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Abstract 
 
Aim and questions: The aim of this survey was to study how the employees experienced their 
health, their work capacity, frequencies of injuries as well as exercise habits. The questions in 
the research were: How do different individuals experience health and working conditions in 
different professional areas within the same company? Could factors like exercise habits 
affect the physical work capacity within different professional areas?  
Could smoking be a factor influencing how we experience health and exercise habits? 
 
Method: The collection of data was performed by questionnaires, pedometer measuring and a 
step test for calculation of oxygen consumption. The survey included 48 persons from three 
different areas of work: administration, shop and restaurant. The group consisted of 31 
women and 17 men between the ages of 19 to 63 years; the average age was 38 ± 14 years. In 
the pedometer testing there was a loss of five persons and in the step test there was a total loss 
of 11 persons. 
 
Results: The participants declared that they experienced an important amount of 
joy/happiness, control/influence, and meaningfulness in their work. They valued their 
experienced health as fairly satisfactory or greater. Experienced physical performance and 
meeting the job requirements were relatively high estimated within all three areas of work. 
Within the administrative department the job was mostly sedentary. Test persons in the shop 
and the restaurant were more active which was confirmed by the pedometer testing and their 
work involved more lifting of things. The body bent forward or the back/neck twisted or 
flexed during work positions was occurring in all the studied areas. Seven persons described 
symptoms from back/hips and 12 persons described symptoms from neck/shoulders on a daily 
basis. On a total 12 persons said they were smokers, out of those, eight persons worked in the 
shop. The average test result of oxygen consumption during 37 step tests performed was 40 ± 
6 ml/kg/min for women and 40 ± 5 ml/kg/min for men. 
 
Conclusion: Within the three areas of work the test persons experienced a rather similar 
degree of health and physical capacity in spite of large differences in work conditions. 
The prevalence of symptoms could not specifically be connected to any area of work. 
Nevertheless there is a risk that the test persons working in the shop and the restaurant will 
show symptoms in the future predominantly from neck/ shoulders and back/hips. 
Notwithstanding the fact that the pedometer measuring showed that people working in the 
shop and the restaurant walk almost twice as much as those within administration, the oxygen 
consumption is barely affected by a more active work situation. There is a probability that it 
requires a regular and higher level of physical activity in order to receive positive effects on a 
person's fitness status. The submaximal fitness test in this study does not provide a reliable 
conception of fitness status of the tested persons since they were too few. This study showed 
an obvious connection between smoking and low physical activity
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Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar: Den här uppsatsens syfte var att ta reda på personalens upplevda 

hälsa och fysisk arbetskapacitet, fysiska krav i arbetet, samt motionsvanor inom Stockholms 

Stadsmission. Frågeställningarna var: Hur kan olika individers upplevda hälsa och fysiska 

krav i arbetet se ut inom skilda yrkesområden på ett och samma företag? Kan den fysiska 

arbetskapaciteten inom olika yrkesområden påverkas av motionsvanor? Kan rökning vara en 

faktor som påverkar upplevd hälsa och motionsvanor? 

Metod: Datainsamlingen bestod av enkätundersökning, stegmätning samt steptest för 

beräkning av syreupptagningsförmågan. Undersökningen omfattade 48 personer från tre 

arbetsområden: administration, butik och restaurang. De utgjordes av 31 kvinnor och 17 män i 

åldrarna 19 till 63 år med en medelålder på 38 ± 14 år. På stegmätningen blev det ett bortfall 

på fem personer, och på steptestet ett totalt bortfall på 11 personer. 

Resultat: Flertalet av deltagarna uppgav att de upplevde ett högt mått av glädje/lycka, 

kontroll/inflytande och meningsfullhet i sitt arbete. Upplevd hälsa skattades som ganska 

tillfredsställande eller högre. Upplevd fysik och hur den uppfyller kraven i arbetet skattades 

relativt högt och jämnt fördelat inom samtliga arbetsområden. Inom administration var arbetet 

mest stillasittande. Arbetet inom butik och restaurang var mer rörligt vilket bekräftades av 

resultaten från stegmätningen, och innebar även mer lyft. En arbetsställning där nacke/rygg 

var framåtböjd/sned el vriden var vanlig inom samtliga områden. Sju personer uppgav att de 

hade besvär i rygg/höfter och 12 personer att de hade besvär i nacke/axlar dagligen. Totalt 

svarade 12 personer att de rökte, varav åtta arbetade inom butik. Medelvärden på 

syreupptagningsförmågan från 37 genomförda steptest blev 39 ± 5 ml/kg/min, för butik 40 ± 

5 ml/kg/min och för restaurang 42 ± 6 ml/kg/min. 

Slutsats: Upplevd hälsa och fysik skattades relativt lika inom de tre arbetsområdena, trots 

stora skillnader i arbetsförhållanden. Den existerande besvärsförekomsten kunde inte kopplas 

specifikt till något arbetsområde. Det kan dock finnas en risk för framtida uppkomst och 

ökade besvär framför allt i nacke/axlar och rygg/höfter inom butik och restaurang. Trots att 

stegmätningen visade att butik och restaurang går nästan dubbelt så mycket på arbetet som 

administration, verkar inte syreupptagningsförmågan påverkas nämnvärt av att ha ett mer 

rörligt arbete. Det krävs sannolikt regelbunden fysisk aktivitet av högre ansträngningsgrad för 

att få positiva effekter på konditionen. Denna studies submaximala konditionstest ger inte en 

tillförlitlig uppfattning om studiedeltagarnas konditionsstatus, då de var få till antalet. Denna 

undersökning kunde se ett tydligt samband mellan rökning och lågt utövande av fysisk 

aktivitet.
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Förord 
 
Denna uppsats har genomförts som examensarbete på Hälsopedagogprogrammet på 
Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm våren 2006. Vi valde att göra en studie på ett 
företag som hade verksamhet inom ett flertal olika yrkesområden. Detta gav oss bl. a en 
möjlighet att lära oss om hur individer upplever sin hälsa i förhållande till arbetsförhållanden. 
 
Först och främst vill vi tacka personalen på Stockholms Stadsmission från de tre 
avdelningarna administration, butik och restaurang, för deltagandet i vår studie. Det var av 
stort värde för oss att få träffa er på era arbetsplatser och genomföra enkätundersökningar och 
steptest. 
 
Vidare vill vi tacka vår handledare Kristjan Oddsson som med öppen kommunikation gav oss 
god vägledning och stöd. Ett varmt tack går även till Eva Andersson som alltid fanns till 
hands som bollplank under arbetet, samt var villig att låna ut material såsom stegräknare. 
 
Vi vill även ge ett stort tack till Anders, Sören och Torbjörn i Vaktmästeriet på GIH för både 
tid och utlåning av cirkelsåg och borrmaskin. Övriga personer som hjälpte oss med det 
praktiska var Igor Wolf, Johnny Nilsson och Bengt Lindskog. Utan er hade kanske vårt 
steptest inte kunnat genomföras! 
 
Slutligen vill vi tacka familj och vänner för uppmuntran längs vägen! 
 
 
Perita Lundblad & Joanna Stassos 
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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion och bakgrund 
 

Som blivande hälsopedagog är det av intresse att studera hur arbetsförhållanden kan te sig 

inom olika yrkeskategorier, t ex i form av fysiska och psykiska arbetskrav, skadeförekomst 

etc. Dessa olika yrkeskategorier med sina respektive förutsättningar och krav kan förekomma 

inom ett och samma företag. Arbetstider kan variera mycket, samt huruvida arbetet är ensidigt 

och/eller tungt eller om det är rörligt eller mer stillasittande. Någon av yrkesgrupperna kanske 

är helt befriad från negativa konsekvenser på hälsa medan det i en annan grupp är mer 

förekommande. 

 

En hälsopedagogs uppgift kan vara att i en inventering kartlägga personalens hälsa, såväl 

upplevd som fysisk status genom lämpligt mätverktyg. Därefter kan det bli aktuellt att vidta 

hälsofrämjande åtgärder på de områden som kan medföra en hälsorisk och därmed utgöra en 

ökad kostnad för företaget, t ex i form av sjukfrånvaro eller rehabilitering.1 

 

Inriktningen på Hälsopedagogprogrammet på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm 

är fysisk aktivitet och ett av regeringens målområden, målområde 9 Ökad fysisk aktivitet2, är 

fokuserat på detsamma. Därför känns det angeläget att fysisk aktivitet får inta en central roll i 

en kartläggning av hälsa på ett företag. Kan t ex faktorer såsom motionsvanor tänkas påverka 

den fysiska arbetskapaciteten inom olika yrkesområden? 

  

 

1.2 Begrepp 
 

1.2.1 Hälsa 
 

Begreppet hälsa är ett vitt begrepp och är svårt att ge en klar definition på. Det är dock viktigt 

att i möjligaste mån reda ut begreppet om det finns avsikt att studera hälsa i något avseende.3 

                                                 
1 Gunnar Andersson, Anders Johrén, Sture Malmgren, Effektiv friskvård-Lönsammare företag. 3:e Upplagan, 
(Stockholm:Prevent ,2005) s. 34-38. 
2 Morgan Johansson, Socialdepartementet, Regeringens proposition 2002/03:35, Mål för folkhälsan 2002-12-19 
< http://www.social.regeringen.se/content/1/c4/12/59/ce6a4da9.pdf> (2006-03-07). 
3 Jennie Medin, Kristina Alexandersson. Begreppen Hälsa och hälsofrämjande -En litteraturstudie, (Lund: 
Studentlitteratur, 2000) s. 9. 



 7

Enligt World Health Organisation4 beskrivs Hälsa som ett tillstånd av ”Fullständig medicinsk, 

psykisk och social hälsa”. Hälsa definieras följaktligen inte som ”frånvaro av sjukdom”. I 

Nationalencyklopedin5 som också anger WHO: s definition på hälsa sägs det även att 

svårigheten teoretiskt avgränsa begreppet kan spåras så långt tillbaka i tiden som ordet finns i 

skrift. 

 

Det finns ett flertal sätt genom vilka hälsa kan studeras. 6, 7, 8, 9 Det går exempelvis att studera 

hälsa utifrån ett positivt perspektiv där fokus ligger på friskfaktorer såsom god medicinsk, 

psykisk, social situation och status. Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, 

myntade begreppet salutogen, hälsofrämjande, ur latinets sa’lus som betyder hälsa. Ett annat 

sätt är att studera motsatsen, nämligen tecken på sjuklighet. Detta sätt kan även benämnas 

som ett patogenetiskt synsätt. Det ordet har sitt ursprung ur grekiskans pa’thos, lidande. Ett 

tredje sätt som främst återfinns i populationsstudier är att mäta dödstal. 

Antonovsky valde att i sin forskning fokusera på vilka faktorer som får en människa att klara 

av påfrestningar, så kallade stressorer, och ändå bevara god hälsa. Han utvecklade begreppet 

KASAM, känsla av sammanhang. Han menade att det var ett förhållningssätt som en individ 

hade till saker och ting genom livet. Begreppet innehåller de tre komponenterna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet, vilka alla tre samvarierar. 

I denna studie studeras faktorer såsom upplevd fysisk och psykisk hälsa, meningsfullhet i 

arbetet, motionsvanor samt förekomsten av besvär i rörelseapparaten kopplat till yrke, ålder 

och kön.  

 

1.2.2 Folkhälsa  
 

Det dagliga livet har ända sedan människans ursprung inneburit en kamp för tillvaron. Livets 

vardagliga sysslor såsom jakt, fiske, långa marscher och strider har medfört att de flesta 

                                                 
4 World Health Organisation  < http://www.who.int/about/definition/en/> (2006-03-29).  
5 Nationalencyklopedin: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd, IX, 
1992, s 252. 
6 Ibid., XVI, 1995, s 218. 
7 Ibid., XI, 1993, s 231. 
8Artur Forsberg, Björn Ekblom, Lars-Magnus Engström, Maria v Koch, Jan Seger, Livsstil-Prestation-Hälsa LIV 
90 Rapport 1, Motionsvanor, fysisk prestationsförmåga och hälsotillstånd bland svenska kvinnor och män i 
åldrarna 20-65 år (Stockholm: Folksam, Högskolan för lärarutbildning, Idrottshögskolan, Karolinska Institutet, 
Korpen, Riksidrottsförbundet, 1993). s 101-102. 
9 Aaron Antonovsky, Hälsans Mysterium (Stockholm: Natur och Kultur, 1994) s. 9-17, 21-29 
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människor fått tillräckligt med fysisk aktivitet. Det är industrialismens utbredning under 

1900-talet som medfört att bristen på rörelse blivit ett folkhälsoproblem.10 

 

Enligt beräkningar bidrar fysisk inaktivitet med 4,4 % av det totala sjuktalet (DALYs) i 

Sverige. Uppdelat på kön är siffran 6 % för män och 3 % för kvinnor. Dessa siffror omfattar 

endast sjukdomar där säkra relativa risker är inräknade och är beräknade på inaktiva 

medelålders människor. I Sverige beräknas 25-30 % av medelålders män vara inaktiva och 

10-15 % av medelålders kvinnor. 11 

 

1.2.3 Fysisk aktivitet 
 

När träning utförs regelbundet över en tidsperiod av flera veckor anpassar sig kroppen till de 

nya kraven. Såväl den fysiska förmågan som träningseffektiviteten förbättras. Vid 

styrketräning blir musklerna starkare. Vid konditionsträning blir hjärtat och lungorna mer 

effektiva och uthålligheten ökar. Dessa anpassningar är specifikt kopplade till den träning 

som utförs. 12 

 

På samma sätt som fysisk inaktivitet leder till ohälsa och sjukdom har regelbundet utövande 

av fysisk aktivitet en rad positiva effekter på hälsan. Fysisk aktivitet har säkerställda effekter 

på att minska risk för t ex hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, åldersdiabetes, 

tjocktarmscancer och fetma. Den fysiska aktiviteten kan även lindra ångest, oro, 

sömnsvårigheter, lätta depressioner samt i vissa fall ha en förebyggande effekt på svåra 

depressioner.13 

  

1.2.4 Syreupptagningsförmåga och kondition 
 

Det finns ett klart samband mellan god syreupptagningsförmåga och förmåga att utföra ett 

arbete under lång tid dvs. ju högre syreupptagningsförmåga desto bättre kondition.14, 15 Detta 

medför att den maximala syreupptagningsförmågan skiljer sig mycket mellan olika individer. 
                                                 
10 Folkhälsoinstitutet, Vårt behov av rörelse – en idéskrift om fysisk aktivitet och folkhälsa (Stockholm: 
Förlagshuset Gothia AB, 1996) s. 32. 
11 Peter Lamming, <peter.lamming@fhi.se> Folkhälsoinstitutet 2006-01-20 
<http://www.fhi.se/templates/Page____194.aspx> (2006-03-02). 
12 Jack H Wilmore, Davis L Costill, Physiology of Sports and exercise, (Champaign, III:Human Kinetics, 2004) 
p 20. 
13 Lamming. 
14 Irma Åstrand, Arbetsfysiologi, (Stockholm: Nordsteds Förlag, 1990) s 90. 
15 Jens Bangsbo, Lars Michalsik, Aerob och Anaerob träning, (Stockholm: SISU Idrottsböcker, 2004) s 57. 
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Den styrs exempelvis av personens längd och vikt och det kan därför vara lämpligt vid 

utförande av tester att uttrycka den maximala syreupptagningen per kilo kroppsvikt. 

Testvärdet kan i sin tur jämföras med den generella nivån hos tränade och otränade och ger en 

indikation på hur testpersonen ligger till. Med tanke på att testvärdet delvis påverkas av 

faktorer som längd och vikt, bör de inte direkt jämföras med en annan individs testvärde 

eftersom en person som är längre och väger mer kommer att få ett högre testvärde på grund av 

sin vikt. Testvärdet har en god funktion när det gäller att jämföra resultat före och efter en 

träningsperiod. På så sätt kan den fysiologiska effekten av träningen bedömas.  

  

1.3 Forskningsläge 
 

1.3.1 Arbetsmiljö och hälsa 
 

Arbetsmiljöns utformning är reglerad av ett antal ”skall-krav”. Arbetsmiljölagen16 säger att 

”arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och 

tekniska utvecklingen i samhället. […] Arbetsförhållandena skall anpassas till människors 

olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.  

Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation 

samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete.  

Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts 

för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall.” 

 

I Rapporten Ensidigt upprepat arbete, IAM03417, framtagen av Arbetsmiljöverket 2003, 

granskades bl.a. skadefrekvensen för yrken inom kök, restaurang, dagligvaror och fackhandel, 

kontorspersonal. Främst fokuserade denna rapport på kvinnor inom dessa yrken. När det 

gäller män har rapporten inriktat sig på andra yrkeskategorier som inte är relevanta för den 

här uppsatsen. Ensidigt upprepat arbete kan ge gradvis inträdande, allvarliga skador till följd, 

med lång rehabiliteringstid. Efter skadans uppkomst är den även lätt återkommande vid 

liknande belastningar. Kvinnor drabbas oftare än män. En förklaring till detta kan vara att 

kvinnor stannar kvar i ensidiga upprepade arbeten under lång tid, medan männen går vidare 

                                                 
16 Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljölagen, kap 2, § 1 < http://www.av.se/lagochratt/aml/kapitel02.aspx>2004-07-01 
(2006-01-17). 
17 Elisabet Broberg, Arbetsmiljöverket, Kerstin Fredriksson, Statistiska Centralbyrån  IAM034. Ensidigt 
upprepat arbete,Arbetsmiljöförhållanden, besvär, sjukfrånvaro,sjuknärvaro, Information om utbildning och 
arbetsmarknad 2003:4 Arbetsmiljöverket, (Stockholm: 2003) s.7-9. 
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till andra arbetsuppgifter. Även män drabbas av skador då de har ensidigt upprepade 

arbetsuppgifter; större styrka skyddar inte mot besvär vid den här typen av arbete.  

Ensidigt upprepat arbete definieras bl. a av att lyfta minst 15 kg många gånger om dagen, att 

ha påfrestande ensidiga arbetsrörelser och arbetsställningar. Det innefattar även att ha små 

möjligheter att bestämma arbetstakten och att svårt att ta pauser i arbetet. Rapporten visar att 

både kvinnor i dagligvaru- och fackhandel såväl som kök- och restaurangbiträden har ont i 

rörelseapparaten på grund av arbetets belastning och utformning. Yrken av administrativ 

karaktär utövar samtliga mycket arbete vid bildskärm som bidrar till arbetsrelaterade besvär 

främst från hals, nacke, axlar och armar. 

 

Enligt Folkhälsorapporten 200518 har de psykiska påfrestningarna i arbetet ökat under 1990-

talet. Antalet personer som exponeras för yrkesmässiga risker som leder till ohälsa varierar. 

Detta beror på att det ständigt sker förändringar i t ex arbetskraftens fördelning på yrken och 

branscher, förändringar i arbetsmarknad och arbetsorganisation, och förändringar av de 

hälsorelaterade delarna av arbetsmiljön. En av de största förändringarna under senare år är att 

en majoritet av människor från samtliga yrkeskategorier numera arbetar framför en dator, 

åtminstone en del av arbetsdagen. Denna utveckling innebär att arbetets innehåll har 

förändrats och att både fysiskt och psykosocialt arbetsrelaterade hälsokonsekvenser får ett 

annat mönster. ”Datorn som arbetsredskap kan, beroende på arbetets karaktär, medföra såväl 

positiva som negativa konsekvenser i form av ett fysiskt lättare arbete, förändrade 

arbetsställningar (på gott och ont), mer stillasittande, ett förändrat arbetstempo och ökad 

psykisk stress.” 

 

1.3.2 Besvär i rörelseapparaten 
 
I Arbetsmiljökommissionens kartläggning av sjukdomar i rörelseorganen och 

belastningsskador19, utgiven 1989, visas vad som var den vanligaste lokalisationen för besvär 

och smärta i rörelseapparaten. Resultatet visade att besvär oftast var belägna i ländryggen, tätt 

följt utav besvär i nacke och skuldror. Vid kontorsarbete var det vanligt förekommande med 

långvarigt framåt- eller bakåt böjt huvud. Studier i rapporten visade att det fanns ett starkt 

samband mellan denna typ av arbetsställning och ökad besvärsfrekvens i nacke och skuldra 

(Kilbom et al 1986, Aarås 1987, Hünting 1981, Bergqvist pers medd.). Det fanns även studier 

                                                 
18 Socialstyrelsen, Folkhälsorapporten 2005 , Stockholm, (2005) s. 335, 336. 
19 Rapport inom arbetsmiljökommissionens kartläggning, Arbeten utsatta för särskilda hälsorisker, Bilagedel C, 
Sjukdomar I rörelseorganen Belastningsskador, Stockholm, (1989), s 6, 29, 33. 
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som tyder på ett samband mellan upprepat lyftarbete och ländryggsbesvär (Chaffin och Park 

1973; Damkot 1984; Videman et al 1984, m, fl). Biering-Sörensen (1984) visade att det fanns 

ett samband vad gäller nedsatt uthållighet i ryggmuskulaturen och ökad risk för uppkomst av 

ryggbesvär.  

 

1.3.3 Fysisk aktivitet 
 
För att uppnå positiva hälsoeffekter är rekommendationen minst 30 minuters måttlig fysisk 

aktivitet om dagen, motsvarande en rask promenad. Den som ägnar sig åt mer fysisk aktivitet 

med högre intensitet och/eller längre duration kan erhålla ytterligare positiva effekter på 

hälsan.20, 21 

 

Stegräknare kan vara till hjälp vid kvantifiering av hur mycket eller hur långt en person rör sig 

under en viss tid. En studie som har granskat ett flertal forskningsrapporter gällande 

rekommendationer för antal steg/dag har delat in mängden steg/dag i olika aktivitetsgrader. 22 

Personer som går mindre än 5 000 steg/dag tillhör kategorin fysiskt inaktiv. Ett typiskt mått 

på daglig fysisk aktivitet exklusive träning/motion är 5 000 – 7 499 steg/dag är och anses vara 

lågaktiv. En person som går 7 500 – 9 999 steg/dag kan ha en förhöjd grad av fysisk aktivitet i 

t ex arbetet och anses vara någotsånär aktiv, och vid över 10 000 steg anses vara aktiv. 

Personer som går över 12 500 steg/dag kan anses vara mycket aktiva. Samma studie gjorde 

även en jämförelse mellan rekommendationen på 30 minuters måttlig fysisk aktivitet/dag och 

10 000 steg/dag vilken verkade stämma. Denna rekommendation ansågs däremot inte vara 

tillräcklig för alla, t ex för äldre vuxna, personer med kroniska sjukdomar eller barn. 

 

LIV 9023 uppger att valet av ansträngningsgrad i fysisk aktivitet skilde sig tydligt mellan ålder 

och kön. Rapporten visar att valet av en motionsgrad där utövaren blir andfådd och svettig är 

mycket vanligare bland yngre åldersgrupper och särskilt bland män. Ytterligare ett samband 

som påvisades i LIV 90 var att fysisk aktivitet samvarierade med god upplevd hälsa.

  

 
                                                 
20 Statens Folkhälsoinstitut, FYSS, Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, Rapport nr 
2003:44.. Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, Stockholm (2003) s.67. 
21 U S Department of health and human services, <ccdinfo@cdc.gov,> Physical Activity and Health, 
<http://www.cdc.gov/nccdphp/sgr/pdf/execsumm.pdf> (2006-03-07) p. 9. 
22 Catrine Tudor-Locke, David R. Bassett Jr, How many steps/day are enough? Preliminary pedometer indices 
for public health, Sports Medicine 2004:34 (1) pp. 1-8. 
23 Forsberg, et.al. s 105, 157. 
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1.3.4 Rökning 
 
Rökning är idag den största enskilda orsaken till för tidiga dödsfall, såväl i Sverige som i stora 

delar av världen.24, 25, 26,  Tobaken har effekter på i stort sett alla organsystem i kroppen. 

Sedan 1960-talet har 60 000 vetenskapliga undersökningar publicerats rörande rökningens 

hälsorisker. 

 

Rökning påverkar såväl andningsapparaten som hjärta och blodomlopp, dvs. viktiga 

komponenter i energiomsättningen. Att röka omedelbart före ett muskelarbete kan höja pulsen 

mer än i normala fall. En faktor är att koloxiden i röken binds mycket lättare till de röda 

blodkropparna än vad syre gör. Dessutom bidrar gasen till att blodkropparna inte avger syre 

till vävnaderna lika lätt. Vid arbete vid ett visst syrekrav måste hjärtat alltså slå flera slag än 

normalt och belastningen i längden på hjärtat blir hårdare. Konditionsförsämringen står i 

relation till mängden rökta cigaretter, ju fler desto större påverkan. 

 

I LIV 9027 undersöktes sambandet mellan rökare och motionsutövare. Totalt sett var andelen 

rökare färre bland dem som regelbundet ägnade sig åt fysisk aktivitet än bland dem som var 

inaktiva. Bland de fysiskt inaktiva männen var var tredje rökare men bland de högaktiva 

endast var tionde. Bland kvinnorna sågs inte någon lika tydlig tendens. 

 

1.3.5 Arbetsgivarens roll 
 
Hälsofrämjande insatser är ett sätt att påverka hälsan i rätt riktning och förebygga ohälsa. 28, 29 

Det finns många olika typer av åtgärder för att minska ohälsan och förhindra 

sjukskrivningstalen. Att arbeta preventivt med att främja hälsan och att bibehålla god hälsa 

leder i sin tur till en god fysisk arbetsförmåga. Detta förebyggande arbete leder till faktorer 

som minskade kostnader för sjukfrånvaro, ökad effektivitet, minskad risk för 

belastningsskador, minskade kostnader för rehabilitering och minskad risk för utslagning från 

arbetsplatsen.   

 
                                                 
24 Haglund, Margaretha, <margaretha.haglund@fhi.se> Statens folkhälsoinstitut 
<http://www.fhi.se/templates/Page____344.aspx >(2006-01-17). 
25 Åstrand, Per-Olof, Kondition och hälsa (Skandia, Stockholm, 2002) p 30. 
26  Wilmore & Costill, p 485. 
27 Forsberg, et.al. s 50-51. 
28 Andersson et.al. s. 7-16, 25-26. 
29 Christer Hogsted, Mats Bjurvald, staffan Marklund, Edward Palmer, Töres Theorell,  Den höga 
sjukfrånvaron-Sanning och konsekvens, Statens folkhälsiinstitut, Stockholm, (2004) s. 10-14. 
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En förutsättning för att ett hälsofrämjande arbete ska lyckas är att arbetstagarna själva tar ett 

eget ansvar när det gäller att förändra sin livsstil och levnadsvanor för att befrämja hälsan. Det 

är viktigt att de som redan har god hälsa och goda levnadsvanor inspireras att bibehålla dessa. 

Samtidigt är det viktigt att de som har sämre upplevd hälsa, sämre kondition, röker med mera 

får stöd för att arbeta med sin hälsa. En hälsoinventering på en arbetsplats kan bli en 

vägvisare för vilka insatser och åtgärder som skulle behöva genomföras i en följande 

friskvårdssatsning.  

 

Under slutet av 1990-talet ökade andelen kvinnor som bedömde sitt hälsotillstånd som dåligt. 

Sedan mitten av 1990-talet har sjukskrivningen ökat proportionellt i samtliga kommuner i 

Sverige, även inom de friskaste kommunerna. Det finns värdefulla lärdomar att dra från 

kommuner och branscher som lyckats begränsa sjukfrånvaroökningen mer än andra. Den 

ökande sjukfrånvaron går att se i grupper där människor har ökande krav och ett begränsat 

handlingsutrymme på arbetsplatsen. Det är därför viktigt för arbetstagaren att känna möjlighet 

att påverka sitt arbete. I annat fall, vid eventuellt insjuknande kan rehabiliteringsprocessen bli 

svår att genomgå och det försvårar för arbetstagaren att återvända till arbetet. Om det finns 

goda kontrollmöjligheter behöver en period av sjukdom inte leda till långvarig sjukskrivning.  

 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 
 

Den här uppsatsens syfte var att studera personalens upplevda hälsa och fysisk 

arbetskapacitet, fysiska krav i arbetet, samt motionsvanor inom Stockholms Stadsmission.  

 

Frågeställningarna var följande: 

1. Hur kan olika individers upplevda hälsa och fysiska krav i arbetet se ut inom skilda 

yrkesområden på ett och samma företag? 

2. Kan den fysiska arbetskapaciteten inom olika yrkesområden påverkas av 

motionsvanor? 

3. Kan rökning vara en faktor som påverkar upplevd hälsa och motionsvanor?  
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1.5 Teoretisk utgångspunkt 
 

En hypotes fanns om att de som arbetade inom butik och restaurang och hade ett rörligt arbete 

även skulle ha en högre syreupptagningsförmåga jämfört med den administrativa personalen 

som antogs ha ett mer stillasittande arbete. Uppfattningen var att det skulle bli en relativt stor 

skillnad mellan antal steg/dag för deltagarna som hade ett administrativt arbete gentemot dem 

som arbetade i butik eller restaurang. Samtliga skulle kanske däremot må bra av att 

komplettera med fysisk aktivitet, t ex i form av styrketräning, anpassad efter kraven som ställs 

i arbetet. Detta för att stärka upp den muskulatur som utsätts mest i det vardagliga arbetet och 

förebygga eventuella förslitningsskador. Undersökningen kan ligga till grund för att kartlägga 

behoven i en framtida hälsointervention av personalen. 

 

2 Metod 
 

2.1 Urval 
 

Som objekt för undersökningen i studien valdes Stockholms Stadsmission, vilken var en 

organisation som innehöll ett flertal arbetsområden med olika yrkeskategorier. Organisationen 

gav sitt godkännande av undersökningens genomförande, och tillät deltagarna att medverka 

på sin arbetstid. För att göra studiens omfattning hanterbar begränsades den till tre skilda 

arbetsområden. Dessa tre var: administration, butik samt restaurang (bageri, lunchservering 

och konferensverksamhet). De valdes på grundval av att de var ungefär lika stora sett till 

antalet anställda. Därefter kontaktades personalen med förfrågan om medverkan. Kriterier för 

att få vara med i studien var att personen i fråga inte var sjukskriven, samt fast anställd på 

minst en halvtidstjänst. 

 

Totalt valde 48 av 54 personer att delta i studien, varav 17 var män och 31 var kvinnor. Av 

det totala antalet deltagare varierade åldern från 19 år till 63 år med en medelålder på 38 ± 14 

år. Medelvärden på deltagarnas ålder, längd, vikt och BMI redovisas i tabellen nedan både 

totalt och uppdelat på arbetsområden (se tabell 1). Tre av deltagarna avstod från att 

genomföra steptestet varvid de utgjorde ett bortfall för värdena på längd och vikt. 
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Tabell 1. Tabellen visar medelvärden för deltagarnas ålder, längd, vikt och BMI. 

  Antal Medelvärde 

Ålder (år) 

Medelvärde 

Längd (cm) 

Medelvärde 

Vikt (kg) 

Medelvärde

BMI 

 Kvinnor 31 37 ± 13 168 ± 6 66 ± 14 23 ± 4 

 Män 17 38 ± 14 177 ± 7 78 ± 12 25 ± 3 

 Totalt 48 38 ± 14 171 ± 8 70 ± 14 24 ± 4 

Administration Kvinnor 7 46 ± 9 170 ± 8 68 ± 17 24 ± 5 

 Män 6 47 ± 9 178 ± 8 84 ± 12 26 ± 2 

 Totalt 13 47 ± 8 174 ± 9 76 ± 16 25 ± 4 

Butik Kvinnor 13 38 ± 17 165 ± 5 63 ± 10 23 ± 3 

 Män 5 38 ± 21 173 ± 8 71 ± 13 24 ± 6 

 Totalt 18 38 ± 17 168 ± 7 66 ± 11 23 ± 40 

Restaurang Kvinnor 11 32 ± 11 169 ± 4 67 ± 17 23 ± 6 

 Män 6 30 ± 10 180 ± 5 77 ± 5 24 ± 2 

 Totalt 17 31 ± 10 173 ± 7 70 ± 15 24 ± 5 

 

Ett informationsbrev utformades som bland annat innehöll syfte och frågeställningar samt 

preliminär tidsplan (se bilaga 1). 

 

Inledningsvis kontaktades respektive ansvarig för de olika avdelningarna per telefon där syftet 

med studien kort presenterades. Samtliga personer som kontaktades blev intresserade av att 

medverka och tid för informationsmöte på respektive arbetsplats bokades. I vissa fall befanns 

större delen av personalen närvarande vid informationsmötet och delgavs även 

informationsbrevet. Där presenterades muntligt mer utförligt de tre moment som ingick i 

studien, dvs. enkätundersökning, stegmätning samt steptest. Efter presentationen fick de 

anställda underteckna ett papper för medgivande av deltagande (se bilaga 2). 

 

2.2 Insamling av data 
 
2.1.1 Enkätundersökning 
 
En enkät användes för att ge en uppfattning om personalens upplevda hälsa och 

arbetskapacitet, skadeförekomst, samt motionsvanor (Se bilaga 3). För att på ett enkelt sätt 

kunna sammanställa resultaten utformades enkäten endast med färdiga svarsalternativ och 
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varje fråga skulle besvaras med endast ett kryss. För att minimera internt bortfall skulle 

dessutom varje fråga innehålla svarsalternativ som skulle kunna passa in på samtliga. Enkäten 

utvärderades under utformningstiden vid två tillfällen av sammanlagt fem för studien 

utomstående personer. Deras synpunkter gällande innehåll och förståelse togs i beaktande och 

låg i vissa fall till grund för korrigeringar till enkätens slutliga version.  

Deras kommentarer bekräftade avsikten med frågornas syfte vilket bidrog till att öka enkätens 

validitet. Språket och frågornas grafiska utformning sågs över för att förbättra möjligheterna 

för de svarande. Samtliga deltagare ombads att ställa frågor om de behövde vägledning vid 

ifyllandet. Dessutom utformades enkäten så att varje fråga skulle kunna besvaras av samtliga, 

vilket ökar reliabiliteten. 

 

För personalen i restaurangavdelningen som hade mycket varierande arbetstider och 

arbetsbelastning delades enkäten ut vid ett tillfälle och samlades in några dagar senare.  

Denna avdelning fick lämna sina ifyllda enkäter i en svarslåda med lock på som ställdes i ett 

av personalens gemensamma rum. För den administrativa personalen delades enkäterna ut i 

anslutning till informationsmötet som hölls med drygt hälften av de anställda. Resterande 

enkäter gavs till enhetschefen som ombads dela ut dessa till de övriga anställda som valde att 

delta i studien. Svarslådan flyttades till denna avdelning för att möjliggöra insamlandet av de 

resterande enkäterna. Till personalen som arbetade i butik delades både enkäten ut och 

samlades in vid tillfället för steptestet som beskrivs senare i metoddelen. 

 

2.1.2 Stegräknare 
 

Stegräknare användes på testpersonerna under en arbetsvecka för att ge en uppfattning om hur 

rörligheten i arbetet kan variera inom de olika yrkeskategorierna. Den stegräknare som 

användes i studien var av märket Yamax, i Sverige distribuerad av KeepWalking.30 Modellen 

var enkel för användaren att manövrera då den endast hade en knapp med vilken man 

nollställde stegräknaren. I undersökningar som genomförts vid hastigheten 80 steg per minut 

och uppåt har stegräknaren visat en noggrannhet med ± 1 % av det faktiska antalet steg. 

Ytterligare en undersökning där försökspersonerna gick en sträcka på 400 meter uppvisade 

                                                 
30 Yamax-Keep Walking <http://www.keepwalking.se/htm/forskref.htm >(2006-02-23). 
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denna stegräknare en säkerhet på ± 3 % säkerhet på antal steg under 95 % av tiden.31, 32 

Resultaten i dessa undersökningar bedömdes ge denna stegräknare en god reliabilitet.  

 

Max antal steg för en mätning var totalt 99 999, varför deltagarna ombads nollställa 

stegräknaren varje dag för att i slutet på veckan undvika att överskrida mätarens 

begränsningar. Stegräknaren skulle vara på från arbetsdagens början till dess slut. När 

arbetsdagen var slut lästes värdet av och noterades i ett av oss utformat formulär (se bilaga 4).  

Då redovisningen gjordes anonymt kunde inga mätningar härledas till om det var en kvinna 

eller en man eller vilken ålder som deltagaren hade i en specifik mätning. Däremot kodades 

blanketterna vid insamlandet så att det syntes ifrån vilket av de tre arbetsområdena – 

administration, butik eller restaurang – som den kom ifrån. 

 

2.1.3 Steptest 
 
För beräkning av testpersonernas syreupptagningsförmåga valdes ett steptest. Då 

testpersonerna arbetade på ett flertal olika arbetsplatser valdes ett test vars testutrustning 

skulle vara enkel att transportera till respektive testplats. Eftersom testerna skulle utföras 

under testpersonernas arbetstid var det även viktigt att minimera tidsåtgången för testet. Detta 

ledde till att valet föll på Forestry steptest33 vilket är ett validerat test. 

 

Enligt Irma Åstrand34, professor i fysiologi, bör vissa krav för beräkning av fysisk 

arbetsförmåga uppfyllas vid planering av tester. Stora muskelgrupper ska engageras, arbetets 

intensitet ska kunna mätas och vara reproducerbar, testets utförande bör vara tillgängligt för 

så många som möjligt, verkningsgraden bör variera så lite som möjligt mellan individer. 

Testets intensitet bör även kunna varieras. 

 

I Forestry steptest varierar verkningsgraden mellan individer mer än under ett cykeltest, 

eftersom testpersonerna vid ett steptest måste bära upp sin vikt under arbetet. Däremot 

motsvarar detta mer hur testpersonerna rör sig i sitt vardagliga arbete. Steptestets intensitet 

                                                 
31  PL Schneider, SE Crouter, O Lukajic, DR Jr Bassett, ”Accuracy and reliability of 10 pedometers for 
measuring steps over a 400-m walk”, Medicine and science in sports and exercise, 35 (2003:10 Oct) p.1779. 
32 SE Crouter, PL Schneider, M Karabulut, DR Jr Bassett, ”Validity of 10 electronic pedometers for measuring 
steps, distance, and energy cost”, Medicine and science in sports and exercise, 35 (2003:8 Aug) p.1455. 
33 Gene M. Adams, Exercise physiology laboratory manual, fourth edition (New York: Mac Graw Hill, 2002) 
pp. 156-158. 
34 Åstrand, I s 101. 
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var detsamma från början till slut, men däremot anpassades höjden efter kvinnor och män, 33 

respektive 40 cm höjd. 

 

Steplådor för Forestry steptest egentillverkades av mdf-skivor för att vara i rätt höjd (se bilaga 

5). Testet provades både på testledarna samt på en extern person på Gymnastik- och 

Idrottshögskolan i Stockholm. Kalibrering av våg genomfördes på LTIV på Gymnastik- och 

Idrottshögskolan. Den elektroniska metronomen kalibrerades med hjälp av ett tidtagarur. 

Utrustningen som användes ansågs därmed ha haft god reliabilitet. 

 

Inför varje testtillfälle på en ny plats kontrollerades med hjälp av ett vattenpass jämnheten på 

golvytan där vågen skulle stå. En termometer placerades ut i testlokalen så att temperaturen 

kunde avläsas. Före testets genomförande fick varje testperson fylla i sitt namn, ålder, kön 

och längd i ett formulär, samt vägas. Testpersonen fick ha på sig en elektronisk pulsmätare 

vilken användes som en kontrollfunktion för testledarna. Testpersonen blev informerad om 

möjligheten att avbryta testet vid känningar av yrsel, illamående, smärta eller annat obehag. 

Före testet påbörjades fick personen även instruktioner om hur hon eller han skulle utföra 

testet. Takten som testpersonen skulle följa var 90 Bpm. Efter instruktionerna fick 

testpersonen sitta ned och vila i fem minuter före testets genomförande. Personen fick då 

möjlighet att ställa frågor om eventuella oklarheter. Testledaren gav uppmuntran och 

anvisningar under testets gång och meddelade kontinuerligt om hur tiden hade förlöpt. 

Testpersonen uppmanades att inte prata under testets genomförande utan bara koncentrera sig 

på metronomens tempo. Testledaren mätte sedan testpersonen puls vid hals (carotis) eller 

handled och under 15 sekunder från tiden 5:15 till 5:30. Därefter noterades antal slag i 

testprotokollet (se bilaga 6).  

 

Den största felkällan i detta test var utförandet. Testpersonen måste hålla takten hela tiden, 

och inte gå långsammare eller snabbare. Dessutom måste testledaren känna av pulsen korrekt. 

En felräkning på ett eller flera slag kunde medföra att testpersonen fick ett felaktigt testvärde. 

I tabellerna35 som pulsslagen läses av är det dock antal slag under 15 sekunder som avläses, 

de tolkas inte över till slag/minut. 

 

 
 
                                                 
35 Adams, p.162. 
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2.3 Bortfall 
 

Samtliga deltagare besvarade enkäten, vilket medförde att det inte blev något externt bortfall i 

denna del av studien. Det blev dock ett internt bortfall på vissa frågor i enkäten, vilket 

redovisas under varje fråga i resultatdelen.  

 

Momentet stegmätning under en arbetsvecka fullföljdes av 47 av totalt 48 deltagare i studien, 

men endast 43 personer lämnade in redovisning av antal steg. Bortfallet bestod här av en 

person från arbetsområdet administration och fyra personer från restaurang.  

 

Av totalt 48 deltagare blev det i steptestet ett bortfall på tre personer som valde att inte 

genomföra testet. Två av dem avstod på grund av en knäskada och den tredje på grund av 

sjukdom. Av totalt 45 genomförda tester blev det även ett bortfall på fyra personer vilka 

avbröt under pågående test. 

 

3. Resultat 
 

Samtliga resultat redovisas på gruppnivå, antingen totalt på hela populationen eller uppdelat 

på t ex yrkesgrupp, kön eller ålder. Detta beroende på frågans karaktär. Antalet deltagare från 

arbetsområdet administration var 13 personer, från butik 18 personer och från restaurang 17 

personer. 

 

3.1 Enkätundersökning 
 

Diagrammen nedan beskriver den upplevda fysiska och psykiska hälsan hos deltagarna (se 

diagram 1-3). Ett bortfall på en person förekom på upplevd psykisk hälsa inom butik. 

 

Inom administration svarade 12 personer att de upplevde sin fysiska hälsa som 

tillfredsställande eller ganska tillfredsställande, jämnt fördelat på de båda svarsalternativen 

(se diagram 1). Vad gäller upplevd fysisk hälsa förekom svarsalternativet mycket 

tillfredsställande endast inom butik, vilket uppgavs av 3 personer. Inom butik fanns även den 

enda förekomsten av mycket otillfredsställande som en person uppgav (se diagram 2). För 

arbetsområdet restaurang uppgav 12 personer sin fysiska hälsa som tillfredsställande eller 
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ganska tillfredsställande, och resterande fem personer svarade ganska otillfredsställande eller 

otillfredsställande (se diagram 3). 

 

Inom administration uppgav tre personer att de upplevde den psykiska hälsan som mycket 

tillfredsställande och tre personer som tillfredsställande (se diagram 1). Hälften av de 

svarande inom administration uppgav den psykiska hälsan som ganska tillfredsställande. 

Inom butik var fördelningen på mycket tillfredsställande och tillfredsställande jämn med sex 

personer vardera (se diagram 2). Även inom restaurang var fördelningen mellan mycket 

tillfredsställande och tillfredsställande på psykisk hälsa lika stor med fem personer vardera 

(se diagram 3). Sex av de totalt 48 svarande uppgav att den psykiska hälsan var ganska 

otillfredsställande – mycket otillfredsställande. 

Administration

0
1
2
3
4
5
6
7

Mt T Gt Go O Mo

Antal 
personer

Upplevd fysisk hälsa
Upplevd psykisk hälsa

 
Diagram 1. Upplevelse av fysisk och psykisk hälsa inom arbetsområdet administration. 

 

Mt – Mycket tillfredsställande 
T – Tillfredsställande 
Gt – Ganska tillfredsställande 
Go – Ganska otillfredsställande 
O – Otillfredsställande 
Mo – Mycket otillfredsställande 
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Butik
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8
9

Mt T Gt Go O Mo

Antal 
personer

Upplevd fysisk hälsa
Upplevd psykisk hälsa

 
Diagram 2. Upplevelse av fysisk och psykisk hälsa inom arbetsområdet butik. 

Restaurang

0
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3
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7

Mt T Gt Go O Mo
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personer

Upplevd fysisk hälsa
Upplevd psykisk hälsa

 
Diagram 3. Upplevelse av fysisk och psykisk hälsa inom arbetsområdet restaurang. 

 

Diagrammen nedan visar hur ofta deltagarna upplevde glädje/lycka, kontroll/inflytande samt 

meningsfullhet i arbetet (se diagram 4-6). På dessa tre frågor svarade samtliga från 

administration. En person från butik utgjorde ett bortfall på samtliga tre frågor och en person 

från restaurang utgjorde ett bortfall på den sista frågan om meningsfullhet. Den allra största 

svarsfrekvensen på samtliga faktorer var för det mesta och ingen valde att svara aldrig på 

någon av dem. 

 

30 av samtliga svarande uppgav att de upplevde glädje/lycka på arbetet alltid eller för det 

mesta (se diagram 4). 33 personer uppgav att de upplevde kontroll/inflytande på arbetet alltid 

Mt – Mycket tillfredsställande 
T – Tillfredsställande 
Gt – Ganska tillfredsställande 
Go – Ganska otillfredsställande 
O – Otillfredsställande 
Mo – Mycket otillfredsställande 

Mt – Mycket tillfredsställande 
T – Tillfredsställande 
Gt – Ganska tillfredsställande 
Go – Ganska otillfredsställande 
O – Otillfredsställande 
Mo – Mycket otillfredsställande 
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eller för det mesta (se diagram 5). Slutligen upplevde 35 personer meningsfullhet i arbetet 

alltid eller för det mesta (se diagram 6). 

Glädje / Lycka

0

2

4

6

8

10

12

Alltid För det
mesta

Då och då Sällan Aldrig

Antal 
personer

Administration
Butik
Restaurang

 
Diagram 4. Förekomsten av känslan glädje/lycka i arbetet fördelat på de tre arbetsområdena. 

Kontroll/inflytande i arbetssituationen

0
2
4
6
8

10
12
14

Alltid För det
mesta

Då och då Sällan Aldrig

Antal 
personer

Administration
Butik
Restaurang

 
Diagram 5. Förekomsten av kontroll/inflytande i arbetet fördelat på de tre arbetsområdena. 

Meningsfullhet

0

2

4

6

8

10

12

Alltid För det
mesta

Då och då Sällan Aldrig

Antal 
personer

Administration
Butik
Restaurang

 
Diagram 6. Förekomsten av meningsfullhet i arbetet fördelat på de tre arbetsområdena. 
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Nedan redovisas hur ofta de svarande på varje arbetsområde upplevde besvär i nacke/axlar, 

armar/armbågar/händer, rygg/höfter och i ben/knän/fötter. En tredjedel från både 

administration och restaurang uppgav att de dagligen upplevde besvär i nacke/axlar. Sju 

personer från restaurang upplevde samma besvär någon gång per vecka. En fjärdedel från 

administration uppgav att de hade besvär i rygg/höfter dagligen. En tredjedel från restaurang 

uppgav besvär i rygg/höfter någon gång per vecka. Besvär i armar/armbågar/händer och 

ben/knän/fötter förekom generellt sett i mycket liten utsträckning inom samtliga tre 

arbetsområden. Undantaget var restaurang där besvärsfrekvensen för ben/knän/fötter var 

något högre. 

Besvär - Administration

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

N/A A/A/H R/H B/K/F

Antal 
personer

Dagligen
Någon gg/vecka
Någon gg/månad
Sällan el aldrig

 
Diagram 7. Förekomst av besvär i rörelseapparaten inom arbetsområdet administration. 

Besvär - Butik

0

2

4

6

8

10

12

N/A A/A/H R/H B/K/F

Antal 
personer

Dagligen
Någon gg/vecka
Någon gg/månad
Sällan el aldrig

 
Diagram 8. Förekomst av besvär i rörelseapparaten inom arbetsområdet butik. 

N/A – Nacke/Axlar 
A/A/H – Armar/Armbågar/ 
Händer 
R/H – Rygg/Höfter 
B/K/F – Ben/Knän/Fötter 

N/A – Nacke/Axlar 
A/A/H – Armar/Armbågar/ 
Händer 
R/H – Rygg/Höfter 
B/K/F – Ben/Knän/Fötter 
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Besvär - Restaurang
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4

6

8
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12

N/A A/A/H R/H B/K/F

Antal 
personer

Dagligen
Någon gg/vecka
Någon gg/månad
Sällan el aldrig

 

Diagram 9. Förekomst av besvär i rörelseapparaten inom arbetsområdet restaurang. 

 

Nedan redovisas hur de svarande på varje arbetsområde i genomsnitt upplevde sin kondition, 

armstyrka, benstyrka, bål-/ryggstyrka och rörlighet mot hur de uppfyllde de fysiska kraven i 

sitt arbete (se tabell 2,3). Skattningsskalans intervall var 1-10. Fördelningen av skattade 

värden såväl för upplevd fysik som för kravuppfyllnad är relativt jämn både inom och mellan 

de tre arbetsområdena. Den faktor som avviker både vad gäller upplevd fysik och 

kravuppfyllnad i arbetet inom samtliga arbetsområden är bål-/ryggstyrka, där medelvärdet 

generellt var lägre. Av det totala antalet svarande skattade åtta personer en fyra eller lägre på 

skalan 1-10 av hur kraven uppfylls i arbetet för bål-/ryggstyrka. Sju av dessa var kvinnor, fem 

i åldern under 35 år och två i åldern 35-50 år, och en var man i åldern under 35 år. En person 

kom från administration, fyra personer från butik och tre personer från restaurang. 

 

Tabell 2. Skattad upplevd fysisk förmåga inom samtliga arbetsområden. 

  Antal Upplevd 

kondition 

Upplevd 

armstyrka

Upplevd 

benstyrka 

Upplevd 

bål-/rygg-

styrka 

Upplevd 

rörlighet 

 Kvinnor 31 5,8 ± 2,1 5,6 ± 2,0 6,1 ± 1,5 5,1 ± 1,9 6,6 ± 1,7 

 Män 17 5,7 ± 1,3 5,9 ± 1,3 6,8 ± 1,4 6,0 ± 1,3 6,2 ± 1,9 

 Totalt 48 5,8 ± 1,8 5,7 ± 1,8 6,4 ± 1,5 5,4 ± 1,8 6,5 ± 1,8 

N/A – Nacke/Axlar 
A/A/H – Armar/Armbågar/ 
Händer 
R/H – Rygg/Höfter 
B/K/F – Ben/Knän/Fötter 
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Admin-

istration 
Kvinnor 7 6,4 ± 1,6 5,0 ± 2,3 6,1 ± 1,1 4,7 ± 1,1 6,0 ± 1,4 

 Män 6 6,3 ± 1,6 6,2 ± 1,0 7,0 ± 1,1 6,5 ± 1,0 6,7 ± 0,8 

 Totalt 13 6,4 ± 1,3 5,5 ± 1,9 6,5 ± 1,1 5,5 ± 1,4 6,3 ± 1,2 

Butik Kvinnor 13 5,9 ± 2,0 6,2 ± 1,6 6,3 ± 1,4 5,1 ± 2,0 7,0 ± 1,9 

 Män 5  4,8 ± 1,5 6,0 ± 2,1 6,8 ± 1,9 5,8 ± 1,3 6,6 ± 2,4 

 Totalt 18 5,6 ± 1,9 6,1 ± 1,7 6,4 ± 1,5 5,3 ± 1,8 6,9 ± 2,0 

Restau-

rang 

Kvinnor 11 5,2 ± 2,4 5,4 ± 2,2 5,8 ± 1,9 5,5 ± 2,3 6,5 ± 1,8 

 Män 6 5,8 ± 1,0 5,7 ± 0,8 6,7 ± 1,4 5,7 ± 1,6 5,5 ± 2,3 

 Totalt 17 5,4 ± 2,0 5,5 ± 1,8 6,1 ± 1,8 5,5 ± 2,0 6,1 ± 1,9 

 

Tabell 3. Skattning av hur de fysiska kraven i arbetet uppfylls inom samtliga arbetsområden. 

  Antal Krav 

kondition 

Krav 

armstyrka

Krav 

benstyrka 

Krav 

bål-/rygg-

styrka 

Krav 

rörlighet 

 Kvinnor 31 8,2 ± 1,7 7,9 ± 1,7 8,3 ± 1,6 6,8 ± 2,5 8,3 ± 1,7 

 Män 17 8,6 ± 2,0 8,6 ± 1,9 8,8 ± 1,8 7,6 ± 2,0 8,5 ± 1,5 

 Totalt 48 8,3 ± 1,8 8,1 ± 1,8 8,5 ± 1,7 7,1 ± 2,3 8,4 ± 1,6 

Admin-

istration 
Kvinnor 7 8,1 ± 1,5 8,4 ± 1,0 8,7 ± 1,1 7,4 ± 2,4 8,6 ± 1,9 

 Män 6 8,3 ± 1,8 8,5 ± 2,1 8,8 ± 1,6 8,2 ± 2,0 8,7 ± 1,0 

 Totalt 13 8,2 ± 1,5 8,5 ± 1,5 8,8 ± 1,3 7,8 ± 2,2 8,6 ± 1,5 

Butik Kvinnor 13 8,5 ± 1,8 8,1 ± 2,0 8,5 ± 1,5 6,9 ± 2,8 8,7 ± 1,3 

 Män 5  7,8 ± 2,9 8,0 ± 2,5 7,8 ± 2,5 6,6 ± 2,1 8,2 ± 2,0 

 Totalt 18 8,3 ± 2,1 8,1 ± 2,0 8,3 ± 1,7 6,8 ± 2,6 8,6 ± 1,5 

Restau-

rang 

Kvinnor 11 7,8 ± 1,7 7,4 ± 1,6 7,8 ± 1,9 6,2 ± 2,2 7,7 ± 1,8 

 Män 6 9,5 ± 1,2 9,2 ± 1,3 9,5 ± 1,2 8,0 ± 1,9 8,7 ± 1,5 

 Totalt 17 8,4 ± 1,7 8,0 ± 1,7 8,4 ± 1,8 6,8 ± 2,2 8,1 ± 1,7 
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Diagrammet nedan visar frekvensen av det vanligaste färdmedlet bland samtliga svarande, 

vilket utgjordes av svarsalternativet bil/buss eller tåg vilket två tredjedelar valde. På denna 

fråga fanns ett bortfall på tre personer, där två togs bort pga. att de valt mer än ett 

svarsalternativ. 

Vanligaste färdsättet

0
2
4
6
8

10
12
14

Bil, buss
eller tåg

Prom el
cykel

<10 min

Prom el
cykel
10-30
min

Prom el
cykel
30-60

Prom el
cykel

>60 min

Antal 
personer

Administration
Butik
Restaurang

 
Diagram 10. Vanligaste färdmedlet mellan platser, både arbete och fritid, inom samtliga tre 

arbetsområden. 

 

I diagrammet nedan redovisas förekomsten av totalt stillasittande hos deltagarna (se diagram 

14).  På denna fråga fanns ett bortfall på en person från arbetsområdet butik. Sammantaget 

inom butik och restaurang angav endast en person att den sitter mer än åtta timmar under 

totalt vaken tid. Sex personer angav att de sitter 9-12 timmar, varav fem personer arbetar 

inom administration. Ingen av de svarande har angett att de sitter mer än 13 timmar. 

Totalt stillasittande

0

2

4

6

8

10

0-4 timmar 5-8 timmar 9-12 timmar >13 timmar

Antal 
personer

Administration
Butik
Restaurang

 
Diagram 11. Antal timmar stillasittande av total vaken tid, både arbetstid och fritid, inom 

samtliga tre arbetsområden. 
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Nedan redovisas förekomsten av olika moment i arbetet för de respektive arbetsområdena. 12 

av 13 personer inom administration uppgav att de arbetar stillsittande dagligen, och nio av 13 

uppgav att arbetet även är rörligt dagligen. Arbetsmoment som innebär ensidiga monotona 

rörelser eller arbetsställning med nacken eller ryggen är framåtböjd, sned eller vriden uppgav 

hälften att de hade dagligen (se diagram 15). 

 

Inom butik uppgav 17 av totalt 18 svarande att arbetet är rörligt dagligen. 14 av dem uppgav 

att de arbetar med lyft på 1-6 kg dagligen, och sju personer uppgav att de utför lyft på över 15 

kg dagligen. Åtta av 18 personer uppgav att de dagligen hade arbetsmoment som innebar 

ensidiga monotona rörelser och två tredjedelar svarade att de dagligen hade en arbetsställning 

där nacke eller rygg är framåtböjd, sned eller vriden (se diagram 16). 

 

Inom restaurang uppgav 16 av totalt 18 svarande att arbetet dagligen är rörligt. 10 av 18 

utförde dagligen lyft på 1-6 kg, och så många som 14 av 18 uppgav att de dagligen hade en 

arbetsställning där nacke eller rygg är framåtböjd, sned eller vriden (se diagram 17). 

Diagram 12. Förekomsten av olika moment i arbetet inom arbetsområdet administration. 

Administration

0

2

4

6

8

10

12

14

S R L 1-6 L 15 E/mr Af/s/v

Antal 
personer
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Någon gg per månad

Sällan el aldrig

S – stillasittande 
R – rörligt 
L 1-6 – Lyft 1-6 kg 
L 15 – Lyft >15 kg 
E/mr – Ensidiga 
monotona rörelser 
Af/s/v –
Arbetsställning 
framåtlutad, sned el 
vriden 
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Butik
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Diagram 13. Förekomsten av olika moment i arbetet inom arbetsområdet butik. 

Restaurang
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Diagram 14. Förekomsten av olika moment i arbetet inom arbetsområdet restaurang. 

 

Nedan redovisas svaren på frågan om deltagarnas motionsvanor. Inom samtliga tre 

arbetsområden ägnar sig minst hälften oregelbundet eller aldrig åt högintensiv fysisk aktivitet 

(se diagram 18-20). Den aktivitetsform som flest på samtliga arbetsområden ägnade sig åt 

S – stillasittande 
R – rörligt 
L 1-6 – Lyft 1-6 kg 
L 15 – Lyft >15 kg 
E/mr – Ensidiga 
monotona rörelser 
Af/s/v –
Arbetsställning 
framåtlutad, sned el 
vriden 

S – stillasittande 
R – rörligt 
L 1-6 – Lyft 1-6 kg 
L 15 – Lyft >15 kg 
E/mr – Ensidiga 
monotona rörelser 
Af/s/v –
Arbetsställning 
framåtlutad, sned el 
vriden 
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oftast var av lågintensiv karaktär. 12 av de totalt 48 deltagarna i studien svarade att de ägnade 

sig åt fysisk aktivitet med hög ansträngningsgrad minst två gånger i veckan. Tre fjärdedelar 

av dessa var under 35 år gamla och två tredjedelar bestod av kvinnor. Nio deltagare ägnade 

sig åt medelintensiv fysisk aktivitet minst två gånger i veckan. För denna aktivitetsgrad var 

åldersfördelningen relativt jämnt fördelad på de tre ålderskategorierna, fyra personer var 

under 35 år, tre personer var mellan 35-50 år och två personer var över 50 år.  

Motionsvanor administration
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Aldrig Oregel-
bundet

1 gg/vecka 2 ggr/vecka 3 el fler ggr
/vecka

Antal 
personer

hög
medel
låg

 
 

Diagram 15. Omfattning av avsiktlig motions-, idrotts- och/eller friluftsverksamhet inom 

arbetsområdet administration. 
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Motionsvanor butik
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Diagram 16. Omfattning av avsiktlig motions-, idrotts- och/eller friluftsverksamhet inom 

arbetsområdet butik. 

Motionsvanor restaurang

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Aldrig Oregel-
bundet

1 gg/vecka 2
ggr/vecka

3 el fler
ggr/vecka

Antal 
personer

hög
medel
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Diagram 17. Omfattning av avsiktlig motions-, idrotts- och/eller friluftsverksamhet inom 

arbetsområdet restaurang. 
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Av enkätens totalt 48 svarande så uppgav 12 personer att de rökte, vilket utgjorde en fjärdedel 

av studiens deltagare. Denna fråga hade ett bortfall på en person som inte besvarade frågan. 

Åtta av de totalt 12 rökande arbetade inom butik (se diagram 21). 

Antal rökare

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Administration Butik Restaurang

Icke-rökare
Rökare

 
Diagram 18. Antalet icke-rökare och rökare inom samtliga tre arbetsområden. 

 

 

3.2 Stegmätare 
 

För att kunna använda resultatet från stegmätningen och kunna göra jämförelser så slogs 

antalet steg ut på antalet arbetade timmar både på individ- och gruppnivå inom de valda 

arbetsområdena. Eftersom arbetstiderna varierade både inom och mellan arbetsområden har 

värdena räknats om till att motsvara antal steg/arbetsdag (8 timmar), för att kunna ge en 

klarare bild av hur rörligt arbetet var inom de olika arbetsområdena. 

 

Resultaten från stegmätningen under en arbetsvecka visade då att arbetsområdet 

administration fick ett medel på 4556 ± 991 steg/arbetsdag, butik 7963 ± 2050 steg/arbetsdag 

och restaurang 7995 ± 2165 steg/arbetsdag. 

 

I en fördelning av steg/timme (se diagram 22) fick arbetsområdet administration ett medel på 

572 ± 228 steg/timme, butik 997 ± 323 steg/timme och restaurang 1004 ± 326 steg/timme.  
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Stegmätning
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Diagram 19. Resultat från stegmätning under en arbetsvecka redovisat i antal steg/timme i 

medeltal samt antal steg/arbetsdag för de tre arbetsområdena. 

 

Resultaten visar att personal inom arbetsområdet administration rör sig i genomsnitt hälften så 

mycket som de som arbetar inom butik och restaurang. 

 

 

3.3 Steptest 
 
Värden på beräknad syreupptagning kunde läsas av för totalt 37 personer, då fyra av 

deltagarna hade vikt- eller pulsvärden som befann sig utanför tabellens ramar, och fyra 

personer avbröt under testets gång. 

Medelvärdet på syreupptagningsförmågan justerat efter ålder hos arbetsområdet 

administration var 39 ± 5 ml/kg/min, för butik 40 ± 5 ml/kg/min och för restaurang 42 ± 6 

ml/kg/min. Medelvärdet för de tre arbetsområdena tillsammans blev 40 ± 6 ml/kg/min. 
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Tabell 4. Tabellen visar medelvärden för deltagarnas ålder och beräknad 

syreupptagningsförmåga. 

    Antal Medelvärde 
Ålder (år) 

Medelvärde  
Syreupptagnings- 

förmåga (ml/kg/min) 
  Kvinnor 31 37 ± 13 40 ± 6 
  Män 17 38 ± 14 40 ± 5 
  Totalt 48 38 ± 14 40 ± 6 
Administration Kvinnor 7 46 ± 9 37 ± 4 
  Män 6 47 ± 9 41 ± 5 
  Totalt 13 47 ± 8 39 ± 5 
Butik Kvinnor 13 38 ± 17 41 ± 5 
  Män 5 38 ± 21 37 ± 6 
  Totalt 18 38 ± 17 40 ± 5 
Restaurang Kvinnor 11 32 ± 11 41 ± 8 
  Män 6 30 ± 10 42 ± 4 
  Totalt 17 31 ± 10 42 ± 6 
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4. Slutsats och diskussion 
 
Den här uppsatsens syfte var att ta reda på personalens upplevda hälsa och fysisk 

arbetskapacitet, fysiska krav i arbetet, samt motionsvanor inom Stockholms Stadsmission.  

 

Den första frågeställningen var: 

 

Hur kan olika individers upplevda hälsa och fysiska krav i arbetet se ut inom skilda 

yrkesområden på ett och samma företag? 

 

Resultaten i enkätundersökningen visade att majoriteten av samtliga svarande uppgav att de 

upplevde både fysisk & psykisk hälsa som ganska tillfredsställande eller mer (fråga nr 4). 

Generellt skattades den psykiska hälsan något högre än den fysiska. Resultaten visade även att 

deltagarna totalt sett upplevde ett högt mått av glädje/lycka, kontroll/inflytande och 

meningsfullhet i sitt arbete, enligt svaren på fråga nr 7.  

 

En mycket intressant iakttagelse gjordes i resultatet av skattad upplevd fysik och hur denna 

motsvarar de fysiska kraven i arbetet. Resultaten är relativt lika på samtliga arbetsområden, 

oavsett arbetsförhållanden. De variationer som finns beror på individuella skillnader, inte på 

ålder eller kön. Det kan tänkas att svarens variation berodde på vilken bakgrund av fysisk 

aktivitet de svarande hade.  

 

Administration var det arbetsområde av de tre tillfrågade som uppgav mest stillasittande 

dagligen. Både arbetsområdet butik och restaurang uppgav nästan uteslutande att arbetet 

dagligen var rörligt. De uppgav även i större utsträckning än administration att arbetet 

innehöll fler lyft och en arbetsställning där nacke och/eller rygg är framåtböjd, sned eller 

vriden. Med bakgrund av hur lika de skattade upplevd fysik men hur olika 

arbetsförhållandena ser ut, var det förvånande att skattningen på kravuppfyllnad i arbetet inte 

heller skilde sig mellan arbetsområdena.  

 

En annan intressant observation i samma enkätfråga var att en faktor avvek från de andra hos 

samtliga arbetsområdena, och det var bål-/ryggstyrka, där både upplevd fysik och krav i 

genomsnitt skattades lägre än de andra. Detta berodde delvis på att några personer skattade 
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mycket lågt, mellan 1-4 på skalan, som redovisats ovan i resultatdelen. De utgjordes 

uteslutande av kvinnor och var i åldern under 35 år. 

 

Totalt sett hade ett flertal någon form av besvär dagligen, t ex sju personer svarade att de hade 

besvär i rygg/höfter och 12 personer att de hade besvär i nacke/axlar dagligen (fråga nr 8). 

Inom respektive arbetsområde är det däremot jämnt fördelat och besvärsförekomsten kunde 

inte kopplas specifikt till något område. Däremot svarade även sju personer från 

arbetsområdet restaurang att de hade besvär i nacke/axlar någon gång per vecka. 14 av 16 

svarade att de dagligen arbetade med nacke el rygg framåtböjd/sned el vriden (fråga nr 11). 

Enligt tidigare nämnd rapport från Arbetsmiljökommissionen36 framkommer det att det finns 

ett starkt samband mellan arbetsställning med långvarigt framåt- eller bakåtböjt huvud och 

besvär i nacke/skuldra. Rapporten innehåller även studier som visade på samband mellan 

upprepat lyftarbete och ländryggsbesvär och samband mellan nedsatt uthållighet i 

ryggmuskulatur och ökad risk för uppkomst av ryggbesvär. Med bakgrund av detta kan det 

vara troligt att besvärsfrekvensen kan komma att öka vad gäller nacke/axlar inom restaurang. 

Det kan även föreligga en risk för ökade besvär i rygg/höfter med tanke på den låga skattning 

en del personer gjorde för uppfyllande av kraven på bål-/ryggstyrka. I synnerhet med tanke på 

att flertalet av dem utgjordes av kvinnor och var under 35 år gamla. I studien Ensidigt 

upprepat arbete, IAM03437 från 2003 drabbas kvinnor oftare än män.  

 

De som tränar regelbundet kan i vissa fall undgå att drabbas av besvär. I andra fall kanske 

träningen är otillräcklig, utförs felaktigt och därmed gör mer skada än nytta, eller skulle 

behöva anpassas bättre till individens egentliga behov. En annan lösning kan vara att anpassa 

arbetsmiljön bättre till individen med hjälp av bättre arbetsredskap och/eller med hjälp av en 

ergonom. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
36 Rapport inom arbetsmiljökommissionens kartläggning, Arbeten utsatta för särskilda hälsorisker, Bilagedel C, 
Sjukdomar I rörelseorganen Belastningsskador, Stockholm, (1989), s 6, 29, 33. 
37Elisabet Broberg, Arbetsmiljöverket, Kerstin Fredriksson, Statistiska Centralbyrån  IAM034. Ensidigt upprepat 
arbete,besvär, sjukfrånvaro,sjuknärvaro Arbetsmiljöverket, (2003) s.7-9. 
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Den andra frågeställningen var: 

 

Kan den fysiska arbetskapaciteten inom olika yrkesområden påverkas av motionsvanor? 

 

Resultaten vad gäller avsiktlig fysisk aktivitet av hög ansträngningsgrad visade att merparten i 

denna studie som ägnade sig åt det minst två gånger i veckan var kvinnor under 35 år (fråga 

nr 12). Detta resultat stämmer väl överens med resultatet i LIV 9038 där det visades att valet av 

hög ansträngningsgrad i fysisk aktivitet är betydligt vanligare bland yngre. Däremot visar den 

rapporten att en högre ansträngningsgrad är vanligare bland män. I den här studien följde 

fördelningen av kvinnor och män snarare den totala fördelningen av kön bland deltagarna.  

Det tydliga samband som LIV 90 såg mellan upplevd god hälsa och hög grad av 

motionsutövande kunde inte ses i denna studie. 

 

Minst hälften inom samtliga arbetsområden ägnar sig oregelbundet eller aldrig åt fysisk 

aktivitet av medelintensiv eller högintensiv karaktär. Lågintensiv fysisk aktivitet ägnar 

däremot merparten inom administration och restaurang sig åt minst en gång per vecka. 

 

Två tredjedelar av de svarande uppgav att de använde sig av bil/buss eller tåg som vanligaste 

färdmedel mellan platser (fråga nr 9). En tredjedel av dem som svarade på frågan om totalt 

stillasittande under vaken tid valde svarsalternativet 0-4 timmar (fråga nr 10). Nästan två 

tredjedelar svarade dock att de åkte bil/buss eller tåg som vanligaste färdmedel mellan platser. 

Totalt vaken tid innebär emellertid inte bara tid att färdas mellan platser, utan även att sitta 

ned och inta måltider, titta på TV etc. Med tanke på detta kan det innebära att ett flertal har 

underskattat den tid de faktiskt är stillasittande. 

 

Den hypotes som fanns i studiens början var att de som arbetade inom butik och restaurang 

troligtvis hade en högre syreupptagningsförmåga än de som arbetade inom administration. 

Den uppfattningen grundade sig på att arbetet antogs innebära en högre grad av fysisk 

aktivitet för dem som verkade inom butik och restaurang. Resultaten från stegmätningen 

under en arbetsvecka visade tydligt att det sistnämnda antagandet stämde. Antalet uppmätta 

steg var nästan dubbelt så många för personalen inom butik och restaurang som för den 

administrativa personalen. Den stora skillnaden mellan högsta och lägsta medelvärdet kunde 

                                                 
38 Forsberg, et.al. s 105, 157. 
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bero på hur personalens arbetsuppgifter varierade från dag till dag och i vissa fall beroende på 

befattning. Några individer inom butik och restaurang hade en viss del administrativa 

arbetsuppgifter i sin tjänst vilket gjorde att de under vissa dagar var mer stillasittande. 

Resultatet från steptesterna visade dock inte på någon större skillnad i 

syreupptagningsförmåga vad gäller medeltalen från de tre arbetsområdena. De stora 

skillnaderna sågs på individnivå. Den jämna spridningen som blev kan eventuellt även 

förklaras av de värden som uteblev pga att fyra personer avbröt under testets gång, och att 

fyra personer fick testvärden som gick utanför tabellens ramar. Om värdena för dessa 

personer hade kunnat räknas fram hade de troligen bidragit till lägre medeltal.  

 

Resultaten i steptesten kan dock inte anses vara helt tillförlitliga. Ett submaximalt test med 

beräkning av syreupptagningsförmågan har en viss felmarginal och kräver kanske därför en 

större population än den som fanns i denna studie. Ytterligare en felkälla i den här typen av 

mätning låg i utförandet, eftersom det krävdes att testpersonen måste hålla en viss takt under 

hela testet, samt att den manuella pulstagningen omedelbart efter testet måste bli korrekt. 

 

I denna studies början var tanken att datainsamlingen skulle kunna ge information på 

gruppnivå, dvs. för de tre arbetsområdena. Med tanke på att antalet i dessa grupper endast 

uppgick till 13, 18 respektive 17 personer kunde det ha varit värdefullt att sammanställa data 

från samtliga undersökningsmoment per individ. Det hade då varit lättare att dra slutsatser 

mellan testvärden från ett specifikt steptest och en individs motionsvanor enligt enkätsvaren.  

 

Utifrån svaren på besvärsförekomst i rörelseapparaten och hur deltagarna svarade angående 

sina motionsvanor kan dock inga tydliga samband ses på gruppnivå i den här undersökningen. 

Troligen påverkas syreupptagningsförmågan inte nämnvärt av att ha ett mer rörligt arbete så 

länge intensiteten inte överstiger en viss nivå, vilket krävs för att konditionen ska öka. 

Däremot antas individernas utövande av fysisk aktivitet med en högre ansträngningsgrad på 

sin fritid vara avgörande för storleken på syreupptagningsförmågan. För att kunna bedöma om 

den fysiska arbetskapaciteten påverkas av motionsvanor är det troligtvis nödvändigt att mäta 

på individnivå. Det skulle även kunna ha varit av intresse att ta med frågor i enkäten som t ex 

behandlar hur individen upplever sig ha krafter över till annat efter arbetsdagens slut. 
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Den tredje frågeställningen var: 

 

Kan rökning vara en faktor som påverkar upplevd hälsa och motionsvanor? 

 

12 personer, dvs en fjärdedel av det totala antalet, uppgav att de rökte, varav åtta personer 

arbetade inom butik (fråga nr 13). En jämförelse gjordes mellan de som svarade att de röker 

och i vilken utsträckning dessa ägnar sig åt regelbunden fysisk aktivitet med hög 

ansträngning. Denna jämförelse visar att endast två rökare svarade att de utförde regelbunden 

fysisk aktivitet med hög ansträngning och då endast en gång i veckan. Bland icke-rökarna 

valde fem personer samma svarsalternativ. Bland icke-rökarna återfanns även åtta personer 

som uppgav att de ägnar sig åt hög ansträngningsgrad två gånger per vecka och tre personer 

tre eller fler gånger per vecka. Denna undersökning kunde se ett tydligt samband mellan 

rökning och lågt utövande av fysisk aktivitet. Sambandet överensstämmer med resultaten i 

LIV 9039. Där var totalt sett andelen rökare färre bland dem som regelbundet ägnade sig åt 

fysisk aktivitet än bland dem som var inaktiva. 

 

Denna studie kunde däremot inte se några tydliga skillnader mellan de som rökte och inte 

rökte i upplevd fysisk och psykisk hälsa. Troligtvis påverkas upplevd fysisk och psykisk hälsa 

över tid av rökningens effekter, och är även beroende av i vilken omfattning individen röker.  

 

Förekomsten av rökare inom restaurang var däremot mycket liten i förhållande till vad som 

annars är vanligt i den branschen. Statistik40 säger att var tredje hotell- eller restauranganställd 

i Sverige röker varje dag. Det är fler än bland populationen i övrigt. Restaurangen i denna 

studie bestod av lunchservering, middagar för slutna sällskap och konferenser, och har alltid 

haft rökfritt i de flesta utrymmen, även före det nationella förbudet mot rökning på 

serveringsställen.41 

 

                                                 
39 Forsberg, et.al. s 50-51. 
40 Statens folkhälsoinstitut, Förutsättningar för rökfria serveringsmiljöer – Rapportering av ett 
regeringsuppdrag, Rapport nr 2003:05, <http://www.fhi.se/upload/PDF/2004/rapporter/reg_rokfri.pdf>     
(2006-03-16). s. 19. 
41 Morgan Johansson, Regeringens proposition 2003/04:65, Rökfria Serveringsmiljöer, 2004-02-12 
<http://www.regeringen.se/content/1/c4/33/07/6b67dd94.pdf> (2006-03-06).   
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Eftersom rökning betraktas som en stor riskfaktor för ohälsa och förtidig död är det ett 

område som en organisation bör fokusera på i ett hälsoförebyggande arbete för personalen. 

Det ligger i sin tur i företagets ekonomiska intressen.42 

 

 

I en framtida studie skulle det vara intressant att låta personer som får genomföra någon form 

av konditionstest få besvara frågor om upplevd hälsa och fysik både före och efter genomfört 

test. Deltagarna i denna studie gav ofta personliga kommentarer efter genomfört steptest som 

antydde att de fått en ny uppfattning om sin fysiska status. Vid detta tillfälle hade flertalet 

redan genomfört enkätundersökningen. Dessa testpersoners kommentarer gav en antydan om 

att personer som saknar träningsbakgrund sedan tidigare och/eller inte heller idag motionerar 

aktivt ofta överskattar sin fysiska status. 

 

En undersökning som denna kan, som tidigare nämnt i syftet, ligga till grund för en 

kartläggning av behoven i en hälsointervention. Enkäter och konditionstester på submaximal 

nivå ger dock enbart en grov och ibland svårtolkad bild av hälsoläget. Det krävs då en utökad 

inhämtning av information, t ex i form av samtal och kliniska tester av blodtryck, blodfetter m 

m. Det är först då det kan genomföras insatser som hjälper personalen på individnivå.

                                                 
42 Andersson, et.al. s. 34-38. 
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 Bilaga 1 

 
 

Informationsbrev för deltagande i studie 
 
Vi är två studenter från Hälsopedagogprogrammet på Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH, 
som under våren kommer att skriva vårt examensarbete i ämnet Idrott. 
 
Som blivande hälsopedagoger tycker vi att det är intressant att undersöka hur upplevd hälsa, 
arbetskapacitet, skadeförekomst och motionsvanor kan se ut inom skilda arbetsområden inom 
samma organisation eller företag. Vi vill gärna genomföra denna undersökning på Stockholms 
Stadsmission som har ett antal olika arbetsområden och vi har valt att inrikta oss på tre: 
administration, butik och restaurang.  
 
Frågeställningar: 

1. Hur kan olika individers upplevda hälsa och arbetsförhållanden se ut inom skilda 
yrkesområden på ett och samma företag? 

2. Kan faktorer såsom motionsvanor tänkas påverka den fysiska arbetskapaciteten inom 
olika yrkesområden? 

 
Ditt val att deltaga i studien är mycket uppskattat då det ökar våra chanser att lära oss mer om 
det ämnet vi valt att undersöka och gör våra resultat mer tillförlitliga.  
 
Om du idag väljer att delta så har du ändå rätt att när som helst säga att du inte vill fortsätta 
studien. Dina uppgifter kommer att behandlas på ett sådant sätt att din identitet inte kan 
avslöjas i redovisningen. När resultaten är sammanställda kommer du självklart att få del av 
dem om du så önskar. 
 
Så vad innebär det då för dig som deltagare i den här studien? 
Först och främst så får du skriva under ett medgivande som innebär att du har läst detta 
informationsbrev och godtar att dina resultat samlas in och behandlas av oss. Därefter får du 
fylla i en enkät med flervalsfrågor som berör det ämne vi vill undersöka. Du kommer även att 
under en arbetsvecka få ha en stegräknare på dig som du läser av vid arbetsdagens början och 
slut och registrerar på ett av oss utdelat formulär. Slutligen vill vi även ha din medverkan i ett 
gångtest för beräkning av din syreupptagningsförmåga, dvs din kondition. Testet tar ca 10 
minuter att genomföra och kräver inte att du byter om till träningskläder eller liknande. 
 
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss under studiens gång! 
Perita Lundblad Joanna Stassos 
0704-938 628 073-922 46 45 
perita@telia.com joanna_stassos@hotmail.com  
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Bilaga 2 

Medgivande om deltagande 
 
 

    Ditt deltagande ska vara helt frivilligt och du kan välja att avbryta studien när helst du vill.  
 

Härmed har jag tagit del av informationsbrevet. Min underskrift nedan bekräftar mitt 
medgivande att delta i studiens samtliga moment; enkätundersökning, mätning av antal steg 
under en arbetsvecka med hjälp av stegräknare samt ett gångtest. 
 
 
 

Datum:____________________Underskrift:_____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medgivande om deltagande 
 
 

    Ditt deltagande ska vara helt frivilligt och du kan välja att avbryta studien när helst du vill.  
 

Härmed har jag tagit del av informationsbrevet. Min underskrift nedan bekräftar mitt 
medgivande att delta i studiens samtliga moment; enkätundersökning, mätning av antal steg 
under en arbetsvecka med hjälp av stegräknare samt ett gångtest. 
 
 
 
Datum:____________________Underskrift:_____________________________________ 
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Bilaga 3 

Enkätundersökning – Arbete, Fysisk Aktivitet & 
Hälsa 

 
Läs igenom detta först! 
Denna enkät tar ca 10-15 min att besvara. Vid varje fråga finns en kort instruktion om hur du 
besvarar den. Läs noga igenom denna instruktion före du besvarar frågan. När du är klar ber 
vi dig att kort kontrollera att varje fråga är besvarad. 
Tack på förhand! 
 
 
 
Besvara varje fråga med ett kryss. 

1. Ålder                  < 35 år □ 

               35-50 år □ 
                 > 50 år □ 

 

2. Jag är                  Kvinna    □ 

                     Man  □ 
 

3. Jag arbetar    < 30 tim / vecka □ 

 30-39 tim / vecka □ 

      40 tim / vecka □ 
   > 40 tim / vecka □ 
 
 
 

Sätt ett kryss i den ruta som stämmer in bäst på dig. 
4. Hur upplever du din… 

                                                                                    (Ur Spinalis Hälsonavigator/Livstillfredsställelse) 

 Mycket 
tillfredställande Tillfredställande Ganska 

tillfredställande 
Ganska 

otillfredställande Otillfredställande Mycket 
otillfredställande 

fysiska 
hälsa? 

□ □ □ □ □ □ 
psykiska 
hälsa? 

□ □ □ □ □ □ 
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Skatta din upplevda fysiska förmåga baserat på de tre senaste månaderna. Ringa in den 
siffra som stämmer bäst. Bedöm varje kategori för sig. 1 motsvarar mycket lågt och 10 
motsvarar absolut maximalt av din förmåga. 
 

5. Uppskatta din upplevda… 
 
kondition:           
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

armstyrka:            
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

benstyrka:            
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

bål-/ryggstyrka:            
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

rörlighet:            
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
      
 
Bedöm hur din ovan angivna skattning på kondition, styrka och rörlighet uppfyller kraven du har i ditt arbete. 1 
motsvarar inte alls och 10 motsvarar att kraven mycket väl uppfylls. 
 

6. Bedöm hur kraven uppfylls för… 
 

kondition:           
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

armstyrka:            
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

benstyrka:            
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

bål-/ryggstyrka:            
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

rörlighet:            
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Sätt ett kryss i den ruta som stämmer in bäst på dig. 
7. Hur ofta upplever du i ditt arbetsliv… 

                                                                                                                        (Efter Stockholms läns landsting) 

 Alltid För det mesta Då och då Sällan Aldrig 

glädje och/eller lycka □ □ □ □ □ 
kontroll/ inflytande över 
din arbets-situation? □ □ □ □ □ 
Meningsfullhet? □ □ □ □ □ 

 
Sätt ett kryss i den ruta som stämmer in bäst på dig. 

8. Har du haft något eller några av följande symptom eller besvär någon gång under 
de senaste tre månaderna? 

 
(Ur Workline och Östgötens hälsa och miljö, Befolkningsenkät 1999) 

 Dagligen Någon gång per vecka Någon gång per månad Sällan eller aldrig 

Besvär från 
nacke/axlar □ □ □ □ 
Besvär från armar/ 
armbågar/händer □ □ □ □ 
Besvär från 
rygg/höfter □ □ □ □ 
Besvär från 
ben/knän/fötter □ □ □ □ 

 
Sätt ett kryss i den ruta som stämmer in bäst på dig. 

9. Hur färdas du vanligtvis dagligen mellan platser (t.ex. hem, arbete, affärer, bio 

osv.)?  
                                                                                                                                  (Efter IPAQ och HPB) 

Bil, buss eller tåg □ 
Promenad eller cykel mindre än 10 min □ 
Promenad eller cykel mellan 10 - 30 min □ 
Promenad eller cykel mellan 30 – 60 min □ 
Promenad eller cykel över 60 min □

 
Sätt ett kryss i den ruta som stämmer in bäst på dig. 

10. Hur mycket stillasittande är du vanligtvis dagligen under din vakna tid? (Både 
arbetstid och fritid. Räkna även med om du färdas stillasittande mellan plaster.) 

                                                                                                                                                  (Efter IPAQ) 
0 – 4 timmar 5-8 timmar 9-12 timmar 13 timmar eller mer 

□ □ □ □ 
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Sätt ett kryss i den ruta som stämmer in bäst på dig. 
11. Mitt arbete är/innebär: 

(Ur Workline och Östgötens hälsa och miljö, Befolkningsenkät 1999) 

 Dagligen Någon gång per vecka Någon gång per månad Sällan eller aldrig 

Stillasittande □ □ □ □ 

Rörligt □ □ □ □ 

Lyft på ca 1-6 kg många 
gånger i timmen under en 
dag □ □ □ □ 

Tunga lyft (minst 15 kg) □ □ □ □ 

Ensidiga monotona 
arbetsrörelser □ □ □ □ 

Arbetsställning där nacke 
el rygg är framåtböjd, 
sned eller vriden □ □ □ □ 

 
Sätt ett kryss i varje kategori. 

12. I vilken omfattning ägnar du dig avsiktligt åt motions-, idrotts och/eller 
friluftsverksamhet? 

Gäller fritiden och du får endast räkna med det som överstiger 20 min aktivitet per gång. 

                                                                                                                                                        (Ur LIV 2000) 

Ansträngningsnivå: Aldrig Oregelbundet 1 ggr/vecka 2 ggr/vecka 3 eller fler 
ggr/vecka 

Hög (du har hög puls 
och blir andfådd och 
svettig) 

□ □ □ □ □ 
Medelhög (du kan 
hjälpligt föra ett samtal, 
ex  jogging) 

□ □ □ □ □ 
Låg (t.ex. lugna 
promenader och 
cykelturer)  

□ □ □ □ □ 

 
 
 Besvara frågan med ett kryss. 

13. Röker du?   Nej □ 

  Ja  □ 
 
 

 

 



 49

Bilaga 4 
 
Administra-

tion 

Antal steg 

under en 

arbetsvecka 

Arbetad tid 

under en 

arbetsvecka 

Butik Antal steg 

under en 

arbetsvecka

Arbetad tid 

under en 

arbetsvecka

Restaurang Antal steg 

under en 

arbetsvecka 

Arbetad tid 

under en 

arbetsvecka

A1 24 845 44,50 B1 38 242 33,75 R1 79521 58,50 

A2 32 691 46,58 B2 18 441 36,00 R2 13046 16,42 

A3 23 230 43,92 B3 30 660 42,75 R3 55115 47,50 

A4 27 037 45,75 B4 31 503 26,50 R4 28545 42,50 

A5 34 147 42,33 B5 24 627 47,08 R5 35300 42,50 

A6 24 123 42,83 B6 30 737 29,25 R6 57702 47,17 

A7 30 719 45,00 B7 41 731 39,33 R7 35252 53,83 

A8 23 911 41,33 B8 41 273 46,00 R8 87141 56,50 

A9 24 978 45,00 B9 63 063 42,25 R9 34666 42,00 

A10 14 275 43,00 B10 37 644 36,25 R10 47091 47,25 

A11 17 272 40,00 B11 49 654 48,50 R11 39337 43,33 

A12 20 473 40,58 B12 45 921 42,00 R12 49292 42,50 

A13 * * B13 40 095 41,50 R13 42640 49,00 

   B14 36 226 46,50 R14 *  

   B15 34 904 45,00 R16 *  

   B16 57 655 47,50 R17 *  

   B17 31 782 26,25    

   B18 50 843 41,03    
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Bilaga 5 
 

För steptestet tillverkades lådor av MDF-plattor, ett mycket hållbart och kompakt material. 

Dessa sågades till med cirkelsåg för att få de exakta måtten. 

 

Måtten på de färdiga lådorna var:  

- För män - h 40 cm * b 50 cm * d 40 cm 

- För kvinnor – h 33 cm * b 45 cm * d 40 cm 

 

Lådorna monterades med ett lager fästande trälim och skruvades därefter ihop med skruv 

anpassad för spånskivor. Hålen för skruvarna förborrades i mdf-skivorna, först med 3 mm-

borr på de ställen där skruven skulle gå rakt igenom plattan, och med 2-mm borr där skruven 

skulle gå ner i plattans kant. 
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Bilaga 6 
 
 Table 13.8 Aerobic fitness Categories in Men (M) and Women (W) for the Forestry Step Test 
    Fitness Categories    
  Superior Excellent Very Good Good Fair Poor Very Poor 
Age         

15M 57 +  56-52 51-47 46-42 41-37 36-32 <32 
 W 54 +  53-49 48-44 43-39 38-34 33-29 <29 

20M 56 + 55-51 50-46 45-41 40-36 35-31 <31 
 W 53 + 52-48 47-43 42-38 37-33 32-28 <28 

25M 55 + 54-50 49-45 44-40 39-35 34-30 <30 
 W 52 + 51-47 46-42 41-37 36-32 31-27 <27 

30M 54 + 53-49 48-44 43-39 38-34 33-29 <29 
 W 51 + 50-46 45-41 40-36 35-31 30-26 <26 

35M 53 + 52-48 47-43 42-38 37-33 32-28 <28 
 W 50 + 49-45 44-40 39-35 34-30 29-25 <25 

40M 52 + 51-47 46-42 41-37 36-32 31-27 <27 
 W 49 + 48-44 43-39 38-34 33-29 28-24 <24 

45M 51 + 50-46 45-41 40-36 35-31 30-26 <26 
 W 48 + 47-43 42-38 37-33 32-28 27-23 <23 

50M 50 + 49-45 44-40 39-35 34-30 29-25 <25 
 W 47 + 46-42 41-37 36-32 31-27 26-22 <22 

55M 49 + 48-44 43-39 38-34 33-29 28-24 <24 
 W 46 + 45-41 40-36 35-31 30-26 25-21 <21 

60M 48 + 47-43 42-38 37-33 32-28 27-23 <23 
 W 45 + 44-40 39-35 34-30 29-25 24-20 <20 

65M 47 + 46-42 41-37 36-32 31-27 26-22 <22 
 W 44 + 43-39 38-34 33-29 28-24 23-20 <20 
 From Sharkey, B. J. Physiology of Fitness, Tables B.4 and B.5, p. 262, 1984. Copyright 1984 Human Kinetics Publishers, Champaign, IL.
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Bilaga 7 
 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
Käll- och litteratursökningen ska finnas med som den sista bilagan i ditt examensarbete och 
ska innehålla rubrikerna Vad, Varför, Hur och Kommentarer (se nedan). Syftet med att 
redovisa käll- och litteratursökning är att läsaren av ditt arbete ska kunna återskapa dina 
sökningar och på så sätt kunna hitta relevanta dokument.  
 
 
VAD? 

Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
Restaurant 
Health 
Physical activity 
Hotell- och restaurangpersonal 
Ergonomer 
Working conditions 

Bakers 
Restaurant industry 
Restaurant workers 
Perceived health 
Exercise 

 
 
VARFÖR? 

Varför har du valt just dessa ämnesord?  
Sökningarna genomförda i PubMed har använt ämnesord som omfattar en av de 
yrkeskategorier som uppsatsen avser att undersöka.(sökningen är genomförd i ett tidigare 
skede då avsikten enbart var att undersöka personal i restaurangbranschen) 
I Arbetslivsinstitutets databas har färdiga sökalternativ använts, därav de många träffarna. 

 
 
HUR? 

Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal träffar 
PubMed 
PubMed 
PubMed 
PubMed 
PubMed 
PubMed 
PubMed 
PubMed 
Sports discus 
Arbetslivsinstitutet 
Arbetslivsinstitutet 
Arbetslivsinstitutet 
Arbetslivsinstitutet 

Restaurant & perceived health 
Bakers & peceived health 
Restaurant workers & perceived health 
Restaurant industry & health 
Restaurant workers & health 
Restaurant workers & physical activity 
Restaurant workers & exercise 
Physical activity & Working conditions 
Restaurant workers & exercise 
Hotell- och Restaurangpersonal 
Ergonomer 
Ergonomer, magisteruppsatser 
Företagsläkare 

0 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
26 
1 
125 
213 
38 
417 

 




