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Abstrakt 

Bakgrund: Det finns inte ett naturligt samband mellan fysiska krav i arbetslivet och 

individuell fysisk kapacitet hos arbetstagare. Syreupptagningsförmågan förbättras vid fysisk 

aktivitet för att anpassa kroppen till ökade fysiska krav. Män bör ha en 

syreupptagningsförmåga ≥35 ml O2/kg kv×min och kvinnor ≥32,5 ml O2/kg kv×min för att 

minska risken för ohälsa och död i förtid. Samma värden gäller för att ha arbetskapacitet till 

ett kontorsarbete med 8-timmars arbetsdagar och med energi över till fritiden. 

Arbetsförmågan är beroende av arbetstagarens fysiska, psykiska och sociala kapacitet. Många 

arbetstagare arbetar utöver sin arbetskapacitet vilket leder till att den fulla arbetsförmågan 

minskar på arbetet. Det råder oklarhet i forskningen vad det gäller sambandet mellan 

syreupptagningsförmågan och dess påverkan på arbetskapaciteten. Att mäta en arbetstagares 

arbetskapacitet har visat sig vara komplext. Syfte: Syftet med studien var att ta reda på 

sambandet mellan individuell syreupptagningsförmåga och upplevd arbetskapacitet hos 

arbetstagare med kontorsarbete. Metod: I studien ingick 22 försökspersoner med 

kontorsarbete. Syreupptagningsförmågan mättes genom ett submaximalt cykelergometertest 

och upplevd arbetskapacitet mättes genom en  enkät med fyra frågor. Resultat: Av n=20 

försökspersonerna var n=9 kvinnor och n=11 män. Det fanns ett varierat samband mellan 

individuell syreupptagningsförmåga och upplevd arbetskapacitet för hela stickprovet, hos 

kvinnorna samt hos männen och de fyra frågeställningarna. Konklusion: Det fanns ett 

samband mellan individuell syreupptagningsförmåga och arbetskapacitet hos kontorsarbetare. 

Då majoriteten hade en adekvat syreupptagningsförmåga för att utföra kontorsarbete torde 

yttre faktorer som påverkar arbetskapacitet förklara det varierade och olika starkt korrelerande 

resultatet av upplevd arbetskapacitet. 

 

Nyckelord: Arbetsförmåga, Arbetskapacitet, Fysisk kapacitet, Syreupptagningsförmåga.  
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Historiskt sett utgjorde de hårda livsvillkoren att alla människor mer eller mindre var tvungna 

att anstränga sig fysiskt genom jakt, fiske, långa marscher och dagligt kroppsarbete för att 

överleva (Rydqvist & Winroth, 2004). Det senaste seklets tekniska utveckling har lett till att 

den forna ”stenåldersmänniskan” idag lever ett mer stillasittande liv framför TV:n och datorn. 

Människan är dock fortfarande programmerade ”stenåldermänniskor” byggda för fysisk 

aktivitet och rörelse. Många lever i en tillvaro av låga fysiska krav, ofta i samband med ökade 

psykiska och sociala krav. Idag arbetar ungefär 80% av befolkningen inom tjänstesektorn, 

cirka 17 % inom industrisektorn och cirka 3% inom jordbruket (Ibid).  

Syreupptagningsförmåga 

För att hålla olika processer igång, exempelvis hjärna, nervsystem och inre organ används 

syre (O2). Syret är livsnödvändigt. Syreupptagningsförmåga innebär muskulaturens förmåga 

att ta upp syre samt bränsle i form av energirika ämnen såsom fett och kolhydrater, för att 

genom olika förbränningsprocesser producera energi (Andersson, Forsberg & Malmgren, 

2006). Ju mer syre som kan levereras och förbrukas till muskulaturen, desto mer energi kan 

frigöras. Syreupptagning kan uttryckas på två sätt: liter/minut (l/min) eller milliliter syre/kilo 

kroppsvikt×minut (ml O2/kg kv×min). Syreupptagning uttryckt i l/min kan förenklat sägas 

vara människans ”motorstyrka” eller ”aeroba kraft”. Då syreupptagningsförmågan anges i ml 

O2/kg kv×min är det följaktligen ett uttryck för hur mycket syre muskulaturen kan ta upp per 

minut i förhållande till vad man väger, det vill säga testvärde. Under mycket hårt fysiskt 

arbete med stora muskelgrupper då kroppen ej förmår att ta upp mer syre, trots att 

arbetsbelastningen ökar, är det vi uttrycker som maximal syreupptagning. Testvärde är således 

ett mått på den maximala fysiska arbetsförmågan och har sannolikt ett samband med 

arbetskapaciteten under en längre tid, exempelvis en 8-timmars arbetsdag (Ibid). 

 

Syreupptagningsförmågan förbättras vid fysisk aktivitet då kroppen utsätts för en ökad 

belastning och i samband med det startar flertalet processer för att omedelbart anpassa 

kroppen till aktivitetens krav (Forsberg, Holmberg & Woxnerud, 2005). En vuxen bör utföra 

fysisk aktivitet minst 30 minuter helst varje dag men minst fem dagar i veckan för att uppnå 

goda hälsoeffekter och ökat välmående (Russell et al., 1995; Statens folkhälsoinstitut, 2011). 

Regelbunden fysisk aktivitet har ett starkt samband med att minska risken för bland annat 

hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2, benskörhet, oro och ångest samt död i förtid (Russell et al., 

1995). En stor studie från Amerika i slutet av 1980-talet, visade att en låg 

syreupptagningsförmåga (testvärde) var den största riskfaktorn för ohälsa, hjärt-kärlsjukdom 
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och död i förtid (Blair et al., 1989). Resultatet visade att män bör ha testvärde ≥35 (35 ml 

O2/kg kv×min) och kvinnor ≥32,5 (32,5 ml O2/kg kv×min) för att minska risken för ohälsa. 

Det motsvarar en promenad i hastigheten 6 km/h utan trötthetssymtom. Samma värden gäller 

för att ha arbetskapacitet till att klara av ett stillasittande kontorsarbete. Det innebär att en man 

respektive kvinna med kontorsarbete behöver klara av att ta upp ≥35 ml O2 respektive ≥32,5 

ml O2 per kg kroppsvikt och minut för att orka med en 8-timmars arbetsdag och ha energi 

över till fritiden (Ibid).  

Arbetsförmåga och arbetskapacitet 

Begreppet arbetsförmåga saknar en allmän vedertagen definition (Bernmark, Wiktorin, 

Svartengren, Lewne & Åberg, 2006). Arbetsförmågan beror på typen av och nivån på de 

fysiska, psykiska och sociala kraven arbetet ställer. Exempel på sådana krav kan vara 

långvarigt stillasittande vid dator och högt arbetstempo. Höga och till arbetstagaren illa 

anpassade krav kan leda till bristande arbetsförmåga (Toomingas, Mathiassen & Tornqvist, 

2008). Arbetsförmågan är även beroende av arbetstagarens funktionsförmåga, det vill säga 

förmågan att möta arbetets fysiska, psykiska och sociala krav. Funktionsförmågan i sin tur är 

beroende av individens kapacitet. Vad som är relevant och nödvändig fysisk, psykisk och 

social kapacitet varierar mellan olika yrken och situationer. Exempel på fysiska faktorer är 

syreupptagningsförmåga, styrka och balans, psykiska faktorer är minne och stresstolerans och 

slutligen är sociala faktorer problemlösning och verbal förmåga (Ibid).  

Det har visat sig att det inte bara är arbeten med hög fysisk belastning över kort eller lång tid 

som kräver en viss syreupptagningsförmåga för att minska risken för arbetsrelaterade skador 

och utmattningssymtom. Även ett arbete med låg fysisk belastning över lång tid, såsom 

stillasittande kontorsarbete, kräver en viss syreupptagningsförmåga för att orka med en 8-

timmars arbetsdag med energi över till fritiden (Forsberg et al., 2005). Många arbetstagare 

arbetar utöver sin arbetskapacitet vilket leder till att den fulla arbetsförmågan minskar på 

arbetet (Andersson, Malmgren & Johrén, 2000). En tränad person kan utnyttja 40-50% av sin 

kapacitet över en 8-timmars arbetsdag medan en otränad person endast kan utnyttja 20-25% 

av sin kapacitet under en 8-timmars arbetsdag. Det är därmed en klart begränsande faktor för 

arbetskapaciteten även vid stillasittande kontorsarbete (Ibid).  

Karakteristiskt för ett stillasittande kontorsarbete är att arbetstagaren sitter större delen av 

arbetsdagen och är aktiv med händerna. Händerna håller eller är aktiva med material eller 

redskap, exempelvis tangentbord och datormus. Variationen i arbetsställningar, arbetsrörelser 
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och kraftutveckling är liten (Toomingas et al., 2008). Nämnas bör även att majoriteten av 

landets förtidspensionärer kommer från denna grupp (Andersson et al., 2000).  

Fysisk aktivitet är en av de viktigaste faktorerna för hälsa och genom att öka 

syreupptagningsförmågan hos stillasittande grupper i befolkningen kan arbetstagare förbättra 

sin hälsa vilket torde leda till lägre sjukfrånvaro och lägre personalomsättning, och därmed 

ekonomiska vinster för företagen (Andersson et al., 2000). En annan hypotes är att fysisk 

aktivitet bidrar till att de anställda känner sig piggare och därigenom upplever arbetet som 

mer stimulerande, vilket även torde öka arbetskapaciteten (von Thiele & Lindfors, n.d.). 

Enligt von Thiele med medarbetare (n.d.) finns ett ökat intresse från arbetsgivarhåll att ge 

arbetstagarna stöd och förutsättningarna i att utveckla och behålla goda hälsovanor.  

Tidigare studier i ämnet 

I en studie från 2004 var syftet att undersöka ett samband mellan livsstilsrelaterade 

förändringsbara hälsorisker (fysisk aktivitet, syreupptagningsförmåga och övervikt) och 

arbetskapacitet (Pronk, Martinsson, Kessler, Beck, Simon & Wang, 2004). Data var insamlad 

från 683 arbetstagare. Oberoende och beroende variabler samlades in genom frågeformuläret 

”Health risk assessment” (HRA). Oberoende variabler var fysisk aktivitet, 

syreupptagningsförmåga och övervikt. Arbetstagarens fysiska aktivitet kvantifierades genom 

frågeformuläret ”The Godin Leisure Time Physical Activity” (Godin & Shepard, 1985) vilket 

var inbäddat i HRA och uttrycktes som måttlig eller stark. Syreupptagningsförmågan 

baserades på ålder, kön, längd, vikt samt aktivitetsvanor på veckobasis, och beräknades 

genom en ekvation konstruerad av Ainsworth med medarbetare (1992). BMI beräknades och 

användes som ett mått för övervikt. Dessutom inkluderades de beroende variablerna i HRA. 

Arbetstagarna skattade sin upplevelse av begränsningar från de senaste 30 dagarna till följd av 

fysiska eller emotionella problem. Beroende variabler var följande: sjukfrånvaro, kvantitet 

och kvalitet på utfört arbete, samarbetsförmåga med andra arbetstagare, total självupplevd 

arbetsprestation samt utförda extrainsatser på arbetet. Resultatet visade att höga nivåer av 

fysisk aktivitet hade ett samband med ökad kvalitet på utfört arbete och självupplevd 

arbetsprestation. Hög syreupptagningsförmåga korrelerade med ökad arbetskvantitet och 

reducerad mängd av extra ansträngning för att utföra arbetet. Författarna drog slutsatsen att 

det finns en signifikant korrelation mellan livsstilsrelaterade förändringsbara hälsorisker och 

arbetstagares arbetsprestation (Ibid).  

Karlqvist, Leijon & Härenstam (2003) rapporterade i sin studie om fysiska krav i arbetslivet 
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och individuell fysisk kapacitet att 27% av männen och 22% av kvinnorna hade 

arbetsuppgifter som överskred deras syreupptagningsförmåga. De fysiska kraven i arbetslivet 

för arbetstagarna mättes genom intervjuer och den fysiska kapaciteten mättes genom ett 

submaximalt ergonometertest. Författarna menade att det inte finns ett naturligt samband 

mellan fysiska krav i arbetslivet och individuell fysisk kapacitet hos arbetstagaren. Tre olika 

kategorier av arbetstagare studerades i studien. Arbetstagare som huvudsakligen arbetade med 

”människor” (sjuksköterska, lärare, tandläkare, kassör, etcetera), ”saker” (byggarbetare, 

lokalvårdare, kock, etcetera) samt ”data” (journalist, sekreterare, dataoperatör, ingenjör, 

etcetera). Det visade sig i studien att arbetstagare med höga fysiska krav i arbetslivet och som 

torde ha en högre syreupptagningsförmåga tvärtom hade en låg syreupptagningsförmåga. 

Karaktäristiskt för dem som överskred sin fysiska kapacitet på arbetet var som följande: 

Männen representerades av alla åldrar och arbetade i en mansdominerad miljö med ”saker” i 

den privata sektorn, hade en låg utbildningsnivå, en medel-kvalifikationsnivå, hade en 

medelhög inkomst samt levde med en partner utan barn. Kvinnorna fanns representerade i alla 

åldersgrupper och arbetade i en kvinnodominerad miljö med ”människor” i den offentliga 

sektorn, hade en låg utbildningsnivå, en låg kvalifikationsnivå, hade en låg inkomst samt 

levde med barn. Författarna menar att det både bland män och bland kvinnor verkar som om 

det finns ett stort behov av konditionsträning för att höja syreupptagningsförmågan. Det skulle 

vara av stort värde både för individen i ett hälsopromotivt och hälsopreventivt syfte, och för 

samhället då det behåller arbetstagare i arbete samt borta ifrån sjukvården (Ibid). 

 

Det råder oklarhet i forskningen vad det gäller sambandet mellan syreupptagningsförmågan 

och dess påverkan på arbetskapaciteten (Pronk et al., 2004). Att mäta en arbetstagares 

arbetskapacitet har visat sig vara komplext (Riedel et al., 2001). Det saknas även klarhet i hur 

livsstilsrelaterade faktorer såsom syreupptagningsförmåga, fysisk aktivitet och fetma påverkar 

arbetskapaciteten (Pronk et al., 2004). I föreliggande studie vill författarna fördjupa sig i 

ämnet människan i arbetslivet, som är en del av sjukgymnastens ämnesområde, då 

sjukgymnastens kunskapsområde kännetecknas av synen på människan som fysisk, psykisk, 

social och existentiell helhet (Sjukgymnastförbundet, 2009). Närmare vill författarna studera 

syreupptagningsförmågans samband med kontorsarbetarens upplevda arbetskapacitet som en 

del av dennes arbetsförmåga. Om studien kan visa att det finns ett samband mellan 

syreupptagningsförmåga som enskild faktor och den upplevda arbetskapaciteten så är det en 

kunskapsvinst både för arbetsgivare och för arbetstagare. Det kan leda till att arbetstagare och 

arbetsgivare får upp ögonen för att även en kontorsarbetare med fördel behöver en viss 
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syreupptagningsförmåga, trots att det är ett lågintensivt arbete. Det i sin tur skulle kunna ge ett 

ökat intresse från arbetsgivarhåll i att satsa på kvalitativa hälsopromotiva insatser, såsom 

fysisk aktivitet, vilket ökar arbetstagarnas hälsa och välbefinnande i arbetet och på fritiden. 
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2. Syfte 

Syftet med studien var att ta reda på om det finns ett samband mellan individuell 

syreupptagningsförmåga och upplevd arbetskapacitet hos arbetstagare med kontorsarbete. 

2.1 Frågeställningar 

1. Vilken syreupptagningsförmåga och upplevd arbetskapacitet har kontorsarbetare? 

2. Finns det ett samband mellan kontorsarbetares syreupptagningsförmåga och 

upplevelsen av arbetskapacitet på förmiddagen?  

3. Finns det ett samband mellan kontorsarbetares syreupptagningsförmåga och 

upplevelsen av arbetskapacitet på eftermiddagen?  

4. Finns det ett samband mellan kontorsarbetares syreupptagningsförmåga och 

upplevelsen av arbetskapacitet i jämförelse med kollegors?  

5. Finns det ett samband mellan kontorsarbetares syreupptagningsförmåga och 

upplevelsen av hur mycket av den maximala förmågan som förbrukas under en 8-

timmars arbetsdag? 

3. Material 

3.1 Försökspersoner 

Till studien eftersöktes 20 försökspersoner. Försökspersonerna rekryterades konsekutivt 

genom att en förfrågan med informationsbrev (Bilaga 1) och svarstalong (Bilaga 2) skickades 

till sammanlagt 100 arbetstagare som var verksamma på olika företag med kontorsarbete. 70 

utav arbetstagarna blev kontaktade genom arbetsgivaren och 30 blev kontaktade direkt. Det 

var sedan helt valfritt för den enskilde arbetstagaren att svara på förfrågan. Arbetssituationen 

för försökspersonerna var stående eller sittande arbete. För vissa ingick rörliga arbetsmoment 

i arbetet. Bortfallet av försökspersoner (n=22) var 11%. Anledningen till bortfallet var att 

försökspersonerna ej kunde uppfylla standardiseringskraven. 

Studiens inklusionskriterier var att försökspersonerna skulle vara arbetstagare som arbetade 

på kontor och var 18-65 år. Exklusionskriterierna var kontorsarbetare som använde läkemedel 

för hjärt- kärlsjukdom, exempelvis betablockerare. 

Författarna informerade försökspersonerna genom att skicka ut ett informationsbrev (Bilaga 

1) två veckor innan genomförandet av studien. Försökspersonerna hade en vecka på sig att 
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svara på förfrågan genom att fylla i och returnera den svarstalong (Bilaga 2) som medföljde 

informationsbrevet till författarna. Försökspersonen uppmanades i informationsbrevet att 

kontakta författarna vid frågor kring deltagandet i studien. Efter informerat samtycke 

kontaktade författarna försökspersonerna för överenskommelse om tid för deltagandet. 

Deltagandet i studien var konfidentiellt. Det säkerhetsställdes genom att all data redovisades 

på gruppnivå och var avidentifierad. Inga namn eller övriga personuppgifter fylldes i i något 

av frågeformulären. Rätt test med rätt enkät kopplades samman genom att materialet 

numrerades. All data förvarades i lösenordsskyddad dator. Allt material från konditionstest 

och enkät förstördes efter dataanalys. 

3.2 Procedur 

Studien bestod av två olika typer av datainsamling. En enkätundersökning och ett 

konditionstest av försökspersonerna.  

4. Metod 

4.1 Mätmetoder 

Arbetskapacitet är komplext att mäta (Riedel et al., 2001). Av den anledningen mättes den 

upplevda arbetskapaciteten genom att försökspersonerna fick besvara en enkät (Bilaga 3). 

Enkäten bestod av fyra frågor och prövades i förväg genom att den besvarades av sex 

studiekamrater. De upplevde att frågorna var tydligt formulerade och hade inga svårigheter att 

besvara dem. Frågorna i enkäten var följande: Hur upplever du att din arbetskapacitet är på 

förmiddagen?  Hur upplever du att din arbetskapacitet är på eftermiddagen? Hur upplever du 

din arbetskapacitet i jämförelse med dina kollegors? Hur mycket av din maximala förmåga 

upplever du förbrukas under en 8-timmars arbetsdag? Frågorna besvarades genom att 

arbetstagaren på de tre första frågorna fick skatta sin upplevelse på en skala mellan 0-10, där 0 

var mycket låg och 10 mycket hög. På den fjärde frågan fick arbetstagaren skatta sin 

upplevelse i procent. Enkäten besvarades i testlokalen i samband med genomförandet av 

testet. Försökspersonerna fick en muntlig instruktion angående vad som efterfrågades i 

enkäten vad det gällde den upplevda arbetskapaciteten. Den upplevda arbetskapaciteten skulle 

tolkas som hela upplevelsen av arbetskapacitet. Därmed inräknat den fysiska, psykiska och 

sociala kapaciteten, även kallat funktionsförmågan (Toomingas et al., 2008).  

Arbetstagarens syreupptagningsförmåga mättes genom ett standardiserat submaximalt 

cykelergonometertest med komplettering av Borgskalan (Andersson et al., 2006) Utifrån det 
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submaximala testresultatet kunde den maximala syreupptagningsförmågan räknas ut. Testet 

genomfördes och räknades ut enligt Andersson et al. (2006).  

Testet genomfördes enligt följande: Försökspersonen fick först fylla i ett frågeformulär 

(Andersson et al., 2006). Svaren sammanställdes i en testblankett (Andersson et al., 2006) 

utifrån vilket arbetsbelastningen uppskattades och ställdes in på testcykeln. Belastningen var 

ungefär 50% av försökspersonens maximala kapacitet. Styrets och sadelns höjd justerades 

innan försökspersonen satte sig på cykeln. För att försökspersonen skulle trampa i rätt takt (50 

tramptag/minut) användes en metronom. Försökspersonens pulsfrekvens och upplevd 

ansträngning självuppskattades med hjälp av Borgskalan (Andersson et al., 2006) och 

registrerades en gång/minut. Genom att registrera pulsen och avgöra om den överensstämmer 

med det uppskattade Borgvärdet avgjordes om rätt belastning var vald, vid behov justerades 

belastningen. Testet pågick tills dess att pulsen hade stabiliserat sig (steady state), det skedde 

efter 6-10 minuter. Därefter avslutades testet och slutpulsen fastställdes. Slutpulsen var 

medelvärdet av de två sist registrerade pulsfrekvenserna. Den maximala syreupptagningen 

beräknades i liter/minut och med hjälp av tabeller med utgångspunkt från kön, 

arbetsbelastning och puls, samt ålderskorrigering och försökspersonens vikt, räknades det om 

till ml O2/kg kv×minut (testvärde). Tidsåtgången för testet var 30 minuter inkluderat tid för 

ifyllnad av enkät, frågeformulär, cykelinställningar och klädombyte för försökspersonen. 

Varje försöksperson genomförde testet en gång. 

I enlighet med Andersson et al. (2006) användes en cykelergometer, metronom, tidtagarur, 

pulsklocka, våg, frågeformulär (Andersson et al., 2006) och testblankett (Andersson et al., 

2006) vid genomförandet av testet. 

För att testet skulle vara tillförlitligt efterföljdes standardiseringskraven för testet. Dessa krav 

fanns med i det informationsbrev (Bilaga 1) som försökspersonerna fick. 

Standardiseringskraven innebar att försökspersonen inte ägnade sig åt kraftig aktivitet dagen 

och timmarna före testet. Testet utfördes inte förrän tidigast en timme efter en lättare måltid 

samt 2-3 timmar efter en tyngre. Rökning eller snusning förekom inte inom en timma före 

testet. Försökspersonen hade inte feber eller känd infektion i kroppen. Temperaturen i 

testlokalen var ca 18 grader. Försökspersonerna bar sval klädsel. Standardiseringskravet som 

säger att det skall vara högst en testledare i rummet för att undvika stresspåverkan efterlevdes 

ej, då det var två testledare i rummet. Inför genomförandet av testerna praktiserades 

genomförandet med hjälp av kurskamrater. 
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4.2 Analys 

När rådatan var insamlad bearbetades den med hjälp av dator. Microsoft Excel användes för 

att analysera materialet. Rådatan som bearbetades var kön, ålder, testvärde och svar på 

frågorna i enkäten. Svaren från enkäten omvandlades från skalan 0-10 till procentenheter och 

avrundades till närmsta heltal. Minsta värde, största värde, medeltal samt standardavvikelsen 

(SD) beräknades för varje variabel. SD är ett mått på hur långt ifrån det aritmetiska 

medelvärdet de enskilda observationerna ligger, ett mått på spridningen. En SD ± ifrån 

medelvärdet fångar in ca två tredjedelar av hela fördelningen. Två SD ± ifrån medelvärdet 

fångar in 95% och ± tre SD är hela stickprovet (Olsson & Sörensen, 2007). 

Deskriptiv statistik presenterades procentuellt i tabell. Vidare gjordes en korrelationsanalys 

där testvärdet (x) var den oberoende variabeln och värdet av upplevd arbetskapacitet (y) 

beroende variabeln. Korrelationen analyserades genom att beräkna r (testvärdet×upplevd 

arbetskapacitet). Vidare beskrevs korrelationen genom att göra ett prickdiagram där 

korrelationen mellan variabler kan visas. Höga värden på den oberoende variabeln (x) skall 

motsvaras av höga värden på beroende variabeln (y) om det finns ett samband för våra 

frågeställningar, det vill säga en positiv korrelation. Höga värden av x som motsvaras av låga 

värden av y ger en negativ korrelation. Är punktsvärmen ”cirkelformad” saknas korrelation 

(Olsson & Sörensen, 2007). Undersökningsmaterialets storlek avseende 20 testvärden och 20 

värden av upplevd arbetskapacitet ansågs vara ett rimligt material att analysera i hänseende 

till studiens kandidatnivå och en tidsram av 15 högskolepoäng. Det var rimligt att data från 20 

försökspersoner kunde uppfylla syftet då det uppskattades vara tillräckligt många för att 

kunna visa statistiskt intressanta mönster. 

4.3 Etiska överväganden 

Forskningsetiska aspekter hanterades genom ett informationsbrev (Bilaga 1), informerat 

samtycke (Bilaga 2) samt en forskningsetisk granskning utförd av Etiska gruppen vid 

Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet. Innan den enskilda 

arbetstagaren samtyckte till att delta i studien informerades denna noga om innebörden av att 

delta som försöksperson i informationsbrevet. Informationen innefattade projektets syfte, dess 

upplägg med enkät och test, att deltagandet var konfidentiellt samt studiens förväntade 

betydelse.  

Testet som försökspersonerna genomförde i studien var ett standardiserat submaximalt 

konditionstest som innebar att försökspersonerna inte testades på sin maximala kapacitet utan 
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testades genom att fysiskt arbeta på arbetspuls. Det innebar att risken för fysisk skada, smärta 

och obehag var låg. Testet innehöll ett frågeformulär (Andersson et al., 2006) som 

försökspersonen fick besvara inför testet. Frågorna behandlade försökspersonernas hälsa och 

var delvis till för att minska risken för komplikationer, bland annat genom att vägleda 

testledarna till att välja rätt belastning i watt på testcykeln. En utav frågorna var ifall 

försökspersonerna tog medicin påverkande hjärt- kärlsystemet vilket dels var en faktor som 

ökade risken för komplikationer och dels var en felkälla för testresultatet. Det togs hänsyn till 

redan i informationsbrevet som meddelade försökspersonerna att förfrågan om deltagande inte 

gällde dem som äter medicin påverkande hjärt- kärlsystemet. Försökspersonerna blev i 

informationsbrevet även noga informerade angående de standardiseringskrav som fanns och 

som de uppmanades att uppfylla inför testet. Dessa krav var dels till för att testet skulle räknas 

som giltigt men också för att det inte skulle innebära obehag för försökspersonen.  

Det submaximala cykelergonometertestet skulle avbrytas om försökspersonen upplevde 

olustkänsla eller annan besvärande känsla, exempelvis tryck eller smärta över bröstet, kraftig 

hållkänsla eller besvärande andfåddhet (Andersson et al., 2006). Risken för obehag 

förebyggdes av författarna genom att försökspersonerna informerades muntligt och uppfyllde 

standardiseringskraven inför testet. Trots standardiseringskravet om att endast vara en 

testledare i rummet, var två testledare närvarande av säkerhetsskäl.  

Risken för obehag genom att delta i testet värderades som låg då det var ett submaximalt 

syreupptagningsförmågetest. Författarna var ständigt närvarande under testet och följde de 

standardiseringskrav som gällde vilket betyder att risken för att något riskfyllt skall inträffa är 

låg. Nyttan av deltagandet i testet värderades som god då försökspersonerna fick ett faktiskt 

värde på sin kondition vilket de vid intresse kunde använda till att själva bedöma behovet av 

en hälsopromotiv eller hälsopreventiv livsstilsförändring. En risk med att genomföra testet var 

att försökspersoner med ett lågt testvärde fick reda på det. De kunde där av bli "upprörda" då 

låg kondition är en faktor som påverkar risken av att drabbas av livsstilsrelaterade sjukdomar 

(Blair et al., 1989; Russel et al., 1995). Å andra sidan såg författarna det som en nytta med 

projektet då dessa personer fångades upp och vid intresse kunde hjälpas vidare genom att 

uppmanas till att kontakta en leg. Sjukgymnast för rådgivning om fysisk aktivitet.  
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5. Resultat 

Svarsfrekvensen på enkäten och deltagandet i testet är 100% (n=20). Könsfördelningen i 

studien är 45% (n=9) kvinnor och 55% (n=11) män (Tabell 1).  

Av kvinnorna (n=9) i stickprovet har n=8 ≥32,5 i testvärde (högt) och n=1 har ≤32,5 i 

testvärde (lågt). Av männen (n=11) i stickprovet har n=8 ≥35 i testvärde (högt) och n=3 ≤35 i 

testvärde (lågt). I stickprovet (n=20) har n=16 högt testvärde och n=4 lågt testvärde (Tabell 

1).  

Lägsta testvärde i stickprovet är 20. Högsta testvärde i stickprovet är 52. Testvärdets 

medelvärde i stickprovet är 38. Standardavvikelsen är ±8 vilket innebär att ⅔ av stickprovet 

har testvärde 30-46 (Tabell 1). 

5.1 Stickprovets syreupptagningsförmåga och upplevda arbetskapacitet 
Tabell 1. Försökspersonens testvärde och upplevda arbetskapacitet 

 Ålder Testvärde Arbetskapacitet (%)  

   Förmiddag Eftermiddag I relation  Kapacitetsutnyttjande 

Kvinnor 28 32 80 40 50 40 

(n=9) 54 33 70 40 100 20 

 56 34 50 40 50 90 

 39 35 80 60 60 60 
 56 35 100 100 70 50 

 29 43 90 60 60 70 

 28 45 70 80 90 80 

 25 48 80 70 50 70 

 47 49 100 80 50 100 

Män 40 20 50 30 50 50 

(n=11) 44 26 100 80 80 50 
 25 32 80 60 100 80 

 59 36 100 80 80 70 

 28 37 70 40 40 80 

 41 38 90 50 70 40 

 38 39 80 80 50 50 

 54 40 60 40 80 50 

 29 43 70 50 60 80 

 57 45 70 80 70 50 

 23 52 30 100 50 40 

Min 23 20 30 30 40 20 

Max 59 52 100 100 100 100 

Medel 40 38 76 63 66 61 

SD ±13 ±8 ±19 ±21 ±18 ±20 

Korrelationsanalys 
VO2max×x% 

      

Kvinnor   0,4 0,5 -0,2 0,7 

Män   -0,4 0,5 -0,2 -0,1 
Stickprovet   -0,1 0,5 -0,2 0,3 
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5.2 Upplevelsen av arbetskapacitet på förmiddagen  

Figur 1. Korrelationsanalys av testvärde och upplevd arbetskapacitet (%) på förmiddagen. 

Det finns en svag negativ korrelation mellan testvärde (x) och upplevd arbetskapacitet (y) på 

förmiddagen i stickprovet och hos männen. Det finns en svag positiv korrelation mellan 

testvärde (x) och upplevd arbetskapacitet (y) på förmiddagen hos kvinnorna. 

Korrelationsanalys testvärde×upplevd arbetskapacitet på förmiddagen är r=0,4 för kvinnorna, 

r=-0,4 för männen och r=-0,1 i stickprovet. Högsta testvärdet som är 52 upplever att 

arbetskapaciteten är 30% på förmiddagen. Lägsta testvärdet som är 20 upplever att 

arbetskapaciteten är 50% på förmiddagen. Den högsta upplevda arbetskapaciteten på 

förmiddagen är 100% (n=4). De försökspersonerna har testvärde 26, 35, 36 respektive 49. 

Den lägsta upplevda arbetskapaciteten på förmiddagen är 30% (n=1). Den försökspersonen 

har testvärde 52. Medelvärdet för den upplevda arbetskapaciteten på förmiddagen är 76%. 

Standardavvikelsen är ±19% vilket innebär att ⅔ av stickprovet har 57-95% upplevd 

arbetskapacitet på förmiddagen. 
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5.3 Upplevelsen av arbetskapacitet på eftermiddagen 

Figur 2. Korrelationsanalys av testvärde och upplevd arbetskapacitet (%) på eftermiddagen. 

Det finns en positiv korrelation mellan testvärde (x) och upplevd arbetskapacitet (y) på 

eftermiddagen i stickprovet, hos männen och hos kvinnorna. Korrelationsanalys 

testvärde×upplevd arbetskapacitet på eftermiddagen är r=0,5 för kvinnorna, r=0,5 för männen 

och r=0,5 i stickprovet. Högsta testvärdet som är 52 upplever att arbetskapaciteten är 100% på 

eftermiddagen. Lägsta testvärdet som är 20 upplever att arbetskapaciteten är 30% på 

eftermiddagen. Den högsta upplevda arbetskapaciteten på eftermiddagen är 100% (n=2). De 

försökspersonerna har testvärde 35 respektive 52. Den lägsta upplevda arbetskapaciteten på 

eftermiddagen är 30% (n=1). Den försökspersonen har testvärde 20. Medelvärdet för den 

upplevda arbetskapaciteten på eftermiddagen är 63%. Standardavvikelsen är ±21% vilket 

innebär att ⅔ av stickprovet har 42-84% upplevd arbetskapacitet på eftermiddagen. 
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5.4 Upplevelsen av arbetskapacitet i relation till kollegors  

Figur 3. Korrelationsanalys av testvärde och upplevd arbetskapacitet (%) i relation med kollegors.  

Det finns en svag positiv korrelation mellan testvärde (x) och upplevd arbetskapacitet (y) i 

relation till kollegors i stickprovet, hos männen och hos kvinnorna. Korrelationsanalys 

testvärde×upplevd arbetskapacitet i relation till kollegors är r=0,2 för kvinnorna, r=0,2 för 

männen och r=0,2 i stickprovet. Högsta testvärdet som är 52 upplever att arbetskapaciteten i 

relation till kollegors är 50%. Lägsta testvärdet som är 20 upplever att arbetskapaciteten i 

relation till kollegors är 50%. Den högsta upplevda arbetskapaciteten i relation till kollegors 

är 100% (n=2). De försökspersonerna har testvärde 32 respektive 33. Den lägsta upplevda 

arbetskapaciteten i relation till kollegors är 40% (n=1). Den försökspersonen har testvärde 37. 

Medelvärdet för den upplevda arbetskapaciteten i relation till kollegors är 66%. 

Standardavvikelsen är ±18% vilket innebär att ⅔ av stickprovet har 48-84% upplevd 

arbetskapacitet i relation till kollegors.  
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5.5 Upplevelsen av kapacitetsutnyttjande under en 8-timmars arbetsdag 

Figur 4. Korrelationsanalys mellan testvärde och upplevelsen av den maximala förmågan som förbrukas under 

en 8-timmars arbetsdag (%). 

Det finns en svag positiv korrelation mellan testvärde (x) och hur mycket av den maximala 

arbetskapacitet som upplevs förbrukas under en 8-timmars arbetsdag i stickprovet.  Det finns 

en positiv korrelation mellan testvärde (x) och hur mycket av den maximala arbetskapacitet 

som upplevs förbrukas under en 8-timmars arbetsdag hos kvinnorna.  Det finns en svag 

negativ korrelation mellan testvärde (x) och hur mycket av den maximala arbetskapacitet som 

upplevs förbrukas under en 8-timmars arbetsdag hos männen. Korrelationsanalys 

testvärde×kapacitetsutnyttjande är r=0,7 för kvinnorna, r=-0,1 för männen och r=0,3 i 

stickprovet. Högsta testvärdet som är 52 upplever att kapacitetsutnyttjandet är 40%. Lägsta 

testvärdet som var 20 upplever att kapacitetsutnyttjandet är 50%. Det högsta upplevda 

kapacitetsutnyttjandet är 100% (n=1). Den försökspersonen har testvärde 49. Det lägsta 

upplevda kapacitetsutnyttjandet är 20% (n=1). Den försökspersonen har testvärde 33. 

Medelvärdet för det upplevda kapacitetsutnyttjandet är 61%. Standardavvikelsen är ±20% 

vilket innebär att ⅔ av stickprovet har 41-81% upplevt kapacitetsutnyttjande under en 

arbetsdag. 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Antalet deltagare i studien (n=20) är det eftersökta antalet försökspersoner. Könsfördelningen 

är n=9 kvinnor och n=11 män. Åldern varierar från 23 år till 59 år. Författarna anser att 

könsfördelningen och åldersfördelningen är representativ i förhållande till studiens syfte och 

kandidatnivå. Att urvalet ej är ett slumpmässigt urval skall beaktas vid tolkning av resultatet. 

Data från n=20 försökspersoner anses vara ett rimligt material att samla in och analysera i 

hänseende till studiens kandidatnivå och en tidsram av 15 högskolepoäng. Det ansågs i 

planeringsfasen vara rimligt att data från 20 försökspersoner kan uppfylla syftet då det 

uppskattas vara tillräckligt många för att kunna visa statistiskt intressanta mönster. Efter 

genomförd studie upplever författarna att ett högre antal försökspersoner är mer fördelaktigt 

för ett mer trovärdigt resultat. Exklusions- och inklusionskriterier uppfylls i studien. 

Ytterligare kriterier avseende arbetstagarnas exakta arbetsuppgifter är önskvärt för ett mer 

trovärdigt och jämförbart resultat. Försökspersonernas deltagande är konfidentiellt. Det 

försäkras genom att insamlat material numreras och att presenterat resultat ej kan kopplas till 

situation eller enskild person (Olsson & Sörensen, 2008). Författarna anser att ett 

konfidentiellt arbetssätt är en förutsättning för en så tillförlitlig datainsamling som möjligt då 

enkätundersökningen förutsätter att försökspersonerna svarar adekvat. 

Enkäten som används för att undersöka försökspersonernas upplevda arbetskapacitet är en 

egenkonstruerad enkät då arbetskapaciteten är komplex att mäta (Riedel et al., 2001). 

Författarna känner inte till ett tillförlitligt mätinstrument som de behärskar för att mäta 

arbetskapaciteten med validitet och reliabilitet, varför en egenkonstruerad enkät används. 

Författarna följer de riktlinjer som finns för att konstruera ett vetenskapligt frågeformulär 

enligt Olsson & Sörensen (2008). Riktlinjerna är entydighet, enkelhet, begriplighet, inga 

dubbla, ledande eller förutsättande frågor samt god svenska. Kollegor besvarar och granskar 

enkäten kritiskt inför genomförandet. Pilotundersökning som ska inkludera såväl reliabilitets- 

och validitetstester (Ibid) är ej genomförd vilket skall beaktas vid tolkning av resultatet. 

Frågeställningarna i studien besvaras genom en analys av samband mellan försökspersonens 

syreupptagningsförmåga och dennes upplevda arbetskapacitet, enligt frågorna i enkäten 

(Bilaga 3). Gemensamt ger frågeställningarna en bild av hur en kontorsarbetare med en viss 

syreupptagningsförmåga eller på gruppnivå upplever arbetskapaciteten över en 8-timmars 
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arbetsdag. Det genom att jämföra sig med sig själv och med andra samt skatta sin kapacitet 

procentuellt.  

Den första frågan är; Finns det ett samband mellan kontorsarbetares syreupptagningsförmåga 

och upplevelsen av arbetskapacitet på förmiddagen? Författarnas förväntning på den 

frågeställningen är att arbetstagare med en hög syreupptagningsförmåga torde uppleva sin 

arbetskapacitet högre än en arbetstagare med låg syreupptagningsförmåga. Den andra frågan 

som ställs är; Finns det ett samband mellan kontorsarbetares syreupptagningsförmåga och 

upplevelsen av arbetskapacitet på eftermiddagen? Författarnas förväntning på den frågan är 

att det torde finnas ett samband mellan en ökad syreupptagningsförmåga och en ökad 

arbetskapacitet på eftermiddagen i jämförelse med en arbetstagare som har en låg 

syreupptagningsförmåga. Frågeställningarna grundar sig på att många arbetstagare arbetar 

utöver sin arbetskapacitet vilket leder till att den fulla arbetsförmågan minskar på arbetet 

(Andersson et al., 2000).  

Den tredje frågeställningen är; Finns det ett samband mellan kontorsarbetares 

syreupptagningsförmåga och upplevelsen av arbetskapacitet i jämförelse med kollegors? Den 

vanligaste metoden att mäta en aktivitet är att individen själv uppskattar graden av 

ansträngning under en aktivitet eller ansträngning under ett arbete (Toomingas et al., 2008). 

Författarnas tanke bakom frågeställningen är att det kan finnas en svårighet i att uppskatta den 

subjektiva arbetskapaciteten och att det kan underlätta att uppskatta den i relation till en 

kollegas. Nackdelen med frågan är att svarens reliabilitet kan ifrågasättas då det beror på om 

försökspersonen kan relatera rätt och att inte övriga faktorer påverkar svaret. Förväntningarna 

på frågan är att en arbetstagare med en hög syreupptagningsförmåga upplever att denne har en 

högre arbetskapacitet i jämförelse med en kollega som har en lägre syreupptagningsförmåga. 

Den fjärde frågeställningen är; Finns det ett samband mellan kontorsarbetares 

syreupptagningsförmåga och upplevelsen av hur mycket av den maximala förmågan som 

förbrukas under en 8-timmars arbetsdag? Förväntningen på den frågan är att en hög 

syreupptagningsförmåga torde medföra att arbetstagaren utnyttjar mindre av den maximala 

arbetskapaciteten i motsats till en arbetstagare med låg syreupptagningsförmåga. Det baseras 

på att ett arbete med låg fysisk belastning över lång tid, såsom stillasittande kontorsarbete, 

kräver en viss syreupptagningsförmåga för att orka med en 8-timmars arbetsdag med energi 

över till fritiden (Forsberg et al., 2005).  
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Frågeställningarna i enkäten är ej helt tillförlitliga att använda för att besvara syftet då de ej 

kan anses som helt valida och reliabla för att mäta den upplevda arbetskapacitetens samband 

med syreupptagningsförmågan. Det skall beaktas vid tolkning av resultatet att svaren på 

frågeställningarna inte behöver vara knutna till syreupptagningsförmågan som ensam variabel 

då försökspersonerna väger in andra faktorer som påverkar arbetskapaciteten. 

Metoden som används för att mäta försökspersonernas syreupptagningsförmåga anses vara 

tillförlitligt då det är ett standardiserat test för ändamålet. Toomingas et al. (2008) rapporterar 

att submaximala test vanligen används för att beräkna den maximala 

syreupptagningsförmågan vid arbetsplatsundersökningar. Vidare menar författarna att testet är 

särskilt lämpligt på gruppnivå då det finns felkällor vid mätning av enskild individ. Studien är 

på gruppnivå vilket gör att mätmetoden är lämplig, det skall dock beaktas vid tolkning av 

resultatet att de enskilda testvärdena inte är helt tillförlitliga. Att ett submaximalt testvärde 

måste värderas med omdöme beror på att metodfelet är relativt stort, vilket betyder att 

testvärdet som är beräknat inte alltid motsvarar det verkliga som mäts genom ett maximalt test 

(Toomingas et al., 2008). Metodfelet beror främst på variation av maximal hjärtfrekvens. I en 

viss åldersgrupp är SD ±10. Det innebär att 95% i en viss åldersgrupp har ±20 pulsslag/minut 

från medelvärdet. Det betyder att personer med högre maximal hjärtfrekvens än medelvärdet 

underskattas och vice versa. Vidare menar författarna att om testet utförs enligt 

standardiseringskraven har testet en hög reproducerbarhet och graden av förbättring 

respektive försämring av syreupptagningsförmåga kan följas med god tillförlitlighet. Dock 

måste absolutvärdet betraktas kritiskt. Försökspersonerna i studien följer 

standardiseringskraven och testledarna har kunskap i att genomföra testet. Det anses vara 

goda skäl till att betrakta de genomförda testerna som valida och reliabla.  

Analysen av rådata görs i Microsoft Office Excel och redovisas i resultatet i form av tabell 

och diagram. De data som redovisas är kontrollräknade för att undvika en felaktig 

presentation. Metoden för analysen är beskriven i metoddelen då författarna vill att läsaren 

skall kunna tolka presenterat resultat ur ett kritiskt perspektiv. 

Etiskt känsliga frågor för projektet hanteras genom ett informationsbrev (Bilaga 1), informerat 

samtycke (Bilaga 2), att deltagandet är konfidentiellt, samt en granskning av projektet av den 

Etiska gruppen vid Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet. 

Granskningen medför att stora ändringar av projektets ursprungliga design görs innan det blir 

godkänt för genomförande. Risken för obehag genom deltagandet i studien värderas som låg 



23 
 

då författarna inför genomförandet utformar studien med etiskt förhållningssätt vad avser 

konstruering av enkät, informationsbrev, konditionstest och säkerhetstänk. Nyttan med 

deltagandet i studien värderas som god då det för försökspersonen kan leda till en 

hälsopromotiv eller hälsopreventiv motivation. Slutligen värderar författarna att 

kunskapsvinsten med studien, det vill säga vikten av att undersöka ifall ett samband mellan 

individuell syreupptagningsförmåga och upplevd arbetskapacitet hos kontorsarbetare 

föreligger, överskrider det eventuella obehag som försökspersonen kan uppleva genom 

deltagandet i studien. 

Avslutningsvis anser författarna att vald metod är bruklig för studiens kandidatnivå. Om 

författarna skulle göra om genomförd studie skulle författarna sträva efter att använda två lika 

tillförlitliga undersökningsmetoder (enkät och konditionstest) så att presenterade variabler är 

kompatibla i relation till varandra. Vidare skulle resultatet bli mer trovärdigt och studien 

skulle ha en högre grad av reliabilitet och validitet.  

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i föreliggande studie visar att det finns ett samband mellan den individuella 

syreupptagningsförmågan och upplevd arbetskapacitet hos kontorsarbetare.  

Det finns ett samband mellan individuell syreupptagningsförmåga och upplevelsen av 

kapacitetsutnyttjande hos kvinnorna i stickprovet till skillnad från männen som hade ett svagt 

negativt samband. Det betyder att kvinnorna i studien upplever en ökad arbetskapacitet med 

en ökad syreupptagningsförmåga och vice versa, vad det gäller hur mycket av den maximala 

arbetsförmågan som förbrukas under en 8-timmars arbetsdag. Det innebär att kvinnorna med 

en hög syreupptagningsförmåga upplever att de har mer energi över till fritiden i motsats till 

de med låg syreupptagningsförmåga. Tvärtom gäller för männen. Kvinnornas samband 

stämmer överens med att ett arbete med låg fysisk belastning över lång tid, såsom 

stillasittande kontorsarbete, kräver en viss syreupptagningsförmåga för att orka med en 8-

timmars arbetsdag med energi över till fritiden (Forsberg et al., 2005).  

Vidare visar resultatet att majoriteten av försökspersonerna har ett högt testvärde, då n=8 av 

de n=9 deltagande kvinnorna har ≥32,5 i testvärde och n=8 av de n=11 deltagande männen 

har ≥35. I enlighet med Blair och medarbetare (1989) innebär det att majoriteten i stickprovet 

har tillräcklig kondition för att minska risken för ohälsa och död i förtid samt har kapacitet att 

utföra sitt kontorsarbete. Författarna i föreliggande studie har undersökt hur 

syreupptagningsförmågan som enskild faktor påverkar arbetskapaciteten. 
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Korrelationsanalysen i stickprovet visar ett svagt positivt samband mellan arbetstagarnas 

individuella syreupptagningsförmåga och deras upplevda kapacitetsutnyttjande. Intressant är 

dock att försökspersonen som har det högsta testvärdet (52) upplever att 

kapacitetsutnyttjandet är 40% och försökspersonen som har det lägsta testvärdet (20) upplever 

att kapacitetsutnyttjandet är 50% vilket talar emot det svaga sambandet. Författarna hade inför 

studien förväntningen att en hög syreupptagningsförmåga har ett samband med en högt 

uppskattad arbetskapacitet och vice versa. Resultatet visar att det finns ett svagt samband för 

hela stickprovet med syreupptagningsförmågan som enskild faktor vilket torde innebära att 

även andra faktorer påverkar den upplevda arbetskapaciteten. Att majoriteten av 

försökspersonerna ligger över det testvärde som är rekommenderat för arbetstagare med 

kontorsarbete borde innebära att de har tillräcklig fysisk kapacitet för att utföra sitt arbete. Det 

i sin tur torde innebära att det även är andra faktorer som påverkar arbetsförmågan och som 

styr deras upplevda arbetskapacitet, vilket skulle kunna förklara den stora variationen av 

svaren i enkäten trots liknande testvärden.  

Försökspersonerna är verksamma vid olika arbetsplatser vilket gör det svårt för författarna att 

dra en slutsats av vilka faktorer som kan tänkas härledas till variationen av arbetstagarnas 

upplevda arbetskapacitet. Författarna har även valt att inte undersöka arbetstagarnas enskilda 

arbetsuppgifter, vilket gör det än mer svårt att hitta en gemensam faktor. Faktorer som skulle 

kunna påverka arbetskapaciteten bredvid den fysiska, är psykologiska och sociala faktorer 

(Rydqvist & Winroth, 2004). 

En kontorsarbetares fysiska kapacitet utgör grunden för huruvida denne upplever ork och 

välbefinnande då kropp och själ hör ihop (Rydqvist & Winroth, 2004). Det innebär att det inte 

enbart är ett fysiskt ansträngande arbete som kräver en god fysisk förmåga utan även ett 

stillasittande kontorsarbete kräver en god förmåga i huruvida arbetet upplevs psykiskt. Då det 

för en stillasittande kontorsarbetare är av vikt att denne har förmågan att reagera ”aktivt” på 

sin omgivning, det vill säga ha energi att göra saker, att se möjligheter och känna att man i 

viss utsträckning kan påverka sin situation (Ibid). Kontorsarbetarna i studien tros vidare 

påverkas av sociala faktorer i dess upplevelse av arbetskapaciteten. På en arbetsplats är 

känslan av grupptillhörighet ytterst viktig vilket innefattar begrepp som trygghet, trivsel och 

interaktion (Rydqvist & Winroth, 2004). I överensstämmelse med Rydqvist & Winroth (2004) 

tror författarna i föreliggande studie att en känsla av trygghet och trivsel leder till att 

arbetstagaren upplever en ökad arbetskapacitet och har mer energi till att ta itu med problem 

som dyker upp samt energi till att stödja och uppmuntra andra i sin omgivning.  
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En annan faktor som kan påverka att sambandet mellan syreupptagningsförmågan, som 

enskild faktor, och den uppskattade arbetskapacitet är svag, är åldersbetingade faktorer. Det 

påverkar stickprovets arbetskapacitet då stickprovet är av varierad ålder. Exempelvis varierar 

hörsel, syn, minnesförmåga, rörlighet och uthållighet mellan olika åldrar (Toomingas, 2008). 

Dock talar Ilmarinens (1992a, 1992b) rapport för att det ändå borde finnas ett samband mellan 

syreupptagningsförmågan och upplevd arbetskapacitet då författaren poängterar att 

syreupptagningsförmågan minskar naturligt med åldern medans de fysiska kraven i arbetet 

inte gör det.  

Ett arbetes krav hanteras och upplevs olika hos olika individer som utför samma arbete. Den 

som har en lägre kapacitet upplever sig oftast mer ansträngd vid samma arbete än den som har 

högre kapacitet (Toomingas et al., 2008). Författarna förväntade sig därför kunna se en 

skillnad i upplevd arbetskapacitet på förmiddagen respektive eftermiddagen i korrelation till 

låg respektive hög syreupptagningsförmåga. Att försökspersonerna med lågt testvärde skattar 

en lägre arbetskapacitet på förmiddagen respektive eftermiddagen då de teoretiskt ej har 

kapacitet att möta arbetets krav. Resultatet visar att det finns ett samband mellan 

syreupptagningsförmåga och upplevd arbetskapacitet på eftermiddagen i stickprovet. 

Sambandet på förmiddagen är svagt negativt i stickprovet.  

Att ett arbetes krav hanteras och upplevs olika hos olika individer som utför samma arbete 

(Toomingas et al., 2008) antas av författarna i föreliggande studie även gälla för 

frågeställningen rörande den upplevda arbetskapaciteten i jämförelse med kollegors. 

Författarna förväntar sig med andra ord se att arbetstagare med en högre 

syreupptagningsförmåga upplever en högre kapacitet till att utföra samma arbete i jämförelse 

med en kollega som har samma arbete men en lägre syreupptagningsförmåga och vice versa. 

Det antagandet bekräftas svagt av resultatet då det finns ett svagt positivt samband mellan den 

individuella syreupptagningsförmågan och upplevd arbetskapacitet i jämförelse med kollegors 

i stickprovet.  

Karlqvist med medarbetare (2003) visar i sin studie att de arbetstagare som tenderar att 

överskrida sin syreupptagningsförmåga under en 8-timmars arbetsdag har yrken som ställer 

höga krav på den fysiska kapaciteten och att de som arbetar med stillasittande arbete har en 

god förmåga att möta arbetets krav på fysisk kapacitet. Det visar sig i studien att arbetstagare 

med höga fysiska krav i arbetslivet, och som torde ha en högre syreupptagningsförmåga, 

tvärtom har en låg syreupptagningsförmåga. Karlqvists med medarbetares (2003) resultat 
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stämmer överens med resultatet i föreliggande studie då det visar att majoriteten av 

försökspersonerna, som alla har ett stillasittande arbete, kan möta arbetets krav på fysisk 

kapacitet.  

I överensstämmelse med tidigare studier visar föreliggande studie att det är komplext att mäta 

hur syreupptagningsförmågan påverkar arbetskapaciteten. Mer omfattande studier visar dock 

att det finns ett signifikant samband mellan hög syreupptagningsförmåga och ökad kvantitet 

och kvalitet på utfört arbete samt minskad extra ansträngning vid utförandet av arbetet (Pronk 

et al., 2004). Å andra sidan använder Pronk med medarbetare (2004) sig av en annan metod 

för att mäta syreupptagningsförmågan samt undersöker fler beroende och oberoende variabler. 

Det kan tänkas att resultatet i föreliggande studie hade funnit ett signifikant samband om 

stickprovet hade varit större och om en annan metod för att mäta arbetskapaciteten hade 

använts.  

För en trovärdig bild av vad som påverkar arbetskapaciteten hos arbetstagare med 

kontorsarbete önskar författarna att en studie innehållandes fler inkluderade oberoende 

variabler genomförs. Exempel på sådana variabler, förutom syreupptagningsförmåga, är 

fysisk aktivitet samt psykologiska och sociala faktorer som kan påverka arbetskapaciteten. 

7. Konklusion 

Studien visar att de finns ett samband mellan individuell syreupptagningsförmåga och 

upplevd arbetskapacitet hos kontorsarbetare. Majoriteten av försökspersonerna möter 

kontorsarbetets krav på syreupptagningsförmåga. Då arbetstagarna har en adekvat 

syreupptagningsförmåga för att utföra sitt arbete torde andra yttre faktorer som påverkar 

arbetskapacitet förklara det varierade och olika starkt korrelerande resultatet av upplevd 

arbetskapacitet. Författarna efterlyser större, mer valida och reliabla studier på området för ett 

mer trovärdigt resultat av hur syreupptagningsförmågan påverkar arbetskapaciteten hos 

arbetstagare med kontorsarbete.  
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Bilaga 1  

Information och förfrågan om medverkan i forskningsprojekt 

Det råder oklarhet i forskningen vad det gäller sambandet mellan syreupptagningsförmåga (kondition) 

och dess samband med arbetstagares arbetskapacitet. Det har dock visat sig att det inte bara är arbeten 

med hög fysisk belastning som kräver en viss kondition för att minska risken för arbetsrelaterade 

skador och utmattningssymtom. Även ett arbete med låg fysisk belastning, såsom kontorsarbete, 

kräver en viss kondition för att orka med en 8-timmars arbetsdag med energi över till fritiden.  

Syftet med vår studie är att undersöka sambandet mellan syreupptagningsförmåga och upplevd 

arbetskapacitet hos arbetstagare med kontorsarbete. Syreupptagningsförmågan är mätbar genom att 

utföra ett konditionstest, arbetskapaciteten är svår att mäta varför vi har valt att mäta den upplevda 

arbetskapaciteten.  

Du tillfrågas om deltagande i studien genom att Du har ett kontorsarbete och vi har kommit i kontakt 

med dig genom din arbetsgivare. Om Du väljer att delta i studien kommer Du att få genomföra ett 

konditionstest samt besvara en enkät med fyra frågor angående din upplevda arbetskapacitet. Den 

sammanlagda tidsåtgången är ca 30 min.  

Konditionstestet upplevs som måttligt fysiskt ansträngande. För att konditionstestet skall räknas som 

giltigt gäller vissa standardiseringskrav. Det innebär att Du som försöksperson inte bör ägna dig åt 

fysisk träning dagen och timmarna före testet. Testet bör inte heller utföras förrän tidigast en timme 

efter en lättare måltid samt 2 - 3 timmar efter en tyngre. Rökning och snusning bör undvikas en timma 

före testet. Du bör inte ha feber, infektion, förkylning eller liknande när Du genomför testet. Slutligen 

bör Du vara klädd i träningskläder. 

Deltagandet kommer att ske i Onyx rehabs lokaler i Borås under vecka 42 och 43 2011.  

Deltagandet i studien är helt frivilligt och Du har rätt att när som helst avbryta Din medverkan om Du 

så önskar. Informationen vi får genom att genomföra test samt enkät kommer inte att publiceras på ett 

sådant sätt att person eller situation kan kännas igen. Studien kommer att publiceras och finnas 

tillgänglig via Luleå tekniska universitets hemsida under webbadressen 

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html. 

Förfrågan riktar sig till Dig som inte använder läkemedel för hjärt- kärlsjukdom såsom 

blodtryckssänkande medicin. 

Samtycke till att deltaga i studien ges genom att fylla i och skicka in den bifogade svarstalongen per 

post senast vecka 40. Efter det återkommer vi till dig för överenskommelse om tid.  

 

 Emma Bengtsson och Terese Sibgård   Handledare: Professor Lena Karlqvist 

 

Kontaktuppgifter vid frågor eller för samtycke: 

Emma Bengtsson 

Adress: Vänortsvägen 84, 977 55 Luleå  

E-post: ebengtsson@ymail.com  

Telefon: 070-998 34 64  

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html
mailto:ebengtsson@ymail.com
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Bilaga 2 

Förfrågan om medverkan i examensarbete 

Svarstalong 

 Jag accepterar att du kontaktar mig för mer information om examensarbete 

 Jag godkänner medverkan i examensarbete 

 

Namn: ……………………………………………………………………… 

Adress: ……………………………………………………………………. 

Telefonnummer: ……………………………………………………... 

 

Returnera denna svarstalong till: 

Emma Bengtsson 

Vänortsvägen 84 

97755 Luleå
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Bilaga 3 

Enkät 

Den här enkäten behandlas konfidentiellt, Du behöver därför inte skriva ditt namn på enkäten. 

Enkäten består av fyra frågor. Du besvarar frågorna genom att sätta ett kryss i den ruta som 

bäst stämmer överens med Din upplevelse. Fråga 1 – 3 besvarar Du genom att sätta ett kryss i 

en utav rutorna mellan 0 – 10, där 0 är mycket låg och 10 är mycket hög. Fråga 4 besvarar du 

genom att sätta ett kryss i en utav rutorna mellan 0 % - 100 %. 

 

1. Hur upplever du att din arbetskapacitet är på förmiddagen? 

Mycket låg          Mycket hög 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

           

2. Hur upplever du att din arbetskapacitet är på eftermiddagen? 

Mycket låg          Mycket hög 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

           

3. Hur upplever du att din arbetskapacitet är i jämförelse med dina arbetskamraters? 

Mycket låg          Mycket hög 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

           

4. Hur mycket av din maximala förmåga upplever du förbrukas under en 8-timmars 

arbetsdag? 

0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%   

    

           


