne söker sig till generella slutsatser genom observationer eller erfarenheter. 
Induktiva ansatser är därför aldrig bindande eftersom det i framtiden kan uppstå 
undantag i det som tidigare observerats (Fejes & Thornberg, 2009). Vid en induktiv 
ansats utförs analysen av resultatet förutsättningslöst och baseras på individernas 
berättelser om sina upplevelser, vilket gör den komplex och kontextberoende 
(Granskär & Höglund-Nielsen, 2008).  
 
Etiska överväganden 
För att undvika negativa konsekvenser för personerna som intervjuats i samband 
med studien har etiska aspekter från Vetenskapsrådet (2002) tagits i beaktning. 
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Detta genom att tillämpa individskyddskravet, något som innebär att deltagarna i 
studien försäkrats om att de inte kommer utsättas för förödmjukelse eller kränkning 
genom sitt deltagande. Individskyddskravet kan sammanfattas i fyra allmänna 
huvudkrav, dessa kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-
kravet samt nyttjandekravet. Informationskravet avser att forskaren ska informera 
om syftet med den studie som ska utföras (Vetenskapsrådet, 2002), vilket skedde 
vid första kontakt med intervjupersonerna då deltagarna informerades om varför 
studien skulle göras, vad den handlade om samt deras roll i studien. 
Samtyckeskravet avser att intervjudeltagaren själv har rätt att bestämma om sin 
medverkan, avböja frågor eller avbryta intervjun under dess gång 
(Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet följdes genom att intervjupersonerna 
innan intervjuerna tog vid fick ge sitt muntliga godkännande om att medverka. 
Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att intervjudeltagarna lovades 
anonymitet. Dessutom har inte namnen på de medverkande företagen använts, 
vilket även stärker konfidentialiteten. De inspelade intervjuerna, som kan ha 
innehållit identifierbar information, användes enbart av forskarna och raderades 
när transkriberingarna var utförda. Slutligen följdes nyttjandekravet vilket 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver innebär att data som samlas in under 
intervjuerna endast används för forskningens ändamål.  
 
 

Resultat 
 

Nedan presenteras resultatet från de analyserade fokusgruppintervjuerna. Detta 
sammanfattas i rubrikerna Hur ser kontorsarbetarna på stillasittande, Vilka hinder 
upplever kontorsarbetarna till att minska stillasittande samt Möjliga metoder till ett 
minskat stillasittande.  
 
Hur ser kontorsarbetarna på stillasittande 

Inställning till stillasittande 
Delade meningar råder bland kontorsarbetarna kring ämnet stillasittande och deras 
attityder skiljer sig åt. Det är tydligt att det finns två olika läger gentemot 
stillasittande där den ena sidan pratar om att stillasittandet har betydelse för deras 
välmående. Dessa berättar att om viljan finns har alla möjligheten att stå upp och 
arbeta. De personer som idag står upp och arbetar stora delen av sin arbetsdag 
menar att det handlar om att bestämma sig. En kontorsarbetare säger “Jag tror det 
viktigaste det är att man bestämmer sig. Jag bestämmer mig att från och med idag så 
ska jag stå. Jag ska stå 14 dagar på raken, varje dag. Det tror jag är det viktigaste, att 
man bestämmer sig “ (Man, grupp 1). De kontorsarbetare som idag står upp och 
arbetar pratar om att det kan vara svårt till en början när vanan att stå inte finns. 
Dock framgår det att när den nya vanan är etablerad är det enkelt och att det inte 
finns några ursäkter till att fortsätta sitta. Detta uttrycks genom ”Jag tänker att så 
länge du har din normala vikt så borde du kunna stå utan problem, då ska du klara av 
att stå” (Man, grupp 2). En annan kontorsarbetare menar “Alltså det är ganska 
häftigt det här tycker jag. Att när man pratar träning med folk. Alltså varför springer 
inte du tre gånger i veckan? Nej jag hinner inte! Nej det är så mycket, jag ska handla, 
hämta barnen. Men det här! Det är ju ingen tidsåtgång!” (Kvinna, grupp 3). 
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Det finns även de som inte delar samma uppfattning om stillasittande. Dessa 
ifrågasätter stillasittandets betydelse för hälsan och menar att det finns andra 
faktorer som i större utsträckning påverkar hälsan. En av kontorsarbetarna 
uttrycker att sitta stilla är det farligaste en individ kan göra för sin egen hälsa. Detta 
ifrågasätts av en annan kontorsarbetare som påstår att det finns andra faktorer som 
farligare för hälsan. “Jag tror nog att röka är farligare” (Man, grupp 3). Dessutom är 
det ett flertal av deltagarna som menar att eftersom de motionerar regelbundet på 
fritiden kan de med gott samvete sitta ned och arbeta. ”Jag försöker ju kompensera 
med träning på fritiden. Så då tycker jag det är ganska skönt att sitta” (Man, grupp 2).  
 
Vid intervjuerna berättar moderatorn kort om vad forskning visat om långvarigt 
stillasittande. Majoriteten av kontorsarbetarna förvånas över av vad forskning 
kommit fram till och att konsekvenserna av stillasittandet är allvarligare än de 
tidigare trott. Kontorsarbetarna anser att det är skrämmande och majoriteten av 
dem menar att konsekvenserna av stillasittande var något de inte kände till. Detta 
uttrycker en genom “Jag har i alla fall trott att har man tränat och haft en god 
kondition och kan springa en mil eller sådana där saker och gå på pass tre gånger i 
veckan. Ja men då har du liksom gjort ditt” (Kvinna, grupp 3).  
 

Stillasittandets påverkan på den egna hälsan  
Det framkommer under intervjuerna att kontorsarbetarna upplevt negativa 
konsekvenser av stillasittandet. De beskriver både fysiska och mentala problem som 
påverkat dem i arbetet.   “När jag jobbade mycket ute på byggprojekt så satt jag ju 
80-90 procent. Och när jag kom in på kontoret började jag stå. För jag började känna 
att, jag fick ont i ryggen när jag satt mycket” (Man, grupp 2). En annan 
kontorsarbetare berättar “Ja jag har ju personlig kunskap om det. Jag blev 
rekommenderad av sjukgymnasten att börja stå då jag fick problem med ryggen “ 
(Man, grupp 3). Ytterligare en berättar om egna erfarenheter som resulterat i att han 
börjat stå mer. “Jag fick ryggskott för 2 månader sen och jag får djävulskt ont i ryggen 
om jag sitter för länge. Jag måste ställa mig “ (Man, grupp 3). En kontorsarbetare 
beskriver att hon upplever att hon blir trött och att kroppen känns stel om hon sitter 
mycket. “Ja man känner ju skillnaden när man verkligen sitter still länge, då känns det 
verkligen i kroppen” (Kvinna, grupp 1).  Trötthetskänslan känns igen och beskrivs 
även av andra, vilket en uttrycker “Nä men jag märker att jag blir trött av att sitta. 
Och om jag pratar i telefon så tycker jag att jag låter så trött när jag sitter. Så jag står 
hellre, annars blir jag trött” (Kvinna, grupp 3). Ytterligare en kontorsarbetare 
berättar “Jag upplever i alla fall att jag blir mer skärpt när jag står upp med kunder. 
Och då vill jag gärna stå upp för att bli mer skärpt och jag känner mig mer klar” (Man, 
grupp 1). 
 
Kontorsarbetarna berättar att de egna erfarenheterna som de upplevt i samband 
med för mycket stillasittande till stor del påverkar om de väljer att stå eller sitta. En 
kontorsarbetare förklarar “Och nu pratar jag om mig själv, men kunskapen om det är 
ju ganska låg till man drabbas av något och konstaterar det” (Man, grupp 3). Fem 
stycken av kontorsarbetarna har tidigare drabbats av ryggproblem. Till följd av 
detta har de blivit rekommenderade att minska sitt stillasittande av sjukgymnaster. 
Samtliga berättar att deras ryggproblem minskat efter att de börjat stå mer. Detta 



15 

 

beskrivs av en kontorsarbetare ”Ja för min del var det ju när jag satt mycket att jag 
fick ju ont i ryggen tillslut, jag fick ryggbesvär och det känner jag att det har försvunnit 
nu när jag står” (Man, grupp 2).  
 
Vilka hinder upplever kontorsarbetarna till att minska stillasittande 

Arbetsuppgifter  
Kontorsarbetarna beskriver att vissa arbetsuppgifter gör att de väljer att sitta. Det 
framkommer att kontorsarbetarna upplever att det känns mer naturligt att sitta när 
de har kunder eller besök, även om de har möjligheten att utföra dessa möten 
stående. En förklarar “Vi sitter ju mycket med kunder och då står man ju inte. De sitter 
ju och då sitter man ju ned med dem” (Kvinna, grupp 1) En annan uttrycker “Fast 
kunderna är ju så här att de vill ju komma in och sätta sig ned. Det är ju det de vill” 
(Man, grupp 1). Dessutom beskriver kontorsarbetarna att de vid besök och 
kundmöten anser att det skulle kännas otrevligt mot kunden om de stod upp. “Det 
känner jag också att får man besök då känns det konstigt att stå” (Man, grupp 2). Det 
finns även andra arbetsuppgifter som hindrar dem från att stå upp. Fem personer 
kör bil i arbetet vilket innebär att de inte har möjligheten att stå. Något som är 
återkommande bland samtliga kontorsarbetare, även de som i övrigt alltid står, är 
att personalmöten utförs sittande. En kontorsarbetare berättar “När jag är vid 
skrivbordet är det 100 procent, då sitter jag aldrig.  Men går man på möten då sitter 
vi eftersom vi inte har ståbord här” (Kvinna, grupp 3). Det finns även kontorsarbetare 
som berättar att de vid vissa arbetsuppgifter upplever att deras koncentration 
skärps och får mer kontroll om de utför dessa sittande. En förklarar “Ja men om jag 
är stressad då tar jag den enklaste vägen och för mig är det att sitta ned. Då känns det 
mer effektivt, jag vet inte om det är det men det känns som det” (Kvinna, grupp 1) 
 

Vanor 
Kontorsarbetarna berättar att mycket av deras stillasittande beror på vanan att sitta 
och att de behöver göra ett aktivt val om de ska stå istället för att sitta. De beskriver 
att det inte är att stå som hindrar, utan det svåra är att bryta rutinen de har på att 
utföra sitt arbete sittande. “... om jag kör upp bordet i stå-läge då kan jag stå en vecka, 
det är inga problem. Det är mer det där att, att man inte har rutinen och vanan att 
göra det” (Man, grupp 2). Även en annan beskriver att vanan styr “... man måste 
tänka, alltså man måste som göra en handling när man ska stå. När man sitter då, det 
kan du göra utan att fundera på vad du gör. Men när du ska stå, då är det som en till 
sak du ska göra, ta in på ett sätt. Och det kanske är ovana…” (Kvinna, grupp 3).  
 

Bekvämligheten 
Bekvämligheten att sitta och lathet är något som kontorsarbetarna berättar 
påverkar deras stillasittande till stor del. De gör ingen hemlighet av att de tycker det 
är skönare att sitta än att stå upp och arbeta. “Nä men det är ju skönt att sitta... men 
jag har väl ingen ursäkt” (Man, grupp 2) En annan uttrycker “Grymt skön stol” (Man, 
grupp 2) som anledning till varför han sitter. De berättar även att de tycker det är 
jobbigt att stå upp, och framför allt till en början. En uttrycker det genom “ Jag har 
ju varit dålig i ryggen i nästan ett år. Och att stå blir för jobbigt... Fast mest är jag nog 
lat” (Man, grupp 1). En annan berättar “Man är ju lite för dåligt tränad och det är ju 
jobbigt att stå och så”(Man, grupp 1).  
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Materiella hinder 
Det framkommer från det kontorsarbetarna berättar att det finns materiella hinder 
för att stå. Två av dem berättar att när de står blir dataskärmarnas position 
besvärande. Två andra förklarar att deras bord känns ostadiga om de höjer upp 
bordet till ståläge. En kontorsarbetare framhöll att stolarna kommer i vägen när de 
ställt sig upp “... om alla skulle stå så är det massa stolar i vägen” (Man, grupp 3) 
Kontorsarbetarna uttrycker även att om de ska stå behöver de tänka på vad de väljer 
för skor att ha på sig för att undvika att de får ont i fötterna. “Det är klart att vikten 
att du har rätt skor och sådana bitar det blir ju mer påtagligt om du väljer att stå” 
(Man, grupp 2). 
 

Motstånd från omgivningen 
“Det går ju att göra mycket saker egentligen. Men det är bara att man måste få med 
allihop” (Kvinna, grupp 2). Kontorsarbetarna talar om att de möter visst motstånd 
från kollegor när det kommer till att försöka minska stillasittandet. Detta yttrar sig 
genom att kollegorna ifrågasätter de som försöker få med andra att stå upp, eller att 
de är emot aktiviteter som skapas för att minska stillasittandet. Så här beskriver en 
kontorsarbetare “ Ja men om det är någon som säger att nu ska vi stå upp i veckan då 
är det ju alltid någon som frågar varför” (Kvinna, grupp 3). En annan berättar “ Det 
har ju gjorts många initiativ, men det är inte så många som kommer eller vill delta” 
(Man, grupp 1). 
 
Möjliga metoder till ett minskat stillasittande 

Vad individen kan göra  
Kontorsarbetarna påpekar att det är individen själv som har det största ansvaret 
över sitt stillasittande och därmed sin hälsa. En säger “Det känns som att det är 
mycket upp till en själv att, att göra det” (Man, grupp 2). En annan uttrycker “ Det är 
svårt att tvinga... Du måste göra det själv så är det “ (Man, grupp 2). Ytterligare en 
menar “Men jag tror att det krävs vissa insatser av mig själv för att jag ska må bättre 
och få en bättre hälsa. Det är ju ingen som gör det åt mig” (Kvinna, grupp 3). En annan 
person ur samma grupp fortsätter “Ja men alla har ju eget ansvar över sin hälsa” 
(Man, grupp 3).  
 
En kontorsarbetare menar att hon kan bjuda in sina kollegor till gå-möten istället 
för att genomföra dessa sittande vid ett bord för att bidra till att minska 
stillasittandet för sina kollegor. Kontorsarbetarna beskriver också att individen 
själv kan försöka utnyttja de möjligheter som finns under arbetsdagen för att stå, 
när arbetsuppgifterna inte kräver att utförs sittande. En berättar om hur han brukar 
göra för att aktivt reducera stillasittandet. “Jag kan säga att jag rör mig medvetet. 
Ibland om jag ska gå på toaletten så kan jag använda toaletten som är längre bort 
istället. Och om jag ska prata med någon på kontoret då går jag istället för att skriva 
ett mail till dem” (Man, grupp 3). Dessutom talar kontorsarbetarna om vikten av att 
individen själv bör vara förutseende och planera för att kunna stå. De beskriver att 
de kan se till ta med bra skor att stå i, att höja upp sitt arbetsbord vid dagens slut, 
att rulla bort stolen och att använda timer på mobilen för att påminna sig själv om 
att stå.  
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Det beskrivs bland kontorsarbetarna att det till stor del handlar om att inte ge upp 
även om det känns jobbigt till en början. En berättar om hur det var för honom “... 
och att ge det en ärlig chans, för jag vet att första veckan på kundtjänst var jag så trött 
i ryggen och tänkte att jag aldrig kommer kunna fortsätta med det här, veckan efter 
kände jag aldrig någonting, det var som bara att komma förbi den där tröskeln” (Man, 
grupp 1). De kontorsarbetare som står mycket i dagsläget uttrycker att det bara är 
att utmana sig, bestämma sig och hålla fast vid det. En av dem säger “Jag tror att 
egentligen så handlar det bara om att bara göra det och hålla fast vid det, det tror jag 
är det viktigaste, att man bara gör det” (Man, grupp 1).  
 

Vad gruppen kan göra 
Vid samtliga intervjuer nämns gruppen som viktig för att minska stillasittandet. 
Kontorsarbetarna pratar både om vikten av att gruppen stödjer, påminner, utmanar 
och motivera varandra samt fokuserar på att minska stillasittandet tillsammans. En 
menar “Jag tror att det är bra att man har stöd från gruppen och att man bestämmer 
att efter lunch ska vi alla stå. För att det inte ska bli att ”jag borde” och sen rinner det 
bara ut i sanden” (Kvinna, grupp 3). En annan säger “... jag tror att om man är ett 
arbetslag där någon börjar stå så tror jag man drar med sig andra” (Man, grupp 2). 
Dessutom lyfter kontorsarbetarna att de skulle kunna förändra personalmötena de 
har och utföra de stående eller gående istället.  
 

Vad organisationen kan göra 
Alla kontorsarbetarna är eniga om att organisationen har bidragit till goda 
förutsättningar för att de ska kunna minska sitt stillasittande, eftersom samtliga har 
egna höj-och sänkbara skrivbord. Dock anser kontorsarbetarna att organisationen 
bör införskaffa ståbord i samtliga mötesrum på arbetsplatserna, då detta inte finns 
i dagsläget. ”Ja men se till att det finns höj-och sänkbara skrivbord är väl egentligen 
det som behövs “ (Man, grupp 2). Det nämns också att organisationen bör installera 
program på deras datorer som påminner dem om att stå upp efter en viss tid. 
Kontorsarbetarna ger förslaget att arbetsgivaren kan skapa aktiviteter för att 
motivera de anställda att minska stillasittandet. De efterfrågar även att ergonomer 
besöker företagen för att informera om hur de kan stå upp mer korrekt, samt att 
underlagen undersöks för att det ska vara behagligt att stå. 
 
Kontorsarbetarna berättar att stillasittandet inte är ett ämne som det pratas om på 
företagen. De menar att organisationen bör införa stillasittandet som en viktig punkt 
för arbetsmiljön, i företagets policy samt att det tas upp på arbetsplatsträffar. 
Organisationen måste även ta sitt ansvar för att upprätthålla god hälsa på 
arbetsplatsen menar kontorsarbetarna. En uttrycker “För att om hälsan påverkas till 
det bättre så minskar ju sjuktalet och då tjänar dom mycket på det” (Man, grupp 1). 
En av kontorsarbetarna påpekar vikten av att organisationen bör se till att alla 
anställda informeras om stillasittandets betydelse för hälsan. Han uttrycker “Alla 
måste bli medvetna om detta och få kunskap om hur viktigt det är att inte sitta för 
länge. När man har kontorsinformation så kan man ha någon som föreläser om de här 
bitarna” (Man, grupp 2). Vikten av kunskap om stillasittande är något som 
kontorsarbetarna lyfter vid ett flertal tillfällen. En av dem uttrycker  
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“Har man inte haft något problem av att sitta mycket och sen ges man kunskapen 
om stillasittandets betydelse för hälsan är det nog en pusselbit för att individen 
ska förstå. Får jag den pusselbiten och sen provar jag att stå och konstaterar att 
det här orkar jag inte, då ramlar nog polletten ned att det är hälsofrämjande. 
Känner jag att det är jobbigt att stå i 30 minuter förstår jag att det här kan nog 
vara mer hälsofrämjande än man tror. Fakta hade kunnat bidra till en 
förändring” (Man, grupp 3).  

 
 

Analys och diskussion 
 
Inställning till stillasittande 
Gilson et al. (2011) fann att anställda associerade långvarigt stillasittande med 
sämre hälsa (Gilson et al., 2011). Detta var något som även framkom i denna studie. 
Dock med skillnaden att denna uppfattning inte delades av alla kontorsarbetarna. 
Det som berättas tyder på att om bara viljan finns har alla möjligheten att minska 
sitt stillasittande. De som förespråkar ett minskat stillasittande beskriver att det 
handlar om att bestämma sig och att det egentligen inte finns några undanflykter. 
Kontorsarbetarna som inte delar denna uppfattning anser att hälsoriskerna inte är 
allvarliga, och att de kan sitta med ett gott samvete. Inställningen och attityderna 
mot stillasittandet är således varierande bland kontorsarbetarna. Owen et al. (2011) 
menar att den ekologiska modellen kan användas för att förklara och kartlägga 
individers stillasittande beteende. En nivå i modellen avser individen och dennes 
preferenser som betydelsefulla för vad det är som gör att vi sitter (Owen et al., 
2011). Det kan därför vara de individuella preferenserna som spelar en viktig roll 
för kontorsarbetarna attityd gentemot stillasittande. De kontorsarbetare som inte 
ser stillasittande som betydelsefullt för hälsan kanske aldrig upplevt problem med 
att sitta mycket, och detta påverkar således deras attityd. Dessutom kan det vara att 
inställningen till stillasittandet påverkas av kontorsarbetarnas intresse till ämnet. 
Det skulle även kunna var så att de kontorsarbetare som inte anser att stillasittandet 
är betydelsefullt för hälsan saknar kunskap om detta. De Cocker et al. (2015) visade 
att något som kunde möjliggöra ett minskat stillasittande var att riskerna med 
stillasittande synliggjordes (De Cocker et al., 2015). Samtidigt förvånades 
majoriteten av kontorsarbetarna över de hälsorisker finns med ett långvarigt 
stillasittande när de får detta berättat för sig, även de som står upp större delen av 
dagen. Den bristande kunskapen majoriteten av kontorsarbetarna har om 
stillasittande kan vara en faktor som påverkar deras stillasittande. Eftersom det 
dock även visade sig att de kontorsarbetare som redan stod upp också saknade 
kunskap om ämnet tyder det på att det även skulle kunna finnas andra orsaker till 
stillasittandet.  
 
Stillasittandets påverkan på den egna hälsan  
Kontorsarbetarna uppger att stillasittande bidragit till negativa konsekvenser på 
deras hälsa som yttrat sig både fysiskt och psykiskt. De Cocker et al. (2015) 
uppmärksammade att deltagarna ansåg att stillasittandet var en stor anledningen 
till de rygg- och nackbesvär som drabbat de (De Cocker et al., 2015). Chau et al. 
(2014) fann att deltagarna upplevde sig bli mer produktiva och effektiva när de stod 
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upp och arbetade (Chau et al., 2014). Resultatet tyder på att de egna erfarenheterna 
kontorsarbetarna har, och framförallt de som upplevt negativa konsekvenser av 
stillasittandet, medfört att de väljer att stå mer under arbetsdagen. Både Chau et al. 
(2014) och Grunseit et al. (2013) visade också på att deltagare som upplevt fysiska 
hälsofördelar med att stå och arbeta var mer benägna att fortsätta med det (Chau et 
al., 2014; Grunseit et al., 2013). Fem av kontorsarbetarna har ryggproblem, där de 
blivit rekommenderade att sitta mindre till följd av detta. Detta har bidragit till att 
de upplevt förbättringar sedan de började stå mer. Ramnerö och Törneke (2006) 
beskriver att det mänskliga beteendet kan förstås genom att fastställa den aktivitet 
som triggar beteendet och de konsekvenserna som där följer. En positiv konsekvens 
av ett beteende ökar sannolikheten för att beteendet skall upprepas (Ramnerö & 
Törneke, 2006). Detta skulle kunna förklara vad det är som gör att de 
kontorsarbetare som har ont i ryggen och tidigare suttit nu står upp. Eftersom de 
genom att stå upp och arbeta får positiva konsekvenser kan det vara en anledning 
till att de fortsätter stå. Dock framkom det under intervjuerna att det var 
kontorsarbetare som på grund av sitt stillasittande fått ogynnsamma fysiska följder, 
men fortfarande valde att sitta. Det skulle kunna bero på det Lisspers (2003) 
beskriver, det mänskliga beteendet påverkas i större utsträckning av de omedelbara 
följder som sker i samband med beteendet. Även om ett beteende på lång sikt kan 
ge negativa konsekvenser påverkar detta inte individens val (Lisspers, 2003). Med 
utgångspunkt från detta kan det därmed vara så att den omedelbara konsekvensen 
för dessa kontorsarbetare är att det upplevs skönt att sitta. Detta kan då vara en 
anledning till att de sitter trots att det kan försämra deras fysiska välmående på sikt. 
 
Vilka hinder upplever deltagarna och vad kan möjliggöra ett minskat stillasittande 

Vad individen kan göra 
Det framkommer att kontorsarbetarna tycker det är skönare att sitta och arbeta. Att 
stå upp och arbeta anser de är jobbigt och inte lika bekvämt. Detta stämmer överens 
med det Chau et al. (2014) fann om orsaker till vad som gjorde att deltagarna satt 
och arbetade. Detta kan även härledas till det Ramnerö och Törneke (2006) och 
Lisspers (2003) beskriver om beteende. Kontorsarbetarna tycker det är jobbigt att 
stå, de sätter sig och det blir då skönt. Således upplever kontorsarbetarna positiva 
konsekvenser av att sitta ned.  
 
Vanan att sitta är något som frekvent återkom under samtliga intervjuer. Det är 
tydligt att mycket av stillasittandet beror på att det är det invanda arbetssättet. Att 
välja att stå kräver att kontorsarbetarna bryter sitt rutinmässiga mönster. Även De 
Cocker et al. (2015) fann att svårigheten att förändra vanan att sitta var en barriär 
till att minska stillasittandet bland deltagarna (De Cocker et al., 2015). 
Kontorsarbetarnas beskrivningar tyder på att det är svårt att förändra vanan de har 
av att sitta och arbeta. Faskunger (2013) beskriver att motivation är drivkraften för 
att kunna påbörja och behålla en förändring. Enligt Self Determination Theory krävs 
en inre motivation för att förändra och behålla ett beteende (Deci & Ryan, 1985). 
För att förändra det stillasittande beteendet hos kontorsarbetarna kan det därmed 
krävas att de har en inre motivation för att förändra vanan. Enligt SDT (Deci & Ryan, 
2008) är det inte tillräckligt att motivera till förändring genom yttre belöningar och 
bestraffningar (Deci & Ryan, 2008). Därmed kan det vara problematiskt att minska 
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stillasittandet bland kontorsarbetarna genom påtryckningar och löften om 
materiella belöningar. För att förändra och behålla kontorsarbetarnas vana och 
därmed minska stillasittandet krävs den inre motivationen. Vad den inre 
motivationen hos kontorsarbetarna är kan inte någon annan bestämma eller 
påverka. Deci och Ryan (2008) beskriver att för att individen ska finna sin inre 
motivation behöver den uppleva delaktighet, autonomi och kompetens (Deci & 
Ryan, 2008). Det organisationen kan göra är att skapa förutsättningar som 
tillgodoser att dessa individuella behov kan infinna sig. Detta skulle kunna bidra till 
kontorsarbetarnas inre motivation att vilja förändra och minska sitt stillasittande. 
 
Det är tydligt att kontorsarbetarna anser att det är individen själv som har ansvaret 
över sitt stillasittande. Det är upp till kontorsarbetaren själv att utnyttja de resurser 
som finns tillgängliga för att sitta mindre och använda verktyg som kan förenkla 
detta. Kontorsarbetarna nämner att de kan utföra arbetsuppgifter och möten 
stående, prata med kollegor personligen istället för att skicka e-mail och välja skor 
som är bekväma att stå som förslag. Gilson et al. (2011) fann åtgärder som 
deltagarna uppgav för att minska stillasittandet, där bland annat att utföra 
arbetsuppgifter stående nämndes. De Cocker et al. (2015) uppmärksammade att 
utnyttja telefonsamtal och möten till att stå var något som beskrevs kunde minska 
stillasittandet (De Cocker et al., 2015). Kontorsarbetarna anser som tidigare nämnts 
att de själva har ansvaret över sitt stillasittande. McElroy (2002) diskuterar vem 
som har ansvaret för individens hälsa. Det kan vara att det är individen som är 
ansvarig eftersom det är denne i slutändan som ska ta beslut som upprätthåller en 
god hälsa. Samtidigt kan det även vara faktorer som ligger utanför individens 
kontroll och som påverkar individens beteende som exempelvis miljö och sociala 
strukturer. Detta menar även Sallis et al. (2008) och förklarar att om den omgivande 
miljön individen befinner sig i inte bidrar med stöd kan de långvariga effekterna 
utebli. Dock påpekar de att även om omgivningen bidrar med stöd till individen 
kommer detta inte automatisk leda till att individen nyttjar dessa (Sallis et al., 2008). 
Även om kontorsarbetarna framhåller att ansvaret för deras stillasittande är deras 
eget kan det inte bortses från att individen befinner sig i en kontext som både 
påverkar, möjliggör och försvårar för denne att göra hälsosamma val. Dock krävs 
det ett intresse och engagemang från individen för att minska sitt stillasittande, 
vilket även Ståhlberg (2013) poängterar. För att kontorsarbetarna ska kunna 
förändra sitt stillasittande beteende och vidmakthålla detta kan det vara viktigt att 
individen ställer rimliga krav på sig själv. Det kan vara svårt att över en dag förändra 
sina vanor. Istället kan det vara mer verksamt att individen i sin egen takt gör små 
förändringar som känns genomförbara. Ryan et al. (2011) diskuterar också om 
vikten av att individen har rimliga målsättningar för att lyckas genomföra en 
förändring. De menar att om individen når de uppsatta målen kommer detta 
resultera i en ökad motivation. Vilket i sin tur är av vikt för att förändra vanor. 
 

Vad gruppen kan göra 
Det anses att gruppen är en viktig del för att kunna förändra kontorsarbetarnas 
stillasittande beteende. Detta stämmer överens med det Owen et al. (2011) 
beskriver, den sociala miljön individen befinner sig i kan bidra till om individen 
väljer att sitta eller stå (Owen et al., 2011). Kontorsarbetarna beskriver att gruppen 
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både kan fungera som stöd för att minska stillasittande, och även som en 
motivationsfaktor genom att gruppen utmanar varandra. Att utmana sina kollegor 
till att vara mindre stillasittande undersöktes av Priebe och Spink (2015). De 
uppmärksammade att deltagarna minskade sitt stillasittande när de fick veta att 
kollegorna satt mindre än de själva. Grunseit et al. (2013) visade även de att 
uppmaningar från kollegor minskade stillasittandet bland deltagarna (Grunseit et 
al., 2013). Chau et al. (2014) fann att en stödjande arbetsmiljö som förespråkade 
stående arbete uppmuntrade till minskat stillasittande var av vikt (Chau et al., 
2014). Kontorsarbetarna föreslår även att de tillsammans i gruppen kan arbeta för 
att aktivt minska stillasittandet genom att exempelvis hålla möten stående. 
 
Ytterligare en möjlighet som kan bidra till en ökad delaktighet och stöd från gruppen 
beskriver Puig-Ribera et al. (2015).  Där deltagarna upplevde att möjligheten till att 
diskutera upplevelser och strategier för hur ett tillvägagångssätt för att minska 
stillasittandet med kollegor var positivt (Puig-Ribera et al., 2015). Detta var inget 
som kontorsarbetarna nämnde, dock kan förmågan att kunna samtala om både 
hinder och möjligheter tillsammans i gruppen leda till att kontorsarbetarna känner 
att de har stöd från varandra. Det skulle även kunna bidra till nya tankesätt och 
lösningar på de hinder de ställs inför. Även Ståhlberg (2013) lyfter vikten av att 
tillsammans i gruppen arbeta för att minska stillasittandet genom att tillsammans 
stödja, planerar och diskutera hur tillvägagångs sättet ska ske för att lyckas med det 
(Ståhlberg, 2013). Bland kontorsarbetarna uttrycks en frustration när vissa av 
kollegorna ifrågasätter och visar missnöje mot de initiativ som tas för att försöka 
minska stillasittandet. Om utgångspunkten tas från det Ståhlberg (2013) beskriver 
kan motståndet från kollegor bero på att det i arbetsgruppen inte har diskuterat 
tillvägagångssätt samt att de inte tagit gemensamma beslut för hur stillasittandet 
ska minskas. Det kan finnas individer på arbetsplatsen som upplever att de inte får 
vara delaktiga i utformandet av aktiviteter. Dessutom kan det bero på att de initiativ 
som tas inte motiverar dem till att minska stillasittandet. Även frånvaron av stöd 
från gruppen kan saknas, där initiativen då upplevs mer som ett måste, vilket 
bemöts med motstånd. De initiativ och uppmaningar som kontorsarbetarna gör på 
arbetsplatsen är troligtvis av godo. Dock kanske detta mer upplevs som ett tvång för 
vissa av kollegorna. Detta kan då resultera i det bristande intresset och avsaknaden 
av motivation för att vilja delta. Deci och Ryan (2008) menar att en yttre motivation 
har negativ påverkan på de psykologiska behoven individen har (Deci & Ryan, 
2008). Detta kan vara något som initiativen från kontorsarbetarna då kan ha 
frambringat.  
 

Vad organisationen kan göra 
Kontorsarbetarna beskriver att organisationen bör se till att de har möjligheten att 
stå och arbeta, även vid möten. Även De Cocker et al. (2015) och Gilson et al. (2011) 
påpekar vikten av att ha en kontorsmiljö som möjliggör för att arbeta stående (De 
Cocker et al., 2015; Gilson et al., 2011). Kontorsarbetarna anseratt organisationen 
bör installera en programvara på datorn som påminner dem om att stå mer, vilket 
även De Cocker et al. (2015) fann användbart för att minska stillasittandet (De 
Cocker et al., 2015). Dessutom ger kontorsarbetarna förslag att organisationerna 
kan anordna aktiviteter som motiverar till att sitta mindre, något som även De 
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Cocker et al. (2015) samt Gilson et al. (2011) framhåller. Att anordna aktiviteter för 
att minska stillasittandet kan vara något som bidrar till att fler sitter mindre. Det 
kan bidra till motivation och vara något som gör att kontorsarbetarna utmanar 
varandra. Emellertid kan detta å andra sidan vara något som inte faller alla i smaken 
och bemöts med motstånd, då det kan skapa en yttre motivation. Det kan vara så att 
de som deltar i aktiviteter som anordnas redan är dem som i dagsläget står och inte 
är i behov av den motivationen.  
 
I intervjuerna med kontorsarbetarna framkommer det att vissa av arbets-
uppgifterna hindrar dem att stå. Detta skulle kunna bero på att det inom 
arbetsplatserna råder organisatoriska hinder som gör att kontorsarbetarna inte 
alltid kan välja att arbeta stående. Chau et al. (2014) visade att materiella hinder 
som höjdinställningen på skrivborden och felaktig vinkel på dataskärmen var något 
som skapade barriärer för deltagarna (Chau et al., 2014). Detta var även något som 
uppmärksammades i denna studie och som uppgavs skapa hinder för att minska 
stillasittandet. Ekblom Bak et al. (2013) beskriver att det kan vara svårt för individer 
att minska sitt stillasittande på arbetet eftersom det råder bestämmelser och 
normer som de inte kan påverka (Ekblom Bak et al., 2013). Finns det regler och 
bestämmelser på arbetsplatserna som försvårar kontorsarbetarnas möjlighet att 
minska stillasittandet kan det hindra individen att välja att stå. Om valet att kunna 
stå inte är tillgängligt för de anställda kan organisationen behöva undersöka om det 
finns andra sätt att arbeta på som möjliggör ett minskat stillasittande. Dessutom kan 
enkla medel som att se över hjälpmedel och redskap förbättra kontorsarbetarnas 
möjlighet att stå. 
  
Grunseit et al. (2013) fann att möjligheten att utföra arbetsuppgifter stående utan 
att det resulterade i en minskad produktivitet, var viktigt för att minska 
stillasittandet (Grunseit et al., 2013). Det beskrivs av kontorsarbetarna att när 
arbetsbördan är hög väljer många att sitta ned eftersom de anser sig vara mer 
produktiva när de sitter. Även Gilson et al. (2011) fann att rädslan för minskad 
produktivitet nämndes hindra deltagarna till att sitta mindre på arbetet. Dock visade 
Chau et al. (2014) att deltagarna tvärtom upplevde en ökad produktivitet och 
effektivitet när de stod upp och arbetade (Chau et al., 2014). Om kontorsarbetarnas 
produktivitet ökar eller inte kan vara svårt att veta på förhand. Bara för att en studie 
visar på att så är fallet behöver det inte innebära att kontorsarbetarna i denna studie 
skulle uppleva samma effekt. Dock kanske de långsiktiga effekterna av att 
kontorsarbetarna står resulterar i att deras välmående ökar och hälsan förbättras. 
För en organisation kan den kortsiktiga förlusten som stående arbete kan medföra, 
då vissa kontorsarbetare blir mindre produktiva när de står, på sikt innebära ökad 
produktivitet. Dessutom kan personal med god hälsa betyda att organisationen ses 
som en attraktivare arbetsplats eftersom de värnar om personalens mående.  
 
Det framgår att vid kundmöten eller besök väljer kontorsarbetarna att sitta 
eftersom det känns naturligt. Det kontorsarbetarna berättar kan tyda på att vid vissa 
sociala situationer är det inte lika accepterat att stå. Enligt det Owen et al. (2011) 
beskriver om den ekologiska modellen för stillasittande beteende påverkas 
stillasittandet bland annat av normer som råder både på arbetet och samhället i 
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stort (Owen et al., 2011). Det kan vara att kontorsarbetarna upplever det mer 
naturligt och artigt att välja att sitta vid besök och kundmöten till följd av de normer 
som råder. McElroy (2002) hävdar att den stillasittande livsstilen är djupt rotad i de 
sociala arrangemang vi lever i, både bland familj, vänner och medarbetare (McElroy, 
2002).  
 
Det beskrivs av kontorsarbetarna att organisationen redan gjort mycket för att 
möjliggöra ett minskat stillasittande. Dock är det enda som framkommer av 
intervjuerna att organisationen har tillhandahållit höj- och sänkbara skrivbord. 
Detta skulle kunna ifrågasättas och tanken väcks om att organisationen kan göra 
mer för de anställdas stillasittande. Detta är något som även Owen et al. (2011) 
belyser i den ekologiska modellen. Där en förutsättning för att kunna minska 
stillasittandet på arbetet, involverar organisationen och hur denna möjliggör detta. 
Gilson et al. (2011) uppmärksammade även de att åtgärder för att minska 
stillasittande både bör involvera individen såväl som organisationen. Ryan et al. 
(2011) diskuterar att om anställda ska kunna sitta mindre på arbetet krävs 
förutsättningarna för detta, och organisationen har ett ansvar (Ryan et al., 2011). 
Enligt forskning har organisationen ett ansvar för att minska stillasittandet på 
arbetsplatsen.  
 
Många av kontorsarbetarna saknar kunskap om stillasittandets betydelse för 
hälsan, och det framgår en önskan om att organisationen ska erbjuda den 
kunskapen. De Cocker et al. (2015) fann att en ökad medvetenhet om riskerna med 
stillasittande var en bidragande faktor för att minska stillasittande (De Cocker et al., 
2015). Enligt kontorsarbetarna kan kunskapen fås genom en extern aktör som 
besöker företagen och informerar om riskerna med stillasittande och vilka 
fördelarna är. Kontorsarbetarna berättar att stillasittandet i dagsläget inte samtalas 
om på arbetsplatserna. Kallings (2013) menar att stillasittande bör ses som en 
arbetsmiljöfråga där metoder för att minska långvarigt stillasittande på arbetstid 
arbetas in i policys (Kallings, 2013). Under intervjuerna beskrivs det även att 
stillasittandet ska fokuserar mer under arbetsplatsträffar, i policys och ses som en 
viktig del i arbetsmiljön. Således bör organisationen inse hur viktigt ett minskat 
stillasittande är för individen, gruppen och organisationen. Eftersom den forskning 
som finns om stillasittandets betydelse för hälsan är förhållandevis ny kan det vara 
att även organisationer saknar kunskapen om det. Därmed kan det behöva 
fokuseras, även från högre nivåer, på att kunskapen sprids för att få en effekt neråt 
i organisationen och ut till de anställda.  
 
Både tidigare forskning samt resultatet tyder på att om ett minskat stillasittande ska 
ske bland kontorsarbetarna krävs insatser på både individ, -grupp och 
organisationsnivå. Detta beskrivs även av Ståhlberg (2013) och Kallings (2013) som 
viktigt för att kunna genomföra en bestående förändring (Ståhlberg, 2013; Kallings, 
2013). De teorier, modeller samt den forskning som finns om vem som har ansvaret 
och vad som påverkar individens stillasittande beteende är betydelsefulla för att 
förstå vad som bidrar till stillasittandet. Även om dessa skiljer sig åt och tar olika 
inriktningar kan dessa användas för att möjliggöra en förändring. Arbetet med att 
minska stillasittandet bör genomsyra hela verksamheten och vara en bestående del 



24 

 

på arbetsplatsen. Istället för att peka finger vem som bär ansvaret över att vi sitter 
alltmer på våra arbeten bör vi istället arbeta tillsammans för att skapa möjligheter 
som minskar stillasittandet. Det som tidigare beskrivits visar att på individnivå 
krävs ett engagemang och en inre motivation till att vilja förändra sitt beteende. På 
gruppnivå tyder det på att stöd och delaktighet, där gruppen tillsammans hjälps åt 
för att uppmuntra varandra att göra en förändring är viktigt. På organisationsnivå 
kan det vara av vikt att tillhandahålla de resurser som efterfrågas, integrering 
genom att låta arbetet mot ett minskat stillasittande fortgå i hela organisationen, 
samt att skapa möjligheter för de anställda att kunna minska stillasittandet. 
Dessutom behöver hela organisationen från individ till ledning ges kunskap om 
stillasittandets påverkan på hälsan. För att minska stillasittandet bland 
kontorsarbetare krävs det således mer än att införskaffa ett höj- och sänkbart 
skrivbord. Det krävs engagemang på alla nivåer, där samtliga arbetar gemensamt 
för att göra detta möjligt.  
 
 

Metoddiskussion 
 

Studiens trovärdighet 
Granskär och Höglund-Nielsen (2008) beskriver att vid kvalitativ forskning behöver 
forskaren vidta åtgärder för att visa på att de resultat som framkommer är 
trovärdiga. Detta eftersom det inte alltid existerar endast en sanning, utan flera 
alternativa tolkningar av den kan göras. Trovärdigheten avser även hur forskarens 
egna erfarenheter och förförståelse har färgat analysen av resultatet (Granskär & 
Höglund-Nielsen, 2008). För att försöka säkerställa detta har urval, 
forskningsprocessen och analysarbetet grundligt beskrivits för att visa på hur 
processen gått tillväga. Dessutom har forskarna försökt hålla sig objektiva under 
hela processen, något som förhoppningsvis gjort att egna åsikter eller erfarenheter 
inte färgat av sig på studien. Dock kan det faktum att forskning om stillasittande 
presenterades tidigt under intervjuerna ha påverkat dem. Det kan vara så att detta 
inverkade på intervjudeltagarna och bidrog till att intervjuerna fick en annan utgång 
än om detta hade presenterats senare. Anledningen till detta var med 
förhoppningen om att deltagarna då lättare kunde förstå problematiken med 
stillasittande. Detta skulle då kunna leda till en mer djupgående diskussion och 
reflektion över situationen. Betydelsen av det val som gjordes är svårt att spekulera 
kring. Dock är vår förhoppning att studiens trovärdighet inte påverkats av detta val. 
Granskär och Höglund-Nielsen (2008) beskriver vidare att för att forskningen ska 
uppnå hög sanningshalt krävs giltighet, vilket kan uppnås genom en noggrann 
beskrivning av urval och analysarbete. Detta tillför en möjlighet för läsaren att 
bedöma giltigheten i de tolkningar som görs. Detta utförs även för att stärka 
resultatets tillförlitlighet. Tillförlitlighet innebär att forskarna grundligt 
kontrollerar sina ställningstaganden (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Detta 
försökte uppnås genom att båda forskarna har läst samtliga intervjuer och 
genomfört analysen av dessa gemensamt. Varje steg av analysarbetet och hur dessa 
tolkats har diskuterats noggrant för att undvika att personliga ställningstaganden 
färgat tolkningen. Dessutom utfördes transkribering av fokusgruppintervjuerna 
direkt efter respektive intervju var utförd. Detta för att forskarna skulle minnas vem 
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som sagt vad under intervjun. Förhoppningarna är att detta minimerade risken för 
feltolkningar eller missuppfattningar om vad som sagt, och därmed stärker studiens 
trovärdighet. Granskär och Höglund-Nielsen (2008) menar att trovärdigheten även 
handlar om i vilken utsträckning resultatet av studien kan överföras till andra 
grupper eller situationer. För att avgöra studiens överförbarhet kan grundliga 
beskrivningar av urval, datainsamling, och analys göras (Granskär & Höglund-
Nielsen, 2008). Detta är något som forskarna försökte uppnå genom en ingående 
beskrivning av ovanstående. Båda forskarna anser att denna studie upprätthåller 
trovärdigheten då alla dessa delar tagits i beaktning. Eftersom studien är kvalitativ 
har forskarna med sitt deltagande i fokusgruppsintervjuerna samt tolkning av 
resultat och analys dock satt personlig prägel på studien. Granskär och Höglund-
Nielsen (2008) menar att detta är oundvikligt att undgå vid kvalitativa studier. 
Resultatet av en intervjustudie kan därmed inte ses oberoende av forskarna.  
 
Fokusgruppintervju som metod- svagheter och styrkor 
Wibeck (2000) beskriver att en svaghet med fokusgruppintervju är moderatorns 
roll och hur denne kan påverka resultatet. Beroende på om moderatorn är aktiv eller 
passiv kan denne styra samtalet i olika riktningar. En moderator som är för aktiv 
kan ta över och själv bestämma diskussionens form, istället för att låta 
kommunikationen mellan deltagarna vara det som avgör hur samtalet ska fortlöpa 
(Wibeck, 2000). Detta var något som vi reflekterade över innan intervjuerna tog vid 
och för att undvika att styra intervjuerna för mycket bestämdes att moderatorn 
skulle inta ett mer passivt förhållningssätt. Detta genom att lyssna på 
kontorsarbetarnas berättelser, be om förtydliganden vid behov, och leda tillbaka till 
ämnet om det krävdes. Samtidigt upplevde vi att vid en av fokusgruppintervjuerna 
var moderatorns passiva roll inte något som gynnade intervjun. Detta eftersom 
kontorsarbetarna hade svårt att få igång en diskussion mellan varandra. Det 
medförde att moderatorn fick anta en mer aktiv roll för att få alla delaktiga och 
därmed få intervjuguidens frågor diskuterade. När moderatorn behöver anta ett 
mer aktivt förhållningssätt för att deltagarna skall bidra till diskussionen kan detta 
resultera i att resultatet påverkas av moderatorn. För att undvika detta var vi noga 
med att moderatorn under denna intervju inte lät de egna upplevelserna och 
erfarenheterna styra samtalet. Istället försökte moderatorn få kontorsarbetarna att 
öppna upp sig och få dem att känna att deras åsikter var värdefulla.  Detta gör 
förhoppningsvis att den mer aktiva rollen moderatorn använde sig av i en av 
intervjuerna inte färgade deltagarnas svar.   
  
I grupperna var det vissa av kontorsarbetarna som gärna pratade och diskuterade 
medan andra hade ett mer passivt förhållningssätt under intervjuerna. För att 
undvika att resultat enbart skulle grunda sig på de aktiva kontorsarbetarna var 
moderatorn noga med att alla skulle få komma till tals för att uttrycka sina åsikter 
och lyfta egna erfarenheter. Något som vi reflekterade över innan intervjuerna tog 
vid var att kontorsarbetarna och deras benägenhet att öppna upp sig kunde 
påverkas av gruppdynamiken och relationen mellan varandra. Dock hade vi ingen 
möjlighet att påverka hur grupperna skulle sättas samman eller ta reda på hur deras 
relationer mellan kontorsarbetarna såg ut innan intervjuerna genomfördes. Detta 
var inget som vi upplevde påverkade studien negativt. Gruppdynamiken och 
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relationerna till varandra bidrog snarare till att kontorsarbetarna vågade ifrågasätta 
och diskutera varandras åsikter och beteenden. Wibeck (2000) bekräftar även detta. 
Vid fokusgruppsintervjuer är en av styrkorna att deltagarna ifrågasätter och 
förklarar sig för varandra samt att denna interaktion med andra bidrar till större 
eftertänksamhet över individens val och beteenden än vid enskilda intervjuer 
(Wibeck, 2000). 
 
Det vi hade möjlighet att påverka vid sammansättningen av grupperna var antalet 
deltagare i varje fokusgrupp. Valet av antal deltagare i varje grupp bestämdes efter 
det Hylander (2001) beskriver att få deltagare kan genera en begränsad mängd 
idéer men utrymme finns för att dela dessa. I en större grupp kan många idéer lyftas 
fram dock med en begränsad tid att diskutera dessa (Hylander, 2001). Vi upplevde 
att antalet personer som deltog vid varje fokusgruppintervju var lämpligt. Detta 
eftersom det var tillräckligt med deltagare för att få flera olika infallsvinklar. 
Samtidigt kunde även dessa reflekteras över, diskuteras, ifrågasättas och 
uppmuntras inom tidsramen som avsattes för intervjuerna.  
 
Stewart och Shamdasani (1990) menar att vid fokusgruppintervjuer kan 
diskussionen mellan deltagarna leda till en ökad förståelse för varandras tankar och 
åsikter. Vi upplevde att kontorsarbetarna stimulerades av varandras tankar vilket 
medförde att idéer och ifrågasättande skedde frekvent under intervjuerna Det svårt 
att veta om detta var på grund av den valda metoden, dock beskriver Hylander 
(2001) att vid fokusgruppintervjuer kan deltagarna lättare berätta och lyfta sådant 
som de inte skulle kommit på vid enskilda intervjuer. Dessutom kan interaktionen 
mellan deltagarna resultera i att de inspirerar varandra att tala (Hylander, 2001). 
Kontorsarbetarna kan ha påverkats av den situation de befann sig i. Eftersom denna 
studie baserar sig på vad kontorsarbetarna berättar kan det eventuellt finnas de 
som över- eller underdrivit sanningen. Således kan deras svar ha förskönats och 
kanske inte överensstämmer med verkligenheten. Däremot ses en styrka i att utföra 
fokusgruppintervjuer med individer som arbetar tillsammans och känner varandra. 
Detta kan ha bidragit till att minska risken för osanningsenliga svar och 
berättelser.      
 
Vi valde att utforma vissa av övergångsfrågorna i intervjuguiden utifrån 
ambivalenskorset. Främst var anledningen till detta för att bidra med att besvara 
studiens frågeställningar. Samtidigt menar Barth och Näsholm (2006) att 
ambivalenskorset kan leda till att deltagarna reflekterar över sitt beteende och vad 
en förändring skulle medföra (Barth & Näsholm, 2006). Vid två av de tre 
intervjuerna upplevde vi att ambivalenskorset medförde att kontorsarbetarna 
ifrågasatte sitt beteende. Anledningen till att det var svårare vid en intervju kan vi 
bara spekulera i. Ambivalenskorset kanske inte är användbart vid alla situationer. 
Det kan även varit gruppens komposition, eller att vår erfarenhet av att använda 
denna metod är bristfällig. Det kan även varit så att kontorsarbetarna i den gruppen 
faktiskt började reflektera över sitt beteende och att detta inte var märkbart för oss. 
Vi upplevde att frågorna gav svar på våra frågeställningar och att de utformades 
efter ambivalenskorset gav positiva konsekvenser som bidrog till att 
kontorsarbetarna började reflektera över sina beteenden.   
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En lärdom vi tar med oss av att använda fokusgruppintervju som metod är att 
gruppen och hur de interagerar med varandra påverkar utgången av intervjun till 
stor del. Även om forskarna är väl förberedda innan intervjuerna kan utfallet variera 
stort eftersom alla grupper är unika. Samtidigt är denna metod inte bara användbar 
för att besvara det syfte forskarna har med studien. Vi upplevde att många av 
deltagarna under intervjuernas gång fick nya insikter om sig själv, om varandra och 
om hur de som arbetsgrupp fungerar tillsammans. Många av deltagarna kom fram 
efter intervjuernas slut och bekräftade att deras medvetenhet om hur de själva 
agerar hade ökat. På en av arbetsplatserna utförde vi två olika fokusgruppintervjuer. 
Vid det andra besöket berättade kontaktpersonen för företaget att sedan vårt första 
besök hade många som deltagit i den intervjun börjat stå och arbeta mer. 
Kontaktpersonen berättade vidare att en skillnad märktes i arbetsgruppen och att 
de mer aktivt försökte minska sitt stillasittande. 
 
Vidare forskning 
Forskning som bedrivs inom ämnet med syftet att försöka förstå vad anledningen är 
till stillasittandet på arbetet är begränsad. Det kan därmed behövas mer forskning 
som undersöker detta ytterligare. En annan infallsvinkel kan vara att intervjua 
chefer på företag för att kartlägga deras syn på det rådande problemet och hur dessa 
anser att arbetet för att minska stillasittandet kan bedrivas. Utifrån denna studie 
väcks ett intresse att bedriva en interventionsstudie på företagen där det tas fasta 
på vad som framkommit i resultaten och undersöka om det genererar ett minskat 
stillasittande. Dessutom skulle det vara intressant att göra en kvantitativ studie som 
undersökte hur frekvent förekommande stillasittandet är för kontorsarbetare. Det 
kan även utföras observationsstudier för att se om de kvalitativa och/eller 
kvantitativa studierna överensstämmer med verkligheten.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 
Öppningsfrågor 
– Vad heter du? 
– Vad är din ålder? 
– Vad är dina arbetsuppgifter? 
 
Introduktionsfrågor 
– Vilka möjligheter har ni idag till att stå upp och arbeta? 
– Hur stor del av en arbetsdag står du upp och arbetar? (Gå laget runt) 
– Hur samtalar ni om stillasittandet på arbetsplatsen? 
– Vad vet du om hur hälsan påverkas av långvarigt stillasittande?  
 
Moderatorn berättar kort om vad forskning säger om stillasittandets betydelse för 
hälsan 
 
– Vad tänker ni när ni hör detta? Kan ni förklara? 
 
Övergångsfrågor 
– Vilka nackdelar ser ni med att sitta och arbeta? 
– Vilka fördelar ser ni med att sitta och arbeta? 
– Vilka nackdelar ser ni med att sitta mindre? 
– Vilka fördelar ser ni med att sitta mindre? 
 
Sedan skriver moderatorn ned allt som sagt på en White board så att alla respondenter 
kan se de olika för och nackdelarna. 
 
– Vad tänker ni när ni ser det här? 
 
– Vad är det som gör att ni står upp och arbetar?  
– Vad är det som gör att ni sitter och arbetar? 
 
Nyckelfrågor 
– Är det något som hindrar er att stå upp och arbeta? (Vad? Kan ni ge exempel?) 
– Vad kan ni själva göra för att minska ert eget stillasittande?  
– Vad kan gruppen tillsammans göra för att minska stillasittande?  
– Vad kan organisationen göra för att minska ert stillasittande? 
 
Avslutande frågor 
– Är det något ni anser att vi missat att diskutera som vi ska ta upp?  
– Ytterliga synpunkter? 
 
Summera vad som sagts idag och tacka för oss! 
  



 

 

Bilaga 2 
UMEÅ UNIVERSITET 
Institutionen för psykologi 
 

Stillasittande på arbetsplatsen 
 
Hej! 
Vi heter Emelie Nilsson och Anna Örmin och skriver vår magisteruppsats inom 
arbetsliv och hälsa med inriktning beteendevetenskap. Uppsatsen handlar om att 
undersöka kontorsarbetares inställningar och attityder avseende stillasittandet på 
er arbetsplats. Genom att delta i fokusgruppintervjun kan det leda till en ökad 
kunskap och förståelse för ert stillasittande.  
 
Intervjuerna kommer ske i grupper på 6-8 personer och de kommer att ta ungefär 
90 minuter per intervjutillfälle. Undersökningen kommer vara konfidentiell och 
inga obehöriga kommer få ta del av materialet. Forskningen följer etiska rådets 
riktlinjer. Ditt deltagande är helt anonymt och inga uppgifter som kan visa på vem 
du är, var du jobbar eller vad du sagt kommer kunna utläsas. Ditt deltagande i 
studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 
motivering. De som är intresserade att ta del av resultatet kommer ges den 
möjligheten. 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning 
 
MVH/ Emelie Nilsson och Anna Örmin 
 
Kontaktuppgifter: 
Emelie Nilsson Mobil: XXXXXXX Mail: XXXXXXXXXXXXXXX 
Anna Örmin  Mobil: XXXXXXX Mail: XXXXXXXXXXXXXXX 
 
Handledare för uppsatsen: 
John Jansson Mail: XXXXXXXXXXXXXXX 
Universitetslektor vid Institutionen för psykologi 
 
 

 

 

 


