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Sammanfattning 

Bakgrund: Företagshälsovården är ett område där fysioterapeuter är verksamma för att 

främja kontorsarbetares hälsa. Det har visat sig att kontorsarbetare är en utsatt grupp när det 

gäller muskuloskeletala besvär. En vanlig intervention på arbetsplatsen är införskaffande av 

höj- och sänkbara skrivbord, men vilka faktorer som påverkar användandet är oklart. 

Syfte: Att utforska kontorsarbetares föreställningar och erfarenheter av att använda sig av 

befintliga höj-och sänkbara skrivbord på arbetsplatsen. 

Metod: En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie med induktiv ansats och ett 

bekvämlighetsurval på elva respondenter. Data analyserades genom kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultat: Användandet uppgavs variera mellan att inte användas allt till att användas 

väldigt flitigt. Faktorer som upplevdes påverka användandet var att det var svårt att komma 

ihåg att byta position, att det var lätt att falla tillbaka till gamla vanor, att arbetsuppgifterna 

styr, att det är tidskrävande att ställa in position, att kontorsdesignen är avgörande, att olika 

positioner ställer krav på kroppen, digitala påminnelser, föreställningar och förväntningar 

om hälsofördelar samt den sociala omgivningen. 

Slutsats: Resultatet visar en variation gällande föreställningarna och erfarenheterna kring 

höj och sänkbara skrivbord. Hur höj- och sänkbara skrivbord används verkar bero på 

biopsykosociala faktorer som kan facillitera eller inhibera användandet. Resultatet belyser 

interaktionen mellan en individs beteende, individfaktorer och omgivningsfaktorer. 

Nyckelord 

fysioterapi, företagshälsovård, arbetsstation, skrivbord, kontor och beteendemedicin. 

  



   

 

   

 

Abstract 

Background: Occupational healthcare is an area where physiotherapists work to improve 

and maintain the health of office workers. Office workers are prone to experiencing 

musculoskeletal problems. A highly used intervention is to introduce sit to stand desks, but 

the factors that influences usage are largely unknown. 

Aim: To explore office workers preconceptions and experiences of using sit to stand desks in 

an office environment. 

Method: A qualitative semi-structured interview study with an inductive approach and a 

convenience sample. Data was analysed through qualitative analysis.  

Results: The use of sit-to-stand desks varied among the workers from not using the desks at 

all to using them diligently. Factors that were identified include difficulty to remember using 

the desk, falling back into old habits, certain tasks, that it was time consuming to change 

posture, the design of the office space, that some positions put certain demands on the body, 

different body signals, digital reminders, conceptions about health benefits and the social 

environment.  

Conclusion:  The result shows a variation in preconceptions and experiences revolving 

around sit- stand desks. Usage seems to depend on biopsychosocial factors with inhibiting or 

facilitating effect.. The result highlights the interaction between an individual’s behaviour, 

individual factors and environmental factors.  

Keywords 

physiotherapy, occupational health, workstation, desk, office and behavioral medicine. 
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1 BAKGRUND 

1.1 Fysioterapeutens roll inom ergonomi och företagshälsa 

En stor del av en fysioterapeuts arbete inom företagshälsa handlar om att arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande. Fysioterapeuten arbetar bland annat med att sprida 

kunskap kring och ge råd om ergonomi samt hjälper till att utveckla arbetsmiljön för att öka 

välbefinnandet och optimera hälsan hos kontorsarbetare (definieras i den här studien som 

människor som tagit en anställning där de arbetar på ett kontor) (Fysioterapeuterna, 2016). 

Fysioterapeuter kan få personer att öka deras medvetenhet om sin egen kropp och genom 

förändringar i rörelsemönstret påverka sin egen hälsa. För att människan ska ha optimal 

funktion och kunna uppnå sina mål relaterade till omgivningen är adekvata rörelser en viktig 

grund (Broberg & Tyni-Lenné, 2016).  

Arbetsplatsen är en av de mest utvecklade arenorna där preventivt hälsobeteende används 

för att stärka individens aktioner för att förhindra ohälsa. På senare tid har synsättet på 

arbetsrelaterad hälsa gått mot en mer biopsykosocial inriktning som innefattar en helhetsbild 

av den anställde för att kunna göra hälsofrämjande beteendeförändringar (Menchel & 

Österblom, 2000). 

1.2 Arbetsrelaterade besvär och stillasittande arbete 

I Sverige 2016 var 21,0% av tillfrågade kontorsarbetare drabbade av arbetsrelaterade besvär 

under de senaste 12 månaderna och 5% hade under de senaste 12 månaderna varit 

sjukskrivna till följd av arbetsrelaterade besvär. Av deltagarna i studien kunde 6,1% härleda 

besvären till påfrestande arbetsställning, 4,2% hade besvär i nacke/hals och 6,0% hade 

besvär från ryggen (Arbetsmiljöverket, 2016). En turkisk deskriptiv enkätstudie från Celik et 

al. (2018) kom fram till att ryggsmärta och nacksmärta är relaterat till långvarigt sittande. 

Enligt en prospektiv observationsstudie (Henghan, Baker, Thomas, Falla & Rushton, 2018) 

leder sittande i mer än 7 timmar per dag till nedsatt thorakal rörlighet (Henghan et al., 2018). 

Thorakal rörlighet har i sin tur visats ha en viss korrelation med nacksmärta (Kaya, Çelenay, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%C3%96zer%20Kaya%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28618739
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toprak%20%C3%87elenay%20%C5%9E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28618739
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2017). Enligt en omfattande metaanalys, där data samlades in från prospektiva studier hade 

de personer som uppskattade att de satt mer än åtta timmar per dag en sämre hälsa än de 

som satt färre timmar per dag. Exempelvis var den totala mortaliteten och cancerincidensen 

högre för de som satt ner mer än åtta timmar per dag. Dessutom var diabetes typ 2 och 

kardiovaskulära sjukdomar mer frekvent förekommande. Resultaten var oberoende av 

individens övriga fysiska aktivitet (Patterson et al., 2018). 

1.3 Höj- och sänkbara skrivbord 

Det finns belägg för att användandet av ett höj- och sänkbart skrivbord (från och med nu 

förkortat HSS) minskar risken för ländryggssmärta. I en randomiserad kontrollerad studie 

(Ognibene, Torres, von Eyben & Horst, 2016) fick en grupp kontorsarbetare (n=46) tillgång 

till HSS. Gruppen fick med hjälp av daglig egenkartläggning kartlägga besvär i ländryggen. 

Jämfört med kontrollgruppen upplevde interventionsgruppen mindre besvär (Ognibene et 

al., 2016). Genom att använda ett HSS ökar även den allmänna fysiska aktiviteten på fritiden 

(Miyachi et al., 2015).  

I en australiensisk experimentell studie med både kvalitativa och kvantitativa inslag 

konkluderades det att installation av HSS ledde till minskat sittande och att tid i sittande kan 

ytterligare minskas med hjälp av information om fördelarna med att använda ett HSS. Det 

framgick också av studien att några av respondenterna upplevde att deras produktivitet 

ökade samtidigt som några tyckte att de inte kunde jobba lika effektivt i stående (Grunseit, 

Chau, Van der Ploeg & Bauman, 2013). Produktiviteten undersöktes vidare i en 

randomiserad kontrollerad studie av Hasegawa, Inoue, Tsutsue & Kumashiro (2001) som 

visade på att den ökade vid lätta uppgifter som tog mindre än 60 minuter men att effekten 

sedan avtog med arbetstiden. Användandet av höj-och sänkfunktionen kan påverkas både 

negativt och positivt av den sociala omgivningen i form av grupptryck (Graves, Murphy, 

Shepherd, Cabot, Hopkins, 2015). Vidare säger studien att det kan vara lätt att glömma bort 

att använda om det finns en vana att sitta ner och arbeta.  

Att det enbart finns positiva effekter av att stå är dock något som motsägs i en omfattande 

prospektiv kohortstudie där 7320 friska personer utan hjärtproblem följdes under en period 

på tolv år (Smith, Ma, Glazier, Gilbert-Ouimet & Mustard, 2018). Deltagarna delades in i fyra 

grupper utifrån sin mest frekventa arbetsposition: sittandes (n=2683), ståendes (n=682), 

både sittandes och ståendes (n=2429) och annan arbetsposition (n=1526). Resultatet efter 

tolv år visade att det fanns en dubbelt så hög risk för kardiovaskulär sjukdom i gruppen med 

en övervägande stående arbetsställning gentemot gruppen med en övervägande sittande 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Patterson%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29589226
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arbetsställning. Det visade sig dock att män med jobb som innefattar en varierad 

arbetsställning mellan sittande och stående istället hade en minskad risk för kardiovaskulär 

sjukdom (Smith et al., 2018).  

I en intervjustudie av Wallmann-Sperlich, Bipp, Bucksch & Froboese (2017) konkluderades 

det att enbart 50% av de som hade tillgång till ett HSS använde funktionen till att ställa in 

bordets höjd. Författarna diskuterade även att psykosociala faktorer som till exempel 

förväntade fördelar och hög upplevd kontroll över beteendet verkar bidragande till  att öka 

användandet av HSS (Wallmann-Sperlich et al., 2017).  

Det är oklart vilka faktorer som påverkar användandet av HSS men det verkar som att 

arbetsplatsens tillgång i sig inte påverkar kontorsarbetarnas inställningar till olika 

arbetsställningar. I en studie av Roemmich (2016) visades det att kontorsarbetarnas 

inställningar till arbetsställningarna inte förändrades under en tolv månaders intervention 

där deras vanliga skrivbord ersattes med HSS.  

Även om det finns tillgång till ett HSS kan kontorslandskapets design påverka användandet. 

En av de modernare kontorsdesignerna är så kallad aktivitetsbaserad arbetsplats (engelska: 

Activity Based Working, ABW). Detta innebär en omlokalisering av kontorsmiljön som syftar 

till att ta bort personliga skrivbord och öka den gemensamma ytan som är anpassad till olika 

aktiviteter. Detta inkluderar större mötesbord, öppna kontorslandskap och tysta rum. Det är 

tänkt att detta ska öka kostnadseffektiviteten och den sociala samverkan (Parker, 2016). 

Däremot skulle kontorsarbetarna kunna uppleva det negativt att inte ha en egen plats. Några 

nackdelar som nämns i en studie är att det tar tid att anpassa sitt HSS till ens optimala 

ergonomi, att alla HSS inte är tillräckligt anpassningsbara och att det kan vara svårt att hitta 

en plats med arbetsro (Kim, Candido, Thomas & de Dear, 2016). 

I en studie (Wilks, Mortimer & Nylén, 2006) delades 196 enkäter ut till kontorsarbetare inom 

fyra olika företag som nyligen skaffat HSS. Enkäterna innehöll bland annat frågor om 

frekvens av användandet i månaden, upplevda hinder, information från 

fysioterapeut/ergonom samt om de hade haft problem med rygg och nacke under de senaste 

sex åren. Av de 165 personer som besvarade enkäten hade 106 upplevt problem i form av 

smärta och stelhet i nacken och/eller ryggen. Cirka 60% av de svarande använde sitt HSS en 

gång i månaden eller mindre, ungefär 20% använde funktionen minst en gång om dagen. De 

som svarade att de använde funktionen mindre än en gång i månaden fick svara varför de 

inte använde den mer (n=98). Några anledningar som förekom var att de inte brydde sig om 

att ändra (62%), att det försvårade arbetet (32%), att de fick tillräckligt med variation av 

arbetsställning och motion ändå (17%), att det ökade smärta av att stå (5%) och att det var 



   

 

4 

pinsamt att stå när kollegor sitter (4%). Det visade sig även att de som fick information från 

sjukgymnast var mer benägna att använda funktionen (Wilks et al., 2006). Beteendet att 

använda HSS verkar alltså kunna påverkas av biopsykosociala faktorer. 

1.4 Beteendemedicin 

Grundprincipen inom beteendemedicin utgår från att det finns ett samband mellan 

sociokulturella, psykosociala och biologiska faktorer samt en individs hälsorelaterade 

beteende. Beteendemedicin kan appliceras som hälsofrämjande åtgärd både 

primärpreventivt och sekundärpreventivt (International Society of Behavioral Medicine 

[ISBM], 2011). Ett beteende kan delas in i initiering, genomförande och bibehållande. Ett 

kännetecken för beteendemedicinen är att den ämnar göra en analys av bio-psyko-sociala 

faktorer som kan påverka en person nu och framöver och därefter beakta alla faktorer i 

behandlingen. Detta synsätt skiljer sig från det biomedicinska där fokus ofta är att behandla 

en specifik vävnadsskada och inte på beteendet som eventuellt kan ha varit en grund till 

skadans uppkomst. Genom att arbeta beteendemedicinskt kan fysioterapeuter förebygga att 

liknande skador uppkommer igen efter att vävnadsskadan läkt ut (Denison & Åsenlöf, 2012). 

För att förstå hur ett hälsorelaterat beteende uppstår, hur det kan påverkas och för att kunna 

beskriva detta med ett enhetligt språk, krävs det förutom kunskaper om biomedicinska 

teorier också kunskap om metoder integrerade från flera olika beteendevetenskapliga teorier. 

1.4.1  Socialkognitiv Teori  

En teori som kan kopplas till hur kontorsarbetares beteende eventuellt påverkas av 

kontorsmiljön och individuella förutsättningar är socialkognitiv teori (engelska: Social 

Cognitive Theory, SCT). Denna teori syftar till att förstå sambandet och den ömsesidiga 

interaktionen mellan individen, omgivningen och beteendet samt hur det påverkar beteendet 

och en eventuell beteendeförändring (Bandura, 1977). I SCT förekommer bland annat 

begreppet utfallsförväntningar, en persons bedömning av att ett givet beteende kommer att 

leda till specifika utfall. Self-efficacy, ett annat begrepp inom SCT definieras som en persons 

bedömning av sin förmåga att klara utföra ett specifikt beteende (Bandura, 1977).  

 

Utfallsförväntningar delas i sin tur upp i två delar, resultatförväntningar och 

värdeförväntningar. Värdeförväntningar beskriver hur viktigt ett beteende är för individen 

och resultatförväntningar beskriver vilken konsekvens individen förväntar sig av ett specifikt 

beteende (McAlister et al., 2008). En individs utfallsförväntning påverkas av observation och 
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inlärning av omgivningens beteenden och dess utfall. Desto starkare utfallsförväntningar en 

person har desto större sannolikhet är det att det faktiska utfallet av beteendet uppfyller 

förväntningarna. Detta är viktigt att beakta vid en förändring av ett beteende (Bandura, 

2001).  

Människan lär sig även av sina egna erfarenheter från specifika situationer och 

utfallsförväntningar inför att klara situationen påverkas utefter hur det gått tidigare. För att 

detta ska ske och individen ska väga intryck mot varandra och göra en beteendeförändring, 

krävs det att individen först reflekterar över utfallsförväntningarna (Bandura, 2001). Enligt 

SCT så lär sig en individ av andras beteende och vilka konsekvenser beteendet får. Detta 

kallas för modellinlärning eller observationsinlärning då individerna som observeras ses som 

en förebild eller en modell. För att en modellinlärning ska ske krävs att modellen liknar 

individen i form av målsättning och mental inställning. Modellinlärning kan även ske verbalt 

utan att beteendet observeras där individen detaljerat instrueras i innebörden av det 

önskvärda beteendet (Bandura, 1971). 

1.4.2 Operant inlärningsteori  

För att lättare kunna beskriva kontorsarbetares beteende i förhållande till potentiella 

konsekvenser kan terminologi från operant inlärningsteori användas. Operant inlärning 

innebär att en individ förändrar sitt beteende till följd av konsekvenserna för det nuvarande 

beteendet. Konsekvenserna kan antingen öka eller minska sannolikheten för att ett beteende 

ska upprepas. Faktorer som ökar sannolikheten för att beteendet ska upprepas benämns som 

förstärkningar och de som istället minskar sannolikheten benämns som bestraffningar. Både 

förstärkningar och bestraffningar kan vara i form av negativa (något tas bort) och positiva 

(något läggs till) (Skinner, 1938).  

Ett sätt att förstärka ett beteende är genom olika typer av påminnelser, så kallade prompts. 

Dessa används ofta inom fysioterapi för att guida personer i träning till att uppnå ett 

beteendemål (Denison & Åsenlöf, 2012). Prompts kan dessutom användas för att komma 

ihåg att ändra sin arbetspositition. En RCT-studie (Donath, Faude, Schefer, Roth & Zahner, 

2015) visade att en interventions grupp med regelbundna digitala påminnelser signifikant 

ökade sin tid i stående under arbetet under en tolvveckors period. 
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1.5 Problemformulering 

Kontorsarbetare är utsatta för arbetsrelaterade besvär som kan kopplas till statiskt arbete vid 

skrivbord. Det är också en yrkeskategori med goda möjligheter till ergonomistärkande 

interventioner i form av HSS vilket har visat sig ge signifikanta hälsovinster. Tidigare 

forskning visar att alla med ett HSS inte använder höj- och sänkfunktionen. Detta kan bero 

på att det kan finnas bakomliggande och inom fysioterapi potentiellt påverkbara 

biopsykosociala förklaringsfaktorer för beteendet. Att undersöka kontorsarbetares 

föreställningar och erfarenheter kan därför vara värdefullt för att utveckla framtida 

interventioner för att påverka kontorsarbetares användande av HSS. 

2 SYFTE 

Syftet var att utforska kontorsarbetares föreställningar och erfarenheter av att använda sig av 

befintliga höj-och sänkbara skrivbord på arbetsplatsen. 

3  METOD OCH MATERIAL  

3.1 Design  

En kvalitativ deskriptiv intervjustudie med en induktiv ansats användes då syftet var att 

undersöka individuella föreställningar och erfarenheter av användning av HSS. En induktiv 

ansats förhindrar att potentiellt viktig data faller bort i databearbetningen genom 

påtvingandet av ett teoretiskt ramverk (Bryman, 2011). 

3.2  Urval  

Ett ändamålsenligt bekvämlighetsurval användes där sex manliga och fem kvinnliga 

kontorsarbetare i åldrarna 25-65 rekryterades ur författarnas personliga nätverk. 

Respondenterna rekryterades från tre olika arbetsplatser i södra Sverige där fördelningen av 
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respondenter var nio, ett och ett. Respondenterna hade haft ett HSS under två till femton år. 

Det ändamålsenliga bekvämlighetsurvalet innebar att författarna valde respondenter som 

passade syftet och kontaktade dem som var lättillgängliga. Eftersom författarna syftade till 

att undersöka erfarenheter och föreställningar ansågs det ändamålsenliga urvalet vara 

lämpligt (Bryman 2011). 

3.2.1 Inklusionskriterier  

Respondenterna skulle enligt sin egen uppfattning spendera 50% eller mer av sin arbetstid i 

kontorsmiljö framför ett HSS, manuellt eller elektriskt. Arbetet skulle vara på heltid och 

innefatta minst 40 timmar i veckan. Vidare skulle respondenterna behärska svenska språket i 

både tal och skrift. Enbart personer som var i arbetsför ålder (20–65 år) tillfrågades.  

3.2.2 Exklusionskriterier  

Personer som hade en funktionsnedsättning som utgjorde hinder för att stå upp eller sitta ner 

var ej aktuella för intervju. 

3.3  Datainsamling 

Datainsamling skedde genom 10 till 20 minuter långa semistrukturerade intervjuer utifrån 

en intervjuguide (Bilaga A) där antingen en eller båda av rapportens författare närvarade. 

Den semistrukturerade intervjuguiden innefattade en lista på teman som skulle beröras 

under samtalets gång. Intervjuguiden innehöll sex öppna frågor (Bilaga A) gällande hur 

respondenterna använde och förhöll sig till HSS. Utifrån teman i guiden ställdes ibland 

följdfrågor där det behövdes för att få ut viktig information. Frågorna kom inte nödvändigtvis 

i den listade ordningen och intervjuaren kunde ställa andra frågor och följdfrågor som inte 

var listade (Bryman, 2011). Respondenterna fick efter frågorna i intervjuguiden möjlighet att 

komplettera med information som de ansåg var viktig för studien. Det gavs även en möjlighet 

för respondenterna att kontakta författarna i efterhand med eventuella tillägg eller frågor. 

Frågorna som ställdes var så öppna som möjligt för att ge respondenten möjlighet att själv 

formulera sina svar utan att riktas åt ett visst svar. Efter att tillstånd givits av respondenterna 

spelades intervjuerna in med en diktafon. Telefonintervjuerna gjordes med högtalartelefon så 

att diktafonen kunde spela in samtalet.  
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Frågorna till intervjuerna testades först på två respondenter i form av provintervjuer, gjorda 

på personer i författarnas närhet som passade in på inklusionskriterierna. Dessa 

provintervjuer togs inte med i dataanalysen men tjänade syftet att utveckla författarnas 

förmåga att utföra semistrukturerade intervjuer samt gav viktig information om frågorna i 

intervjuguiden var adekvata. Hade svaren på frågorna inte ansetts vara tillräckligt 

informativa även efter dessa intervjuer hade ytterligare provintervjuer utförts. 

Intervjuerna skedde på respondenternas arbetsplats där respondenterna kände sig bekväma 

samt över telefon för de som ville det. Av de elva intervjuerna skedde fyra över telefon och 

resterande på respondenternas arbetsplats. På arbetsplatsen närvarade båda författarna vid 

intervjuerna där den ena höll i större delen av samtalet och den andre författaren 

observerade och fyllde på med eventuellt missade följdfrågor. Telefonintervjuerna delades 

upp mellan författarna och gjordes enskilt. Författarna var ledande i fem respektive sex 

intervjuer och gjorde vars två telefonintervjuer. 

3.4. Tillvägagångssätt 

Utifrån författarnas personliga sociala nätverk kontaktades möjliga deltagare som matchade 

inklusionskriterierna. Ett informationsbrev (Bilaga B) skickades ut via mail där syftet med 

studien och vad som förväntades av deltagarna tydliggjordes. Information gavs även om att 

deltagande i studien var helt frivilligt och att personuppgifter skulle behandlas konfidentiellt. 

För att delta i studien så behövde de tillfrågade aktivt tacka ja genom att svara författarna i 

ett email. 

3.5  Dataanalys  

Data analyserades efter Lundman & Hällgren-Granheims (2012) exempel med en induktiv 

ansats med avseende att belysa kontorsarbetares föreställningar och erfarenheter kring HSS. 

Författarna delade på transkriberingsarbetet vilket resulterade i att sex intervjuer 

transkriberades av den ena och fem av den andra författaren. Varje transkribering utgjorde 

en analysenhet och granskades noggrant och ett flertal gånger. Meningar eller stycken som 

svarade på syftet markerades och fördes in i tabeller som meningsbärande enheter.  

De meningsbärande enheterna kondenserades sedan ner till en kortare beskrivande del av 

meningen. I kondenseringen skedde viss omformulering av det ursprungliga citatet för att 

möjliggöra kortare sammanhängande texter. De kondenserade meningarna kodades därefter 
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så att det gick att urskilja den viktigaste informationen ur de meningsbärande enheterna. 

Koderna och kategorierna som användes utformades när alla intervjuerna var färdiga 

eftersom studien har en induktiv ansats och författarna behövde en översiktlig vy av vad som 

kunde vara intressant att ha med. Det inspelade materialet avlyssnades ett flertal gånger av 

båda författarna för att inte missa några viktiga detaljer i analysen.  

Tabell 1: Exempel på innehållsanalys. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

(R)Sen finns det 

ju vissa 

arbetsuppgifter 

som kanske inte 

är lämpade för 

att utföras i 

stående och då 

får jag kanske 

sitta ner längre 

än vanligt. 

 Vissa 

arbetsuppgifter 

inte lämpade att 

göra stående. 

Sitter då längre 

 

Typ av 
arbetsuppgifter 
påverkar. 

 

 

Arbetsuppgifter 
som styr 

 

Variation i 
användande 

 

(A)Det (observerar 

kollegor) gör jag 

nog lite grann. 

Ibland ser man ju 

någon som sitter 

lite konstigt och 

hänger så tycker 

man att då får jag 

se till att själv ha 

en bättre hållning 

 Ibland ser man 

andra som hänger 

och då blir man 

påmind om sin 

hållning 

Påmind av andras 

hållning. 

Observation av 

andras 

användande. 

Sociala faktorer 

som påverkar 

beteende. 

Analysen av data skedde genom en iterativ process vilket innebär att författarna har hoppat 

fram och tillbaka till kodningsschemat i samband med att mer data tillkommit och koderna 

och kategorierna har ifrågasatts och ändrats efterhand som författarna fick en bättre 

överblick över data (Bryman, 2011). För att öka tillförlitligheten gjordes analys av två 

analysenheter först gemensamt av författarna för att ge möjlighet till diskussion och 



   

 

10 

reflektion kring abstraktion och tolkning av data vilket ledde till en mer strikt kodning 

(Lundman & Hällgren-Granheim, 2012). Efter att författarna gjorde en gemensam analys av 

analysenheterna gjordes nedbrytningen om till koder på de resterande analysenheterna av 

vardera författare för sig, för att testa och utvärdera replikerbarheten i kodningen. Koderna 

granskades sedan gemensamt och sorterades in i kategorier och i vissa fall underkategorier 

för att mer precist kunna sammanlänka koden till kategorin. Analysen har även diskuterats i 

handledningsgrupp samt separat med handledaren för att öka tillförlitlighet. 

3.6  Etiska överväganden 

Den grundläggande etiska ståndpunkten som rapporten utgått från är universalism som 

syftar till att aldrig bryta mot etiska regler (Bryman, 2011). De etiska principerna för 

vetenskapligt arbete i Helsingforsdeklarationen (World Medical Association [WMA], 2018) 

har följts under processen. De tillfrågade personerna fick reda på syftet och vad deltagandet 

innebar samt hur deras personliga uppgifter behandlades och att de deltog på frivillig grund, 

vilket betyder att de när som helst kunde avbryta deltagandet utan att behöva ange skäl till 

detta. Deltagarna hade rätt att själv bestämma över sin medverkan. Uppgifterna som 

samlades in användes enbart i forskningssyfte. Någon annan anonymitet kunde inte 

garanteras eftersom att författarna hade kontaktuppgifter till respondenterna. Dessa 

uppgifter behandlades dock konfidentiellt. 

Det fanns en risk för att respondenterna skulle ha upplevt intervjun som något negativt på 

grund av att de blev utfrågade om sin situation på jobbet. Detta beror på hur respondenterna 

tänkte kring sin egen ergonomi och hälsa, men för att minska risken för att respondenterna 

skulle känna sig utpekade ställdes frågor på ett icke-invasivt sätt. Det lades alltså inte in 

några egna åsikter om respondenten som person i samtalet. Om respondenten ändå hade 

uppvisat tecken på att bli irriterad eller berörd av en fråga, hade författarna försökt bekräfta 

respondentens känslor utan att låta dessa styra intervjun. 

I transkriberingen avidentifierades personliga kopplingar till respondenten för att öka 

konfidentialiteten. All personlig data förvaras inlåst dit bara författarna har tillgång fram tills 

att rapporten blivit godkänd av examinator och rapporten publicerats i databasen DIVA 

varefter all data kommer raderas. För att undvika att respondenter kan känna igen sig själv 

eller andra efter turordningen av intervjuer namngavs de med en randomiserad bokstav. 
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4 RESULTAT 

Dataanalysen resulterade i fem kategorier med tillhörande underkategorier. 

Tabell 2: Resultatet av studien utifrån kategorier som har analyserats. 

Underkategori Kategori 

Variation över tid  
Variation i användande 

Variation i vardagen 

Kroppsliga besvär  
 
 
 
 
 
 
 

Anledning till användande 

Ålder ökar medvetenhet 

Förväntningar kring 
skrivbord 

Anpassning till egen kropp 

Dåliga stolar 

Variation är skönt 

Arbetsuppgifter som styr 

Inte tillräckligt 
anpassningsbart 

Känns inte lönt 

Svårighet att minnas 

Fysioterapeut informerar  

 

Sociala faktorer som kan påverka användande Diskussion med kollegor 

Observation av kollegor 

Hjälpmedel  

Stöd för att orka stå längre 
Grundfysik 

Digitala påminnelser  
 
 

Påminnelser som främjar användandet 

Sociala påminnelser 

Mentala påminnelse 

Fysiska kroppsliga signaler 
som påminnelse 
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4.1 Variation i användande 

Variation i användande handlade om vilka erfarenheter och föreställningar respondenterna 

hade kring sina användningsmönster. Det innefattade även hur respondenters användande 

förändrats över tid samt reflektioner kring framtida användande. 

4.1.1 Variation i vardagen 

Det framkom en variation i hur användandet av HSS såg ut för tillfället. Vissa respondenter 

använde knappt sitt skrivbord medan andra varierade sitt användande under dagen. Det 

framkom även flera olika variationsmönster. 

”Kanske hälften hälften. Jag bytar i alla fall en tre – fyra gånger om dagen.” 

  –Respondent B 

”Oftast blir det då sen ändå att jag sitter ner.” – Respondent D 

”Jag brukar stå ungefär en halvtimme åt gången sen börjar jag bli lite trött. Då sitter jag 

ner en stund, kanske två timmar innan jag reser mig upp en stund igen.”  

– Respondent C 

4.1.2 Variation över tid 

När det gällde variation över tid framkom också olika erfarenheter. Det fanns respondenter 

som hade använt HSS mycket förut men inte gjorde det längre och respondenter som till en 

början inte använt dem alls men sedan ändrat på det. 

”Men jag använde inte dem från början, absolut inte”. – Respondent B 

”Jag använder det ju relativt lite men jag var bättre på att använda funktionen ett tag men 

nu har jag tappat lite så nu sitter jag mest.” – Respondent F 

”Innan hade man mest justerat lite grann. Jag är ju lite kort så då har man fått sänka lite 

grann.” – Respondent W 
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4.2 Anledning till användning 

Olika faktorer angavs som anledning för att använda eller inte använda HSS. Individuella 

faktorer som framkom var bland annat kroppsliga besvär, förväntningar på skrivborden, 

ålder, kroppsbyggnad och känslan av att variera. Faktorer i omgivningen som identifierades 

var dåliga stolar och att skrivborden inte var anpassningsbara. 

4.2.1 Kroppsliga besvär 

Respondenter talade om att kroppsliga besvär som kunde lindras för stunden med omväxling 
var en anledning. Besvär från rygg och arm var två områden som berördes.  

”Jag har lite så ryggont och så i ländryggen så det är skönt med lite omväxling.” 

 – Respondent A 

”Jag fick musarm för några år sen och då började jag stå upp ibland.”  

– Respondent W 

4.2.2 Förväntningar kring skrivbord 

En annan anledning som togs upp var att respondenter hade förväntningar om att deras 

hälsa skulle påverkas positivt på olika sätt. 

”Att det är en liten vanesak och att det stärker kroppen. Jag har för mig att det är nåt sånt 

att blodcirkulationen ökar eller nåt sånt när man står upp. Så att man inte stryper kroppen. 

Men jag kan ha fel på det. Jag tycker att det känns viktigt att ha möjligheten ändå.”  

–Respondent F 

4.2.3 Ålder ökar medvetenhet 

Det framkom även att ökad ålder ledde till ökad medvetenhet om den egna kroppens tillstånd 

och att det var en anledning till användande. 

”Med ökad ålder så blir man mer och mer medveten om att vara mer rädd om sin kropp 

så...”  – Respondent C 

4.2.4 Anpassning till egen kropp 

Vidare togs det upp att anpassning till den egna kroppsbyggnaden i både sittande och 

stående var en anledning till att använda skrivborden. 
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”Absolut man ska ha det (ett höj och sänkbart skrivbord). Det är ju för att kunna anpassa det 

till sin egen längd och kroppsbyggnad både när du sitter och när du står. Jag är ju extra 

kort.” –Respondent D 

4.2.5 Dåliga stolar 

Dåliga stolar var en annan sak som kunde påverka användandet då respondenter uppgav att 

de stod för att inte behöva använda dessa. 

”Det har kanske inte med skrivborden att göra men stolarna här är svåra att ställa in så 

sitter man ner blir det ofta i dålig ställning och det kan man ju förhindra genom att stå.” – 

Respondent D 

4.2.6 Variation är skönt 

Det framkom också att det helt enkelt kan vara skönt med variation och att det i sig är en 

anledning till att använda ett HSS. 

”När man stått upp länge så är det skönt att sätta sig ett tag och när man suttit ner länge så 

är det skönt att ställa sig.” – Respondent R 

4.2.7 Känns inte lönt 

När det gäller anledningar till att inte använda HSS framkom det att det inte kändes lönt 

eftersom personen rörde sig mycket under dagen ändå. 

”Ja det skulle nog vara bra om jag stod mer. Men jag tycker inte att jag är på samma ställe 

tillräckligt länge för att det ska vara lönt att byta position.” 

–Respondent K  

4.2.8 Inte tillräckligt anpassningsbart 

Det togs även upp att alla HSS inte var möjliga att anpassa för alla kroppstyper. 

Respondenter kunde till exempel vara för långa för att kunna stå med bordet i en bra 

position. 

”Vissa kan man inte höja tillräckligt högt. De är inte anpassade för alla personer. Men de vi 

har nu, det går att höja ordentligt högt upp. Men i början fick jag begära en förhöjning av 
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skrivbordet, ett speciellt förhöjningskit för att kunna höja det ytterligare. Men de vi har nu 

är bra.” – Respondent S 

4.2.9 Svårigheter att minnas 

Slutligen påverkade glömska hur respondenter använde höj- och sänkfunktionen. Det kunde 

både handla om att respondenter blir av med påminnande besvär och att minnet helt enkelt 

sviker. 

”Men man kan ju säga så här att det går ju i vågor ibland så glömmer man bort det (att stå) 

och när man känner sig något sånär frisk så glömmer man bort att stå.”  

– Respondent A 

”Sitter man på en stol är det lättare att glömma sig kvar i samma position.”  

– Respondent B  

4.3 Sociala faktorer som påverkar beteende 

Sociala faktorer som påverkar handlade om samtal och observationer om HSS som inte var 

direkta påminnelser och kunde påverka respondenterna i olika grad. Det som togs upp var 

information från fysioterapeuten och observation samt diskussion med kollegor. 

4.3.1 Fysioterapeuten informerar 

Fysioterapeuten spelade en roll genom att informera och gå runt bland kontorsarbetarna. Det 

togs till exempel upp att fysioterapeuter kom ut på kontor och utbildade kring 

arbetsställning. 

”Nu har det blivit rutin så att sjukgymnasten kommer ut lite då och då och utbildar oss hur 

vi ska stå och sitta. Och jag tror det initieras av att hon får arbetare som kommer dit och 

behöver hjälp med något.” –Respondent Z 

4.3.2 Diskussion med kollegor 

Interaktion mellan kollegor kunde också påverka användandet av HSS genom att 

respondenter diskuterade dem och deras fördelar och nackdelar. Detta var dock något som 

vissa respondenter inte kände igen, de uppgav också att de inte diskuterade skrivborden alls. 
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”Det kan jag nog ha när man sitter och diskuterar det och det är ju något som kommer upp 

till diskussion med jämna mellanrum tillexempel i fikarummet. Då framför jag ju mina 

synpunkter om det och att man verkligen bör använda det nu när man har tillgång till det. 

Då kan det kläckas någon kommentar om ”jag är så trött i benen för nu har jag stått upp 

nästan hela dagen” och så är diskussionen igång.”–Respondent T 

”Inte direkt (diskuterar inte skrivborden). Det är i så fall att man får lite gliringar. Jag har 

det ju högst upp och kommer det då någon som vill diskutera något så får jag sänka det 

ibland. Vi har möten på andra ställen så jag lämnar oftast bordet höjt”. – Respondent S 

4.3.3 Observation av kollegor 

Det uppgavs även att kollegor uppmärksammade hur andra använde sig av HSS. När det 

gällde frågan om detta påverkade respondenterna skiljde svaren sig åt.  

”Det gör jag nog lite grann. Ibland ser man ju någon som sitter lite konstigt och hänger så 

tycker man att då får jag se till att själv ha en bättre hållning.”    

– Respondent A  

”Ja men det tror jag nog att jag gör (påverkas av kollegor).  Jag har ju några kollegor som 

är duktiga på att stå upp och det har ju motiverat mig att nu ska jag stå upp lite mer och inte 

vara så statisk.” – Respondent C 

”Jag tror inte jag påverkas (av kollegor). Jag gör ju så som jag tycker funkar bäst för mig. 

De flesta sitter ner vid skrivborden men jag gör ju så som jag vill”.  

– Respondent S 

4.4 Stöd för att orka stå längre tid 

Stöd för att stå innefattar de faktorer som respondenter uppfattade som underlättande för att 

orka stå upp en längre tid. Det framkom att fysik och hjälpmedel kunde verka som stöd. 

4.4.1 Grundfysik 

Det första stödet för att stå som identifierades var träning utanför jobbet. En bättre 

grundfysik angavs hjälpa respondenter stå upp en längre stund. 

”Jag vet att jag provade mycket i början för länge sedan. Och då tyckte jag fort blev trött i 

ryggen. Men sen har jag blivit lite starkare då jag har tränat bål och sånt utanför jobbet. 
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Och då märkte jag att när jag var starkare så var det inte alls lika jobbigt att stå. Och då var 

det lättare att stå en längre tid också.”  

–Respondent F  

4.4.2 Hjälpmedel 

Det andra var att stå på en gummimatta. En erfarenhet var att det gick att stå upp nästan hela 

dagen med en sådan. 

”Det som var den stora saken för mig var när min fru sa att hon fått en gummimatta att stå 

på. Annars orkar man inte stå så länge och står och lutar hänger på sina höfter. Sen vi fick 

de mattorna för ett halvår sen står jag jättemycket upp. ...Det gör jättestor skillnad. Jag kan 

stå nästan en hel dag med matta.” 

– Respondent W 

4.5 Påminnelser som främjar användandet 

Påminnelser som främjar användandet innefattar erfarenheter av de saker som fungerar som 

direkta påminnelser för att variera arbetsställning. Det framkom att respondenterna blev 

påminda att byta arbetsställning av fyra olika saker: kroppsliga signaler, mentalitet, digitala 

och sociala påminnelser.  

4.5.1 Fysiska kroppsliga signaler som påminnelse 

Det togs upp att fysiska kroppsliga signaler som smärta eller stelhet fungerade som en 

påminnelse. 

”Ibland gör ryggen sig påmind och då ställer jag mig så klart upp.”  

– Respondent R  

4.5.2 Mentala påminnelser 

Det framkom också att mentala faktorer påverkade som att respondenter påmindes av en 

känsla av att säcka ihop. 

”Det är snarare att nu känner jag att jag håller på att säcka ihop och behöver nog stå upp ett 

tag.”– Respondent F 
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4.5.3 Digitala påminnelser 

Det förekom även digitala påminnelser som larm av olika typ. 

”Jag tror att det påverkar mycket. Det var ju någon när den här apple watch kom som hade 

ett larm på den som sa till när man skulle röra på sig. Det larma om han suttit stilla för länge 

och då satt vi i landskap och då började alla röra på sig. Det var väldigt bra, då brukade jag 

också hissa upp och ner när den pep.” – Respondent W  

4.5.4 Sociala påminnelser 

Respondenter påmindes även av andra kollegor när de ställde sig upp. 

”Det (kollegors användande) påverkas jag av. Eftersom jag själv är dålig på att ställa mig upp 

så får jag en påminnelse när de andra ställer sig upp om att jag borde göra det mer.” 

– Respondent D 

5. DISKUSSION 

5.1  Resultatsammanfattning 

Användandet uppgavs variera mellan att inte användas alls till att användas flitigt. Det var 

även skillnad på vilket sätt funktionen användes. Faktorer som upplevdes påverka 

användandet var att det var svårt att komma ihåg att byta position, att det var lätt att falla 

tillbaka till gamla vanor, att arbetsuppgifterna styr och att det är tidskrävande att ställa in 

position. Andra faktorer som framkom var att kontorsdesignen är avgörande, att olika 

positioner ställer krav på kroppen, att digitala påminnelser påverkar, att föreställningar och 

förväntningar om hälsofördelar påverkar samt att den sociala omgivningen kan ha en effekt 

på användandet. 
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5.2  Resultatdiskussion 

Studien syftade till att undersöka vad kontorsarbetare hade för föreställningar och 

erfarenheter kring HSS och det framkom varierande erfarenheter och föreställningar som 

kan delas upp i biomedicinska, psykologiska och sociala faktorer av betydelse för beteendet. 

Användandet varierade mycket bland respondenterna vilket stämmer överens med fynden 

från Wallmann-Sperlich et al. (2017) som gjorde telefonintervjuer av kontorsarbetare, varav 

108 hade HSS men enbart 50% använde dem (Wallmann-Sperlich et al., 2017). Det framkom 

erfarenheter både av ett ökat och ett minskat användande av höj- och sänkfunktionen över 

tid. Anledningen till det här är oklart då kontorsarbetares inställningar till att stå eller sitta 

inte verkar förändras över tid (Roemmich, 2016). Resultatet kan även ställas i kontrast till en 

kohortstudie av Wilks, et al. (2006) där användandet inte förändrades signifikant. Studien av 

Wilks, et al. (2006) varade dock bara ett år och det är möjligt att det blir en påverkan efter en 

längre tid. Det framkom även att vissa respondenter använder HSS för att anpassa höjden till 

sin egen kropp i sittande. Denna slags användning har såvitt vad författarna vet, inte tagits 

upp i någon annan studie om användandet av HSS där författarna fokuserat på att sitta och 

stå. Att respondenterna använde höj och sänkfunktionen även i sittande var något som 

författarna inte tog hänsyn till när intervjuguiden utformades men är fortfarande relevant för 

syftet. 

Användandet kan troligtvis styras av personens utfallsförväntningar som är en psykologisk 

faktor (McAlister et al., 2008). Att användandet av HSS var något som kunde ge 

hälsofördelar var något som uppgavs en vanlig utfallsförväntning oavsett hur respondentens 

användande såg ut. Hur starka resultatförväntningarna var kan berott på respondentens 

kunskap om ergonomi och eventuellt påverkat användandet. Viktigheten av de tänkta 

hälsofördelarna, alltså värdeförväntningarna, kan också ha spelat roll i hur användandet såg 

ut. Att respondenter gärna ville förändra sitt beteende till ett mer frekvent användande men 

att de inte trodde att de skulle göra det kan förklaras i att deras värdeförväntningar inte var 

tillräckligt starka (McAlister et al., 2008). En annan anledning till att inte klara av att 

genomgå en beteendeförändring kan vara att self-efficacyn för det tänkta beteendet var för 

svagt (Bandura, 1977). 

Det verkar finnas ytterligare psykologiska faktorer som spelar in i användandet. Några 

respondenter upplevde att de blev mer medvetna om sin hälsa med ökande ålder och kände 

ett ökat behov av att stå upp. Detta överensstämmer inte med studien av Wilks et al. (2006) 

där det konkluderades att personer över 50 år stod mindre. Respondenter tyckte inte heller 

att det var lönt att justera sitt HSS eftersom de rörde sig tillräckligt mycket ändå, någonting 
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som också togs upp i Wilks et al. (2006). Det togs även upp att många använde sig av ABW. 

Det har visats i en studie av Kim, Candido, Thomas & de Dear (2016) att det kan upplevas 

som besvärligt att behöva anpassa sin arbetsplats varje gång och detta kan mycket väl ha 

påverkat användandet av skrivborden. 

Resultatet belyser att fysiska faktorer har en inverkan på användandet. Erfarenheten att man 

blev trött i ryggen av att stå upp och att det krävdes en viss grundfysik kan kopplas till 

operant inlärningsteori (Skinner, 1938) och ses som en positiv bestraffning för att stå vid ett 

HSS. Detta kunde enligt en respondent dock korrigeras med hjälp av en gummimatta att stå 

på som fungerade som en positiv förstärkning till att stå upp. Några av respondenterna som 

hade besvär med ryggsmärta hade HSS som ett medel för att minska smärtan och att kunna 

arbeta mer effektivt. Detta stöds i en randomiserad kontrollerad studie av Ognibene et al. 

(2016) där deltagare med ländryggssmärta upplevde en förbättring av att använda HSS. De 

som hade ryggsmärta eller stelhetupplevde att detta fungerade som en påminnelse och fick 

dem att resa sig upp. En respondent uppgav till och med att det hade blivit svårt att komma 

ihåg att resa sig nu när ryggen blivit bättre.  

Sociala faktorer är utifrån resultatet något som påverkade användandet av HSS. Detta har 

även tagits upp av Graves et al. (2015) där det visade sig att den sociala omgivningen kunde 

påverka användandet både positivt och negativt. Vissa respondenter uppgav att de 

diskuterade skrivborden vilket kan ha påverkat användandet. Erfarenheten att 

kontorsarbetare fått information från fysioterapeuter och ergonomer är också en social faktor 

och vilken information kontorsarbetare får skulle kunna påverka användandet. Enligt Wilks 

et al. (2006) som med enkäter jämförde olika företag var kontorsarbetarnas benägenhet att 

använda höj-och sänkfunktionen högre på företag som hade investerat i information från 

fysioterapeuter med kunskap inom ergonomi. Detta var något som framkom i intervjuerna då 

några av respondenterna på större företag hade tillgång till fysioterapeuter på arbetsplatsen 

och tyckte att det var en bidragande faktor. 

Ett flertal omgivnings och individfaktorer kunde fungera som påminnelser. En faktor som 

påminde var när kollegor justerade sina HSS vilket överensstämmer med en randomiserad 

kontrollerad studie av Graves et al. (2015). Vissa medarbetare var alltså uppmärksamma på 

hur deras kollegor använde sina bord och reste sig så fort någon annan gjorde det. Det skulle 

alltså kunna vara exempel på modellinlärning (Bandura, 1971). Enligt Bandura (1971) är detta 

möjligt då respondenterna kan identifiera sig själva med sina kollegor. Respondenter uppgav 

även att det är bra med någon form av digital påminnelse som t.ex. ett larm på en smart 

watch. Larmet kan inom operant inlärningsteori ses som en prompt för att utföra beteendet 
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att justera sitt HSS (Denison & Åsenlöf, 2012). Detta verkar vara ett bra sätt att påverka 

användandet av HSS enligt en randomiserad kontrollerad studie av Donath et al. (2015) där 

hälften av interventionsgruppen ökade sitt stående till minst 60 minuter per dag under tolv 

veckor vid användning av regelbundna digitala påminnelser. 

Det framkom också att olika arbetsuppgifter påverkar användandet av HSS vilket både tagits 

upp av Wilks et al. (2006) och i en kvalitativ intervjustudie av Grunseit et al. (2013) som en 

anledning till att kontorsarbetare inte använder sina HSS. Erfarenheten att mängden arbete 

också påverkar användandet av HSS negativt är något som undersöktes i en randomiserad 

kontrollerad studie av Hasegawa et al. (2001) där det också visades att HSS ökade 

produktiviteten men att denna minskade ju längre tid en uppgift tog. 

Resultatet belyser att HSS är en åtgärd som fysioterapeuter kan arbeta hälsofrämjande med 

på arbetsplatser för att förhindra och minska den arbetsrelaterade ohälsan. Detta kan göras 

med interventioner utifrån ett helhetsperspektiv på den anställde med interventioner kopplat 

till biologiska, psykologiska och sociala faktorer (Menchel & Österblom 2000). Resultatet av 

studien belyser även att beteendet att använda HSS verkar vara beroende av både psykiska 

och fysiska individfaktorer samt omgivningsfaktorer (Bandura, 1977). Användandet av HSS 

verkar vara en intervention som både påverkar och påverkas av biopsykosociala faktorer och 

det kan krävas interventioner riktade mot beteendeförändring för att få en optimal och 

varierad arbetsställning hos kontorsarbetare. 

5.3  Metoddiskussion 

Rapporten syftade till att djupgående få en bild av individuella kontorsarbetares erfarenheter 

och föreställningar kring arbete vid HSS och därför ansåg en kvalitativ design vara lämpligast 

(Lundman & Hällgren-Granheim, 2012). En nackdel med kvalitativ metodik är att det inte 

går att testa någon färdigställd hypotes eller dra generaliserande slutsatser och utforska 

kausala samband, vilket inte var studiens intention. En annan vanlig kritik mot kvalitativa 

undersökningar är att det oftast är svårt att replikera eftersom intervjuaren är en del av 

datainsamling och att respondenternas upplevelser är subjektiva och beroende av situationen 

(Bryman, 2011). Hade studien haft en kvantitativ design hade det funnits en risk  att fokus 

flyttats från individen till kvantifierbara data och de komplexa kringliggande psyko-sociala 

faktorerna glöms bort (Carter & Lubinsky, 2016). Då ämnet i denna studie är relativt 

outforskat var det svårt att vid studiens start välja vad som kommer vara betydelsefullt. 

Därför valdes en induktiv ansats. Med en induktiv ansats minskade risken att styras av ett 
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teoretiskt ramverk jämfört med om en deduktiv ansats hade valts (Lundman & Hällgren-

Granheim, 2012). 

I arbetet användes ett ändamålsenligt bekvämlighetsurval för att inkludera respondenter som 

passade rapportens syfte samt det som var tillgängliga för författarna att kontakta och 

intervjua utan att behöva förflytta sig över onödigt stora geografiska avstånd. Enbart 

personer som uppgav att de arbetade minst 50% vid ett HSS inkluderades. Fyra timmar per 

dag vid ett HSS ansåg författarna vara tillräckligt för att respondenterna skulle kunna 

beskriva sina utfallsförväntningar och upplevelser av att använda eller inte använda HSS. Att 

respondenterna själva fick uppskatta hur mycket tid de spenderade framför sitt HSS utan att 

närmare undersöka den faktiska tiden kan ha påverkat urvalet och därmed insamlad data. 

Eftersom respondenterna själva fick svara på mailet om deltagande var det svårt att 

kontrollera om de matchade kriterierna innan intervjuerna. Därför kunde exkludering skett i 

efterhand utifrån lämplighet kopplat till syftet. Det kunde exempelvis ha rört sig om 

respondenter som inte haft förmågan att använda höj och sänkfunktionen i sittande eller 

stående. Detta var dock inget problem som författarna stötte på och alla som svarade på 

informationsbrevet kunde inkluderas i dataanalysen.  

Datainsamling skedde med hjälp av semistrukturerade intervjuer som i kontrast till 

enkätstudier oftare leder till djupgående data därför att det går att ställa följdfrågor och 

intervjuaren också kan närvara och identifiera latenta budskap (Lundman & Hällgren-

Granheim, 2012) som inte uttrycks i text. Det hade till exempel kunnat röra sig om 

kroppsspråk och sinnesstämning. Dock upptäcktes inga latenta budskap som var viktig för 

dataanlysen utan författarna kunde följa transkriberingen ordagrannt.Vidare uppmuntrades 

respondenten till att tala fritt vilket ökar chansen att få med nya intryck och tankar (Almeida, 

Faria & Queirós, 2017). Anledningen till att en semistrukturerad intervjuguide användes 

kontra en strukturerad var att författarna ville ha ett så öppet samtal som möjligt, samt att 

med hjälp av lämpliga följdfrågor kunna få ut viktig information om detaljer kring 

respondenternas svar. Detta kan ha medfört att det förekommit vissa skillnader kring vilka 

följdfrågor som ställts i olika intervjuer (Bryman, 2011). 

Valet att göra individuella intervjuer istället för gruppintervjuer gjordes i första hand för att 

respondenterna ska kunna uttrycka sig så fritt som möjligt utan press från andra i rummet 

och dessutom för att författarna saknade erfarenhet av gruppintervjuer. I vissa fall kan dock 

en gruppintervju påverka respondenten till att formulera sig på ett utförligare sätt eller 

relatera till andras erfarenheter och upplevelser (Carter et al., 2016). 
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Den så kallade intervjuareffekten kan ha påverkat det som respondenten förmedlade. Det vill 

säga att respondenternas svar kan ha påverkats av författarnas närvaro och deras upplevda 

inställning till vad respondenten pratar om (Bryman, 2011). Därför är det en utmaning för 

författarna att hålla sig så neutrala som möjligt. En annan sak som kunde ske var att 

respondenterna ljög eller förskönade sanningen i ett försök att tillfredsställa intervjuarna, så 

kallad social reaktivitet (Bryman, 2011). Intervjuareffekten i den här studien var nästintill 

omöjlig att undvika då författarna är fysioterapeutstudenter och arbetar för en aktiv livsstil 

samt att det fanns en personlig koppling mellan respondent och intervjuare. Författarna 

förklarade därför tydligt att ingen personlig bedömning av respondenternas svar skulle göras. 

För att ytterligare minska påverkan av personlig bias så var den författaren med personlig 

koppling passiv i intervjun. 

Det var författarnas ambition att informationsbrevet skulle vara utformat på ett sätt som 

tydligt informerade om studiens syfte och vad som förväntades av respondenterna. Dock gavs 

ingen information om fördelar och nackdelar med HSS ut då det hade kunnat påverka 

respondenternas svar. Det är dock en svår balansgång mellan vad som är för mycket eller för 

lite information och det finns risk för att respondenterna inte var helt införstådda med vad 

som skulle göras. Det var exempelvis några som uppgav att de inte läst igenom 

informationsbrevet noggrant och ville ha muntlig information på plats innan intervjun. 

Kvalitativ metod bygger på att ha en hög tillförlitlighet som i sin tur beror på resultatets 

trovärdighet (credibility), överförbarhet (transferability) och giltighet (dependability) 

(Granheim & Lundman, 2004). Metoddelen skrevs så utförligt som möjligt för att göra 

rapporten transparent och öka trovärdigheten för studien. (Granheim & Lundman, 2004). 

Trovärdigheten ökade ytterligare genom att författarna kontinuerligt diskuterat resultatet i 

grupp samt separat med handledare. 

Giltigheten för datainsamlingen i studien kan ha påverkats av att olika personer ställer 

frågorna. Även om båda författarna har utgått från samma intervjuguide kan det skilja på 

bland annat tonläge, kroppsspråk och hur mycket tid respondenterna får innan nästa fråga 

ställs. För att öka giltigheten har författarna observerat varandras intervjuteknik och haft en 

god kommunikation med varandra om förbättringsförslag. Giltigheten i dataanalysen ökas 

genom att samtalet spelas in och lyssnas igenom flertalet gånger. För att ytterligare testa 

giltigheten så hade någon respondent kunnat intervjuas två gånger men detta gjordes inte på 

grund av brist på tid. Att respondenterna fick möjlighet att komplettera med viktig 

information i efterhand minskade risken för bortfall av relevant information. Vidare kunde 
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giltigheten ha ökats ytterligare om respondenterna fått tillgång till transkriberingen och 

validera att deras budskap framgått (Bryman, 2011). 

Författarnas intervjuteknik är något som kan ha påverkat hur mycket av informanternas 

erfarenhet och föreställningar som framkom under intervjun. Intervjutekniken innefattar 

insatthet, struktur, tydlighet, uppmärksamhet, empati och öppenhet (Bryman, 2011). Båda 

författarna var relativt oerfarna gällande intervjuer och utvecklade sin teknik gällande alla 

nämnda teknikaspekter. Författarna blev efterhand mer och mer bekanta med intervjuguiden 

och hur mycket tid informanterna behövde på varje fråga vilket gjorde att de senare 

intervjuerna hade en bättre struktur. Författarna blev även bättre på att gå tillbaka till något 

som sagts tidigare i intervjun och ställa följdfrågor. Valet att göra individuella intervjuer 

istället för gruppintervjuer gjordes i första hand för att respondenterna ska kunna uttrycka 

sig så fritt som möjligt utan press från andra i rummet och dessutom för att författarna 

saknade erfarenhet av gruppintervjuer. I vissa fall kan dock en gruppintervju påverka 

respondenten till att formulera sig på ett utförligare sätt eller relatera till andras erfarenheter 

och upplevelser (Carter et al., 2016). Giltigheten ökades även av de två provintervjuer som 

utfördes innan insamlingen av data där frågorna testades och justerades. 

Det är fullt möjligt att många erfarenheter och föreställningar som förekommit återfinns hos 

andra kontorsarbetare. Genom att beskrivningen av studien är grundlig, talar detta för 

studiens överförbarhet (Granheim & Lundman, 2004). Då studietiden var relativt kort och 

respondenterna bara kom från tre olika företag är det möjligt att datamättnad ej uppnåtts i 

förhållande till syftet. Det framkom nya variationer även i den sista intervjun vilket kan tyda 

på att mättnad ej uppnådddes. Tanken var att intervjua fler respondenter men på grund av 

tidsbrist och svårighet med rekrytering var detta inte möjligt. Ingen ny teori genererades 

vilket inte heller är nödvändigt för en studie för att tillföra någonting då flera studier kan ses 

som ett mindre steg i utvecklingen av en teori (Thorén-Jönsson, 2008). Den korta 

intervjutiden kan förklaras i en kombination av intervjuguidens utformning, intervjuarnas 

intervjuarteknik och respondenternas engagemang i det aktuella ämnet. För att få ut en 

större datamängd till analysarbetet och därmed en ökad överförbarhet intervjuades ett 

relativt stort antal personer. 

Då teknisk utrustning användes vid inspelning av intervjuerna fanns risken för oförutsedda 

tekniska fel som kunde ha lett till bortfall av data (Bryman, 2011). Detta var dock inget som 

orsakade något problem och intervjuerna kunde transkriberas strax efter att de utfördes och 

efter godkännande av examensarbetet kunde inspelningarna raderas. Vid eventuellt bortfall 

av data, hade respondenterna kontaktats för komplettering av intervjun alternativt uteslutits 
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ur studien. Det finns även en risk att diktafonen på bordet mellan intervjuare och respondent 

kan ha orsakat ett visst påslag av nervositet. Riskerna med att använda en diktafon vägdes 

upp av fördelarna då intervjuare kunde vara mer närvarande i intervjun samt gå tillbaka till 

vad som sades i intervjun och på vilket sätt det sades (Bryman, 2011). Det underlättade att 

vara två intervjuare i merparten av intervjuerna då den som inte var ledande i samtalet 

kunde ta anteckningar från intervjun och observera intervjuteknik på författarpartnern. Vid 

de intervjuer där endast en författare närvarade skedde inte detta samspel vilket kan ha 

påverkat trovärdigheten marginellt. 

Fördelarna med telefonintervjuerna var att de gjorde mindre anspråk på respondenternas tid 

samt att det gjorde det möjligt för författarna att intervjua geografiskt avlägsna personer. 

Däremot förvann effekterna av att fysiskt vara i samma rum vilket kan ha påverkat utfallet av 

intervjun både positivt och negativt. Intervjuareffekten minskade då respondenten inte 

kunde läsa av intervjuarens kroppsspråk och ansiktsuttryck vilket kan ha lett till en 

förminskad risk för intervjuaren att leda respondenten. Samtidigt kunde inte författaren läsa 

av kroppsspråk och ansiktsuttryck för latenta budskap. Hade frågorna varit av lite känsligare 

karaktär så hade det kanske känts otryggt för respondenterna att prata med någon som de 

aldrig träffat (Bryman, 2011). Författarna upplevde i många fall att det var svårare att få ett 

flyt i telefonintervjuerna då det var svårare att läsa av stämningen och hitta rätt tidpunkt för 

följdfrågor. 

5.4  Etikdiskussion 

Tiden på intervjuerna uppgavs i informationsbrevet som något längre än vad de faktiskt tog 

för att förhindra att författarna skulle dra över tiden och vara till besvär för respondenterna. 

Detta kan ha lett till att respondenterna bokat in mer tid än de behövde i sitt personliga 

schema. För att minska risken för att respondenterna kände att författarna trängde sig på fick 

de själva välja tid och plats för intervjun eller om de ville intervjuas över telefon. Vissa 

intervjuer skedde på respondenternas begäran under helgen. 

Någonting som kunde ha blivit ett problem var att ingen kontakt mellan författarna och 

verksamhetschefen på förtagen förekom. Om arbetsplatsen hade nedvärderats av 

respondenterna hade detta kunnat göra arbetsgivaren negativt inställd till respondenterna. 

Risken för detta är dock troligen försumbar då respondenterna varit anonyma och företagen 

inte nämns vid namn i studien. Genom att varje respondent tilldelades en unik kod ökade 
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konfidentialiteten och risken minskade för att kollegor kan identifieras utifrån ordningen av 

intervjuer. Däremot minskades inte risken för att respondenter känner igen deras egna citat. 

Det var inte ett problem att följa de etiska ståndpunkterna för studier enligt 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association [WMA], 2018). Det var inte heller 

någon respondent som i efterhand ville avbryta sin medverkan eller visade tecken på att ha 

blivit negativt påverkad av intervjuerna på något sätt. Konfidentialiteten framhölls 

genomgående i arbetet med datainsamling, bearbetning och rapportskrivning genom att 

ljudfilerna från intervjuerna förvarades inlåsta och respondenterna avidentifierades tidigt i 

arbetsförloppet. 

6. SLUTSATS 

Resultatet visar en variation gällande föreställningarna och erfarenheterna kring höj och 

sänkbara skrivbord. Variationen på hur ofta skrivborden används verkar vara stor och det 

finns flera individ och omgivningsfaktorer som kan vara anledning till varför kontorsarbetare 

använder eller inte använder sina HSS. Sociala faktorer som observation av andra eller 

diskussion av skrivbord verkar påverka vissa kontorsarbetares användande. Hjälpmedel och 

träning utanför arbetet samt påminnelser i olika former verkar också ha en betydande roll för 

beteendet. Resultatet belyser interaktionen mellan en individs beteende, individfaktorer och 

omgivningsfaktorer. 

7.   KLINISK BETYDELSE OCH VIDARE FORSKNING  

Då tidigare studier har visat att information från fysioterapeuter med ergonomisk inriktning 

har en positiv inverkan på användandet av HSS, och att detta kom upp som en föreställning 

från respondenter, kan ytterligare information från fysioterapeut vara en lämplig 

intervention. Det kan vara värdefullt för fysioterapeuter verksamma inom företagshälsovård 

att arbeta med de biopsykosociala faktorer som tagits upp i studien för att påverka 

kontorsarbetares användande av HSS. 
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Eftersom det till författarnas kännedom finns lite forskning på hur svenska kontorsarbetare 

använder och upplever sina HSS kan denna studien byggas vidare på i nya studier på hur 

fysioterapeuter kan arbeta hälsofrämjande med HSS inom företagshälsovården. Det behövs 

mer forskning av både kvantitativ och kvalitativ karaktär för att undersöka i vilken grad dessa 

faktorer påverkar användandet för att potentiellt kunna utforma effektiva välriktade 

interventioner med syfte att öka användandet av HSS och främja kontorsarbetares hälsa. 

Då det inte uppnåtts mättnad i denna studie finns det ett behov av flera liknande studier i 

större skala på fler företag för att utforska potentiellt uteblivna föreställningar och 

erfarenheter. Faktorerna skulle även kunna utforskas vidare i en enkätstudie. Det saknas 

dessutom randomiserade kontrollstudier med kvantitativ data för  i hur stor utsträckning 

vissa av dessa faktorer påverkar användandet av HSS. 
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