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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar: Den stressrelaterade ohälsan har ökat de senaste åren och            

resulterar ofta i försämrade kognitiva förmågor. Det finns ett stort behov av att hitta metoder               

både för att minska den upplevda stressen men också att bibehålla de kognitiva förmågorna. Vårt               

huvudsakliga syfte med denna studie är att titta på om en individs syreupptagnings-förmåga             

påverkar hur starkt sambandet mellan den Upplevda stressorn och den kognitiva förmågan är och              

om det finns genusskillnader. Vi tittar också på om det finns signifikanta skillnader och samband               

mellan syreupptagningsförmåga, kognitiv förmåga och Upplevd stressor.  

Metod: Data till den här kvantitativa tvärsnittsstudien har inhämtats från ett större projekt,             

”Fysiskt aktivitetsmönster och hälsosamma hjärnfunktioner bland kontorsanställda”, som är         

utformat som en tvärsnittsstudie och genomfördes vid GIH under 2016–2017. Till vår studie där              

vi tittar på Upplevd stressor genom enkätfråga, syreupptagningsförmåga i form av relativ VO₂             

max beräknad utifrån Ekblom-Bak test och Arbetsminne mätt genom testerna STROOP och            

Digit Span Backwards, har vi 325st deltagare med komplett data för dessa variabler och som då                

ingår i vår population. Av dessa är 218st kvinnor (67,1%) och 107st män (32,9%). 

Resultat: Det finns ett svagt men signifikant samband mellan VO₂ max och Arbetsminne             

(r=0,13, p=˂0,05), där högre VO₂ max medför en bättre prestation för Arbetsminne. Vår data              

visar däremot inget signifikant samband mellan VO₂ max och Upplevd Stressor (r=0,13,            

p=˃0,05). Populationen delades in i kvintiler och sambandet mellan Arbetsminne och Upplevd            

stressor analyserades för vardera kvintil samt uppdelat på kön. För männen visade ingen kvintil              

på ett signifikant samband. Däremot för kvinnorna visade kvintilen med högst VO₂ max på ett               

signifikant samband (r=0,50, p=˂0,05), där högre Upplevd Stressor medförde sämre prestation           

för Arbetsminne.  

Slutsats: Vi ser att det finns ett samband mellan VO₂ max och Arbetsminne, där högre VO₂                

max samtidigt innebär en något bättre prestation på test för Arbetsminne. Kvinnor med hög VO₂               

max visar ett relativt starkt samband mellan Upplevd stressor och Arbetsminne, där högre             

skattning för Upplevd stressor samtidigt innebär en något sämre prestation på test för             
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Arbetsminne. Kvinnor skattar högre för Upplevd stressor än vad männen gör, och samtliga som              

skattat högsta möjliga är kvinnor. Kvinnor med lägst VO₂ max, har lägre utbildningsgrad jämfört              

med övriga i populationen. 
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1.Introduktion 
1.1. Inledning 
 

Den stressrelaterade  ohälsan i Sverige har ökat markant under de senaste tio åren, allra mest för                 

kvinnor. Samtidigt rör vi oss mindre, och allt färre når upp till den rekommenderade mängden av                

fysisk aktivitet. En stor andel av de anställda i Sverige arbetar idag relativt stillasittande framför               

datorer och det finns inte många naturliga avbrott för rörelse. Samtidigt vet vi att risken för att                 

drabbas av många sjukdomar minskar både om vi ökar vår fysiska aktivitet men också om vi                

minskar långvarig stress och ser till att få tillräckligt med återhämtning (FYSS 2017 : fysisk              

aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, 2016).  

Detta gör det angeläget att forska kring hur sambanden mellan stress, fysisk aktivitet och              

negativa effekter av långvarig stress ser ut för att kunna utforma rekommendationer,            

arbetsplatser och interventioner utifrån god evidens. 

 

1.2. Samhällets krav på individen 

 
Den tekniska utvecklingen har på kort tid gjort stora framsteg och bidrar exempelvis till              

förbättrade kommunikationer, transporter och tjänster som påskyndar globaliseringen (Pellmer         

Wramner, Wramner, & Wramner, 2017). I takt med utvecklingen ökar också förväntningarna på             

den ekonomiska tillväxten, vilket i sin tur leder till att prestationskraven på de anställda ökar och                

i många fall blir arbetsbelastningen ohälsosamt hög.  

En ökad tillgänglighet bidrar till att många upplever ett gränsöverskridande mellan arbete och             

fritid. I ett informationssamhälle där vi hela tiden måste förhålla oss till ett överflöd av               

information går mycket energi åt till att sålla och prioritera. Sammantaget leder detta till att               

många får en otillräcklig återhämtning med stressrelaterade besvär som följd.  

Det är därför mycket angeläget att försöka vända trenden och skapa arbetsplatser som främjar              

hälsa och välbefinnande långsiktigt och hållbart. Mängden stressorer  är bara en del av              
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förklaringen till att vissa personer blir sjuka och andra inte. Det är också den enskilda individen                

som avgör om en situation är krävande, lockande eller farlig, detta sker utifrån tidigare              

erfarenheter.  

För att kunna förstå varför människor klarar av sina krav i arbetslivet olika är              

”krav-kontroll-stöd-modellen” (se bild 1.) en viktig hjälp. ”Hypotesen i denna modell är att ett              

arbete som är kravfyllt men samtidigt stimulerande och som innehåller ett stort mått av              

egenkontroll och beslutsutrymme ger såväl psykologisk som fysiologisk tillväxt.” (Faskunger,          

2013). 

 

Bild 1. Job Demand Control Model av Robert Karasek 

Arbetsplatsen är en viktig arena för hälsofrämjande arbete eftersom det finns potential att nå och               

påverka många vuxna oavsett socioekonomisk status, kön, ålder och etnicitet (Faskunger, 2013).            

Det är dock viktigt att utforma arbetsplatser och arbetssätt på bästa sätt för att främja de                

anställdas både fysiska och psykiska välmående. En viktig faktor här är att ta reda på under vilka                 

förutsättningar som stress  skapar ohälsa och nedsatta kognitiva förmågor men också vilka             

faktorer som motarbetar den processen.  

Det finns mycket som tyder på att fysisk aktivitet, och då framförallt aerob träning, kan förbättra                

kognitiva förmågor i olika former. Det är ett relativt nytt forskningsområde och resultaten skiljer              

sig åt, vilket troligen beror delvis på att både kognitiva förmågor och aerob träning kan               

utvärderas på olika sätt. Flera studier använder tester för arbetsminne som utvärderingsmetod för             

kognitiv förmåga, och där har man kunnat se en förbättring både akut efter enstaka aeroba               
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träningspass och efter längre interventioner med aerob träning i olika intensitet. (Voss et al.,              

2019) och (Jonasson et al., 2017). Det finns resultat som visar på att en förbättrad kognitiv                

förmåga framförallt kan ses bland de som höjer sin kondition från en låg nivå och att det då finns                   

en gräns där ytterligare förbättringar i kondition medför små skillnader i den kognitiva förmågan              

(Pantzar, Jonasson, Ekblom, Boraxbekk, & Ekblom, 2018). Forskning visar också att aerob            

träning kan minska upplevda stressorer (Larsson, Ekblom, Kallings, Ekblom, & Blom, 2019) och             

lägre stressnivå har visat sig förbättra eller bibehålla den kognitiva förmågan (Aggarwal et al.,              

2014) och (Jonsdottir et al., 2013). 

Det skulle kunna vara värdefullt för både arbetsgivare och anställda med insatser på             

arbetsplatsen som kan höja den aeroba aktiviteten för de anställda, då den kognitiva förmågan              

och i hög grad arbetsminnet kan påverka prestationen i det dagliga arbetet. Samtidigt som den               

anställde då kan känna en lägre nivå av upplevd stress och därigenom må bättre och minska                

risken för stressrelaterad ohälsa och sjukskrivning. En minskad upplevd stress över längre tid             

påverkar också den kognitiva förmågan positivt och kan höja prestationen (Ekman & Arnetz,             

2013). 

Med mer forskning och klarlagda samband finns möjligheten att kunna utforma evidensbaserade            

interventioner som kan ta till vara på dessa effekter. Det skulle kunna medföra både bättre               

lönsamhet på grund av minskad sjukskrivning och höjd prestation samt förbättrad både psykisk             

och fysisk hälsa för den anställde genom minskad stress, bättre fysik och höjd             

prestationsförmåga.  

 

1.3. Rekommendation för fysisk aktivitet 

 
”Fysisk aktivitet minskar risken för förtida död, hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, fetma, cancer,            

osteoporos, demens och depression.” (FYSS 2017 : fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och           

sjukdomsbehandling, 2016). Att ta fram rekommendationer har varit en utmaning eftersom det är             

så många olika mekanismer som påverkas och som kan fungera hjälpsamt på olika typer av               

prevention. Det är heller inte lätt att mäta hur fysiskt aktiva människor faktiskt är då en                
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överrapportering är vanlig vid användande av enkäter. Objektiva mätningar med exempelvis           

accelerometerdata fungerar bättre, men har även den sina brister i vilka aktiviteter den mäter              

korrekt. 

Man har genom stora befolkningsstudier kommit fram till en rekommendation som har det             

primära syftet att främja hälsan. De svenska rekommendationerna är framtagna 2011 av            

Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, YFA, och bygger på World Health Organization, WHO:s            

och de amerikanska riktlinjerna. I korthet innebär rekommendationerna för vuxna: Minst 150            

minuter fysisk aktivitet på måttlig intensitet per vecka eller minst 75 minuter fysisk aktivitet på               

hög intensitet, dessa båda kan kombineras och bör spridas på minst tre av veckans dagar och                

utföras i block om minst 10 minuter. Muskelstärkande aktiviteter bör utföras minst två gånger              

per vecka.  

Folkhälsomyndigheten utför varje år en undersökning, HLV ”Hälsa på lika villkor”, som är en              

validerad enkätundersökning där man bland annat tittar på hur många som uppnår den             

rekommenderade mängden av fysisk aktivitet. För år 2018 var den siffran 66 % för vuxna 18–64                

år. I SCAPIS-studien gjord vid GIH, så visade populationens egenrapporterade fysiska aktivitet            

(enkätdata) att 65 % av männen och 61 % av kvinnorna uppfyllde rekommendationen. När              

insamlade data från accelerometer analyserades, så visar detta att endast 26,6% av männen och              

23,7% av kvinnorna uppnår rekommendationen så som den är utformad idag med 10 minuters              

sammanhängande block av fysisk aktivitet (Ekblom-Bak et al., 2015).  

Att alla människor inte uppnår dessa rekommendationer kan till viss del bero på barriärer som               

skapas inom arbetslivet och hur arbetsplatser är utformade. Mer forskning behövs för att utforma              

arbetsplatser som gynnar hälsa men också för att fördjupa kunskapen kring vilka förutsättningar             

som skapar stress och ohälsa (Wemme & Rosvall, 2005). 

 

1.4. Stressreaktion, på gott och ont 
 
Stressreaktionen har som huvuduppgift att mobilisera energi. Detta sker genom att           

kroppsfunktioner som inte är nödvändiga för överlevnad nedprioriteras samtidigt som kroppens           
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prestationsförmåga höjs genom ökad hjärtfrekvens, höjd blodglukos och förbättrad         

blodförsörjning till muskler (Ekman & Arnetz, 2013). För tidigare generationer har ofta stress             

varit kortvarig och krävt en fysisk insats, men i dagens samhälle är mycket av den stress vi                 

utsätts för psykosocial och påverkar oss mildare men under lång tid och sällan i kombination               

med en fysisk insats. Resultatet blir att den energi som kroppen mobiliserar inte utnyttjas, detta               

är en av anledningarna till att fysisk aktivitet kan fungera lugnande på kroppens stressystem              

(Contrada & Baum, 2010). 

Stressreaktionen aktiveras huvudsakligen av två parallella system, SAM-axeln och HPA-axeln.          

Vid en akut sympatikusaktivering skickar det sympatiska nervsystemet signaler till          

binjuremärgen att börja utsöndra adrenalin och noradrenalin. I synergi med aktivering av            

SAM-axeln, aktiveras HPA-axeln i flera olika steg. Detta sker för att koppla hjärnan till det               

endokrina systemet (Contrada & Baum, 2010). Hypothalamus i hjärnan utsöndrar hormonet           

CRH, som signalerar till hypofysen att producera hormonet ACTH som i sin tur leder till att                

binjurebarken utsöndrar den dominerande glukokortikoiden kortisol (Ekman & Arnetz, 2013).          

En lagom mängd kortisol har många positiva effekter på människokroppen och kan vara helt              

avgörande för överlevnad i en akut katastrof eller under svält (Lännergren, Westerblad,            

Ulfendahl, & Lundeberg, 2017). Men då vi utsätts för långvarig stress utan tillräcklig             

återhämtning avtar kroppens förmåga att reglera halten kortisol. Den långvarigt förhöjda           

kortisolhalten får då negativa följder såsom sömnbesvär, psykiska symptom,         

matsmältningsproblem och nedsatt sexlust (Ekman & Arnetz, 2013). Immunförsvaret blir också           

nedsatt och gör att kroppen blir mer mottaglig för infektioner, inflammatoriska sjukdomar och             

även cancer (Contrada & Baum, 2010). De positiva effekterna av en akut stressreaktion blir              

ersatta vid en långvarig stress och bidrar eller alternativt påverkar olika sjukdomar genom             

påverkan på immunförsvaret (Yuen et al., 2009). 

Under stress kan vi tappa både helhetsperspektiv och tidsuppfattning men också fatta mer             

impulsiva och känslomässigt styrda beslut genom att frontalloben som står för logiskt tänkande             

fungerar sämre (Ekman & Arnetz, 2013). För prestationer vi förväntas utföra under en arbetsdag              

kan detta innebära kraftiga begränsningar. 
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2. Kunskapsöversikt 

 

2.1. Fysisk aktivitet i kombination med stress 

Stressreaktionen är tänkt att hjälpa oss hantera en akut situation och därefter avta och låta               

kroppen återhämta sig. I det moderna samhället är de vanligaste stressorerna konstant aktiverade,             

men på en lägre nivå än de stressorer som aktiverar den klassiska “fly eller fäkta reaktionen”.                

Denna typ av stressor benämns låggradig men kronisk stressbelastning (Ekman & Arnetz, 2013).             

Ökad fysisk aktivitet har i studier medfört att individer kan hantera den här typen av               

stressbelastning bättre och att risken för att utveckla ohälsa till följd av den sjunker. Individer               

med en högre grad av fysisk aktivitet uppvisar en lägre grad av upplevd stress. (Flodin, Jonasson,                

Riklund, Nyberg, & Boraxbekk, 2017) (Jacobson, 1996). Individer med regelbundna          

motionsvanor verkar ha en bättre förmåga att hantera stressorer generellt jämfört med de som              

inte är aktiva (Ekman & Arnetz, 2013) och ökad fysisk aktivitet kan medverka till att individer                

upplever mindre stress men också ökat välbefinnande (Gerber, Jonsdottir, Lindwall, & Ahlborg,            

2014). Fysisk aktivitet ger positiv effekt på både välbefinnandet och nervsystemet, och dessutom             

medför det en lägre kortisolpåverkan vid regelbunden aktivitet (FYSS 2017 : fysisk aktivitet i             

sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, 2016). Konditionsträning kan ha en gynnsam         

effekt, då högre syreupptagningsförmåga medför lägre fysiologisk respons vid stress. Genom           

fysisk aktivitet som ökar den aeroba förmågan förbättras kroppens möjlighet att hantera en             

låggradig och kronisk stressbelastning, men även de kognitiva förmågorna förbättras. (Holmes &            

Roth, 1985). 

 

2.2. Fysisk aktivitet och dess påverkan på kognitiva förmågor 

Kognition är ett brett begrepp, och fysisk aktivitet förefaller kunna förbättra förmågorna inom             

många av dess områden men i olika hög grad. Vissa menar att begreppet kognition inte bör                

användas i sin helhet, utan istället brytas ner till arbetsminne och exekutiva förmågor som man               
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ser att fysisk aktivitet har en stark positiv effekt på. Dessa positiva effekter ger en förkortad                

reaktionstid, oberoende av intensitet på träningen. En förkortad reaktionstid indikerar ett           

förbättrat arbetsminne, och vissa arbetsminnestester kan utföras på en kortare tid, exempelvis            

Arbetsminne STROOP (Davranche, Brisswalter, & Radel, 2015). Arbetsminne och exekutiva          

funktioner är vitala delar för en väl fungerande vardag både gällande arbetslivet och en              

stimulerande fritid. Vi begränsar därför begreppet kognitiva förmågor till arbetsminne och           

exekutiva förmågor i den här studien. En vital del för arbetsminnet är hippocampus, som även               

har betydelse för inlärning och sinnesstämning. Detta område är speciellt utsatt för            

stresshormoner och misstankar finns om att förhöjda kortisolnivåer under längre perioder skadar            

nervcellerna i hippocampus (Ekman & Arnetz, 2013). Prefrontala hjärnbarken påverkas av           

konstanta och upprepade aktiveringar av SAM-axeln och det sympatiska nervsystemet och de            

kognitiva och komplexa hjärnfunktionerna blir försämrade till följd av detta (Ekman & Arnetz,             

2013).  

Fysisk aktivitet i form av enstaka cykelpass på medelintensiv nivå har visat sig kunna påverka               

prefrontala cortex (Yanagisawa et al., 2010) genom att fysisk aktivitet resulterar i ökat blodflöde              

och en nervcells nybildning inom de eventuellt skadade delarna i hjärnan, vilket kan leda till               

förbättring av arbetsminnet (Yanagisawa et al., 2010). 

Detta stämmer överens även med studier på djur, där flera positiva effekter har hittats till följd av                 

VO₂ max träning. Nybildning av blodkärl och hjärnceller kan ske till följd av VO₂ max träning                

(Kramer, Erickson, & McAuley, 2015). Denna typ av nyskapande inom prefrontala hjärnbarken            

och hippocampus, skulle hos människor kunna minska de kognitiva problem och           

beteendeavvikelser som orsakas av skador, åldrande eller stress. Fysisk aktivitet kan ha en sådan              

effektiv påverkan att redan enstaka pass kan ha mätbara effekter på både kognitionen och den               

motoriska kontrollen (Mang, Snow, Campbell, Ross, & Boyd, 2014). Ytterligare en studie            

påvisar förbättringar i arbetsminne, som utvärderats med hjälp av bland annat STROOP test, där              

aerob fysisk aktivitet ger omedelbara effekter på arbetsminnet, men även ihållande förbättringar            

efter regelbunden aerob träning. Dessa förbättringar tros kunna ha ett samband med den ökade              

halten brain derived neutronic factor, BDNF efter aerob träning (Voss et al., 2019). Relationen              

mellan syreupptagningsförmåga och prestation på STROOP test har undersökts i en studie på             
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barn, och för äldre barn visar detta en starkare effekt, vilket medför att det kan vara intressant                 

och överförbart även på vuxna (Buck, Hillman, & Castelli, 2008). Oavsett om det gäller              

kognition som helhet, eller specifika delar, så finns ett starkt positivt samband mellan aerob              

kapacitet och kognitiv funktion (FYSS 2017 : fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och           

sjukdomsbehandling, 2016). Konditionsträning bidrar till förbättringar inom flera kognitiva         

områden och också till att individer hanterar och upplever stress på ett gynnsammare sätt. Men               

samverkar dessa effekter så att aerob träning påverkar sambandet mellan stress och kognitiv             

förmåga? 

 

2.3. Samband mellan stressorer, kondition och kognitiv förmåga  
 

Trots att de flesta studier visar att kondition påverkar antingen kognitiva förmågor eller stress,              

tycks sambandet mellan kondition, kognitiva förmågor och stress vara svårare att påvisa. Dock             

finns möjligheten att aerob träning kan användas som buffert inom detta sammanhang. Om             

hjärnan under en längre tid påverkas av stresshormoner förändras nervcellernas struktur och en             

strukturell ombildning sker (Ekman & Arnetz, 2013). Länge trodde man att hjärnans struktur var              

oföränderlig, men detta har ändrats. Man kan nu visa åtskilliga exempel på då förändring och               

plasticitet äger rum, både på det strukturella och funktionella planet (Lännergren et al., 2017). En               

RCT studie tittar på ett konventionellt rehabiliteringsprogram för individer med          

utmattningssyndrom och ett med tillägg av aerob träning under 12 veckor. Gruppen med tillägg              

av träning fullföljde programmet i lägre grad, men uppvisade en klar förbättring i             

syreupptagningsförmåga och ett signifikant bättre episodminne, men för förbättringar i          

utmattningssyndromet sågs ingen skillnad mellan grupperna (Eskilsson, Slunga Järvholm,         

Malmberg Gavelin, Stigsdotter Neely, & Boraxbekk, 2017). I en senare studie jämfördes            

metoderna kognitiv träning och aerob träning utifrån dess effekter på kognitiva försämringar            

orsakade av stress. Kognitiv träning visade i denna studie bättre effekt än aerob träning.              

(Malmberg Gavelin et al., 2018) Detta visar på att det finns potential att kunna nå förbättringar,                
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men att det behövs ytterligare studier inom detta område för att klargöra mekanismerna bakom              

och se hur man kan få god effekt och samtidigt följsamhet.  

Vid fysisk aktivitet reagerar kroppen genom ett stresspåslag, men då vi avslutar aktiviteten             

sjunker kortisol till en lägre nivå än innan. Vid regelbunden träning kommer kortisolet att              

succesivt öka mindre för varje gång vi tränar och sjunka lägre efteråt. Dessutom har det visat sig                 

att om man tränar regelbundet så ökar kortisolet mindre även när man stressas av andra orsaker                

(Contrada & Baum, 2010). En mild till måttlig ökning av mängden stresshormon kan vara till               

fördel och resultera i förbättrat arbetsminne, medan överväldigande stress försämrar (Yuen et al.,             

2009). Med fysisk aktivitet ökar mängden BDNF till det dubbla eller möjligen ännu mer (FYSS               

2017 : fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, 2016). Den höjda mängden           

BDNF kan möjligen hjälpa individen att använda stresshormonerna till sin fördel inom kognitiva             

förmågor, och vara en av orsakerna till de goda effekter som ses då kognitiva uppgifter utförs                

efter aerob fysisk aktivitet (McMorris, 2016). I ytterligare en studie visas att kognitiva uppgifter              

med fördel kan utföras efter aeroba aktiviteter och att det ger gynnsamma effekter vid utförande               

av minnes tester. Detta tros ske genom att BDNF eventuellt skyddar hippocampus och             

prefrontala hjärnbarken mot skador på nervcellerna (Moriarty et al., 2019a).  
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3. Syfte 

Vårt syfte med denna studie är att studera sambanden mellan VO₂ max, Arbetsminne och              

Upplevd stressor samt om det föreligger könsskillnader i variabeldata och samband.  

3.1. Frågeställningar 

1) Finns det ett samband mellan: VO₂ max och Upplevd stressor och mellan VO₂ max och                

Arbetsminne? 

2) Påverkar VO₂ max sambandet mellan Upplevd stressor och Arbetsminne? 

3) Ser medelvärdena för dessa variabler och sambandet mellan Upplevd stressor och            

Arbetsminne likadana ut för kvinnor och män? 

3.2. Hypoteser 

1) Det finns ett negativt samband mellan VO₂ max och Arbetsminne respektive Upplevd             

stressor, där det för högre VO₂ max då skulle innebära en lägre skattning av Upplevd stressor                

och en bättre prestation på tester för Arbetsminne.  

2) De som har högre VO₂ max har ett svagare samband mellan Upplevd stressor och               

Arbetsminne, där samma skattning av Upplevd stressor då skulle innebära en bättre prestation för              

Arbetsminne för dem med högre VO₂ max.  

3) Såväl medelvärde i VO₂ max, Upplevd stressor och Arbetsminne samt sambandet mellan             

Upplevd stressor och Arbetsminne skiljer sig mellan kvinnor och män. 
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4. Metod 
4.1. Population 

 
Data till den här studien har inhämtats från ett större projekt, ”Fysiskt aktivitetsmönster och              

hälsosamma hjärnfunktioner bland kontorsanställda”. Detta projekt är utformat som en          

tvärsnittsstudie och genomfördes vid GIH under åren 2016–2017. 

Stockholms etiska råd godkände projektet (Dnr 2016/1840–32) och alla deltagare skrev under ett             

informations- och godkännande dokument. 

Deltagarna är kontorsanställda vid två olika privata företag och arbetar på tre olika arbetsplatser i               

Stockholm respektive Göteborg. Deltagandet var frivilligt och de bjöds in till projektet via mejl              

(n= 2024) av dessa valde 547 att delta. Deltagarna svarade på en webenkät och efter ett par                 

veckor fick de också genomföra tester och utrustades med både accelerometer och inclinometer. 

Till vår studie har vi valt att hämta data från detta projekt då dessa arbetsplatser väl representerar                 

hur många anställda i Sverige har det under arbetstid. De flesta av deltagarna tillbringar större               

delen av dagen framför dator och har tillgång till ett höj- och sänkbart skrivbord. Det är en större                  

del kvinnor än män och knappt 90% jobbar heltid. 

Till denna studie där vi tittar på Upplevd stressor genom enkätfråga, aerob fysisk kapacitet i form                

av relativ VO₂ max och Arbetsminne mätt genom testerna STROOP och Digit Span Backwards              

(se nedan), har vi 325st deltagare med komplett data för dessa variabler och som då ingår i vår                  

studie. Av dessa är 218st kvinnor (67,5%) och 107st män (32,5%). 

MEDELVÄRDE ± STD.AVVIKELSE KVINNOR 
N=218 

MÄN 
N=107 

ÅLDER 41,5±8,7 39,7±9,1 
VO2 37,7±7,6 44,7±7,9 
UPPLEVD STRESSOR 2,5±1,2 2,0±1,0 
ARBETSMINNE, STROOP 47,5±10,2 50,2±8,5 
ARBETSMINNE, DSB 5,0±1,3 5,6±1,5 
UTBILDNING 2,6±0,6 2,7±0,6 
 

Bild 3. Tabell, Baslinje- och variabeldata för populationen. 
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4.2. Data 

 
4.2.1 Upplevd stressor  

Upplevd stressor mättes med en ensam fråga om kvantitativa krav: ” Har du så stressigt arbete att                 

du inte hinner prata eller tänka på annat än arbetet?” Svarsalternativ från 1 till 5, där 1=mycket                 

sällan och 5=mycket ofta (Enligt Enkätfrågor EPN är det QPS: Gamberale, F., Hottinen, V., ... &                

Orhede, E. (2000). QPS Nordic: General Nordic Questionnaire for Psychological and Social            

Factors at Work: User’s Guide. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.) (Se bilaga.6) 

Denna fråga omfattar allt som individen uppfylls av på arbetsplatsen och som kan vara upphov               

till stress. En begränsning här kan vara de individer som har en hög grad upplevd stressor under                 

sin fritid och därför påverkas av en högre grad stressor än vad som fångas av denna fråga. Det                  

kan också vara förändringar, konflikter och utmaningar kring exempelvis organisation, ledarskap           

och krav-kontroll som kan bidra till den upplevda graden stressor men som inte heller fångas               

fullt ut av denna fråga. 

4.2.2 Relativ VO₂ max  

Relativ VO₂ max används som ett mått på aerob fysisk kapacitet, detta mättes genom              

Ekblom-Bak cykeltest som är ett submaximalt konditionstest som ger ett beräknat värde på             

individens maximala syreupptagningsförmåga. Då de flesta studier visar på att aerob fysisk            

aktivitet har en högre korrelation med kognitiva förmågor och stresshantering jämfört med annan             

fysisk aktivitet valde vi variabeln relativ VO₂ max (ml/kg/min) då detta värde visar på              

kontinuerlig mängd aerob fysisk aktivitet under senaste tiden.  

Då män generellt har ett högre värde för VO₂ max än kvinnor tittar vi på data både som                  

gemensam grupp, men också utifrån kön. Då vi använder relativa VO₂ max som tar hänsyn till                

kroppsvikten försvinner en del av könseffekten, men fortfarande finns skillnader kvar mellan            

könen att ta hänsyn till. 
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Det är viktigt med standardisering av förhållanden och genomförandet vid mätningen och trots             

det har man ett metodfel som vanligtvis ligger på 9-18% och detta beror till största delen på den                  

antagna maxpulsen för individen (220-ålder), reliabiliteten för detta test är god (Björkman,            

Ekblom-Bak, Ekblom, & Ekblom, 2016) (FYSS 2017 s.258). 

Ekblom-Bak cykeltest, är ett submaximalt konditionstest som utförs på en kalibrerad           

ergometercykel och ger en beräknad maximal syreupptagningsförmåga. Testet pågår i minst 8            

minuter där de 4 första minuterna utförs på en standardiserad belastning (0,5 kp) och kadens 60                

RPM, vilket kontrolleras varje minut. Efter 4 minuter höjs belastningen till vald arbetsbelastning             

(bestäms utifrån personen fysiska förmåga) vid 60 RPM startar tiden. Efter 1 minut ska skattad               

ansträngning på BORG-skalan vara 12–15 då fortsätter denna belastning i ytterligare tre minuter             

vid en lägre skattning på BORG-skalan höjs belastningen och dessa fyra minuter börjar om. Puls               

mäts minut 3.15, 3.30, 3.45 och 4.00 i både standardbelastning och arbetsbelastning och en fråga               

om skattad ansträngning på BORG-skalan ställs i sista minuten. Utifrån puls, ålder, kön, vikt och               

belastning beräknas både den relativa och den absoluta maximala syreupptagningsförmågan          

(FYSS 2017, s.258) eller (Ekblom-Bak E, Björkman F, Hellenius ML, et al. A new submaximal               

cycle ergometer test for prediction of VO2max. Scand J Med Sci Sports. 2014;24:319-26.). (Se              

bilaga.4) 

4.2.3 Arbetsminne  

Arbetsminne är en exekutiv förmåga som ingår i våra kognitiva förmågor. I studien mäter vi               

arbetsminnet genom två olika test, STROOP (Adleman et al., 2002) och Digit Span Backwards              

(Haatveit et al., 2010). Vi använder oss av arbetsminnet i många situationer under arbetsdagen              

och vår arbetsprestation kan vara beroende av hur bra arbetsminne vi har. I både litteratur och                

studier kan vi läsa att arbetsminnet kan skärpas vid en optimal mängd stress, men då vi går över                  

gränsen för den optimala mängden stress är detta en förmåga som ofta försämras. Därför är detta                

en relevant variabel att analysera för att ta reda på om fysisk aktivitet kan buffra för stress och                  

skjuta fram gränsen för hur hög graden av stressor kan vara innan individen får ett stresspåslag                

som leder till att den optimala nivån överskrids. 
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STROOP mäter impulskontroll och arbetsminne genom ett färgtest som består av deltest A och              

deltest B med ord av olika färger och utförs på tid. I deltest A ska personen rad för rad läsa upp                     

exakt vad som står på pappret och färgen är även matchad med ordet. Om det är blå färg står det                    

blå. Tid och antalet eventuella fel registreras. I deltest B ska personen rad för rad istället ange                 

den färg som ordet är textat med och inte vad som står skrivet. Även här registreras tid och                  

eventuella fel. Det är den registrerade tiden för deltest B vi använt oss av i våra analyser och ett                   

lägre värde indikerar en bättre prestation. (Se bilaga.3) 

Felkälla kan vara problem att se färgen vilket kan bero på exempelvis defekt färgseende eller               

dålig belysning. Ett värde för detta test i datasetet avvek och var betydligt högre än nästföljande.                

Detta värde uteslöts vid analyserna, då vi gjorde bedömningen att det troligtvis beror på någon av                

ovanstående felkällor. Då fördelningen för denna data var något skev, så genomförde vi en              

logaritmering vilket innebär att extremdatan får mindre genomslag. Normalfördelningen av datan           

blev då bra. 

Digit Span Backwards (DSB) mäter Arbetsminne genom att testpersonen både ska minnas siffror             

som läses upp och dessutom vända på serien och upprepa dessa baklänges.  

Testet går till så att siffror läses upp i standardiserad hastighet med monoton och tydlig röst, med                 

början på två siffror och därefter ytterligare en för varje omgång. Testpersonen skall lägga              

siffrorna på minnet och upprepa dessa baklänges. Antalet siffror som testpersonen klarar att             

upprepa korrekt baklänges är det registrerade värdet. Ett högre värde indikerar således en högre              

prestation. (Se bilaga.2) 

Vid detta test är det förutom standardiserat förfarande vad gäller uppläsning också mycket viktigt              

att det sker i en ostörd miljö så att testpersonen inte blir distraherad. Fördelen med detta test är                  

enkelheten och att det sällan förekommer att personen regelbundet utsätts för detta vilket skulle              

kunna innebära en inlärning och därmed bli en felkälla.  

4.2.4 Utbildning 

Utbildningsnivå ingår som en enkätfråga och lyder ” Vilken är din högsta avslutade             

skolutbildning?” Svarsalternativen är följande: 1=Grundskola eller motsvarande,       
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2=Gymnasieskola eller motsvarande, 3=Universitets/högskoleutbildning och 4=Högre      

akademisk utbildning. (Se bilaga .7) 

4.3. Analysförfarande 

 
För att kunna uppfylla syftet och besvara frågeställningarna har vi valt ut relevanta variabler och               

analyserar dessa utifrån olika perspektiv, såsom grupperat efter VO₂ max och könsuppdelat, men             

tittar också på resultaten utifrån utbildning och testresultat. Tabeller med relevant baslinjefakta            

samt variabeldata för populationen tas fram med medelvärden och standardavvikelser. 

Samband och skillnad mellan variablerna undersöks för att ta reda på om det finns signifikans               

mellan några av dessa i vår data. Då designen är tvärsnittsstudie går det inte att säga något om ett                   

eventuellt orsakssamband. 

Av våra valda variabler får vi kontinuerliga data för STROOP testet (sek.) och för beräknad               

relativ VO₂ max (ml/min/kg), däremot för Upplevd stressor (enkätdata 1–5) och DSB testet             

(antal klarade siffror 2–8) får vi kategoriska data.  

På grund av ingående kategorisk data har vi därför gjort både en korrelationsanalys mellan alla               

fyra variabler och dessutom en ANOVA, skillnadsanalys med angivet konfidens intervall där            

variablerna med de kategoriska data ingår. Ett Post Hoc test gjordes också för de båda ANOVA                

analyserna för att säkerställa var det möjligen fanns signifikanta skillnader. 

Korrelationsanalys utförd för dessa samband: 

● VO₂ max - Arbetsminne, STROOP 
● VO₂ max – Arbetsminne, DSB 
● VO₂ max – Upplevd stressor 
● Upplevd stressor – Arbetsminne, STROOP (Kvintiler av VO₂ max) 
● Upplevd stressor – Arbetsminne, DSB (Kvintiler av VO₂ max) 

 

ANOVA, skillnadsanalys utförd för dessa skillnader: 

● VO₂ max – Arbetsminne, DSB.  
För respektive antal klarade siffror i DSB har vi tagit fram medelvärdet för VO₂ max med CI                 

95% 
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● VO₂ max – Upplevd stressor. 
För respektive skattning av Upplevd stressor har vi tagit fram medelvärdet för VO₂ max med CI                

95%. 

 

För att studera om den aeroba fysiska kapaciteten, mätt som VO₂ max, kan påverka sambandet               

mellan den exekutiva förmågan (Arbetsminnet) och den skattade Upplevda stressorn delar vi in             

populationen i kvintiler utifrån VO₂ max ml/kg/min och tittar på sambandet för Arbetsminne             

(mätt som STROOP och DSB) och Upplevd stressor för respektive kvintil och jämför dessa fem               

regressionslinjer i samma diagram. Där ett förändrat samband skulle kunna påvisas genom att             

lutningen för respektive regressionslinje skiljer sig åt. Detta görs både för hela populationen och              

för könen var för sig.  

De statistiska analyserna i denna kvantitativa studie genomförs i dataprogrammet IBM SPSS            

Statistics version 25, där licens tillhandahålles genom GIH. Bearbetning av data för diagram och              

tabeller är utfört i Excel 2016.  
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5. Resultat 
5.1. Korrelationer 
 
För sambandet mellan VO₂ max och Arbetsminne, STROOP visar korrelationsanalysen på           

signifikans. (r=0,13, p <0.05). Den som har ett högre VO₂ max har också en bättre prestation i                 

STROOP, men av r-värdet att döma finns det andra faktorer som spelar en större roll än VO₂                 

max för vilket resultat en individ kommer att prestera i STROOP testet. (Se bild 4.) Även för                 

sambandet mellan VO₂ max och Arbetsminne, DSB visar korrelationsanalysen på signifikans           

(r=0,13, p <0.05). Den som har ett högre VO₂ max har en bättre prestation i DSB testet. Då                  

r-värdet är lågt så måste vi även här vara medvetna om att andra faktorer spelar en stor roll för                   

sambandet. (Se bild 5.) 

Kvinnor presterar något bättre på STROOP testet än männen (kvinnor, M= 47,5 s. och män,               

M=50,2 s.) medan männen presterar något bättre än kvinnor i DSB (män, M= 5,6 och kvinnor,                

M= 5,0). (Se bild 3.) 

 

Bild 4. Korrelation VO₂ max – Arbetsminne, Stroop 
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Bild 5. Korrelation VO₂ max-Arbetsminne, DSB  

För sambandet mellan VO₂ max och Upplevd stressor visar korrelationsanalysen ingen           

signifikans  (r=0,13, p>0.05). (Se bild 6.)  

 

Bild 6. Korrelation VO₂ max – Upplevd stressor 

 

5.2. Medelvärdesskillnader 

 
VO₂ max medelvärdet för respektive antal siffror i testet DSB analyserades med variansanalys             

som visade en trend med högre VO₂ max medelvärde för fler klarade siffror i testet, dock ej                 
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signifikant. Post Hoc testet visade också att inget medelvärde skiljde sig signifikant mot något              

annat. Antalet individer som klarat respektive antal siffror skiljer sig åt. (Se bild 7.) Motsvarande               

ANOVA test gjordes där VO₂ max medelvärdet för respektive skattning av Upplevd stressor.             

Även här visar resultatet en trend, där lägre skattning på Upplevd stressor sammanfaller med              

högre VO₂ max medelvärde, men resultatet är inte signifikant. Post Hoc testet visade också att               

inget medelvärde skiljde sig signifikant mot något annat. Antalet individer som skattat repektive             

nivå (1-5) för Upplevd stressor skiljer sig mycket åt. Detta blir särskilt tydligt för skattning 5 för                 

Upplevd stressor där vi endast har 13 individer. (Se bild 8.)  

 

Bild 7. ANOVA analys av DSB och VO₂ max. Bild 8. ANOVA analys av Upplevd stressor och        
VO₂ max. 

 

5.3. Korrelationer för VO₂ max kvintiler 

 
Hela populationen delades in i kvintiler utifrån VO₂ max värdet och för respektive kvintil              

gjordes en korrelationsanalys. Samtliga fem regressionslinjer plottas i samma diagram där           

lutningen blir ett mått på förändrat samband. Det är för individer i den kvintilen med högst VO₂                 

max som korrelationsanalysen visar ett signifikant samband (r=0,3, p˂0,05)) mellan skattning av            

Upplevd stressor och Arbetsminne, STROOP. Effekten är låg, men ändå tydlig. För de andra fyra               

lägre kvintilerna ser sambandet annorlunda ut och inget av dessa samband är signifikanta (r=0,1,              

p˃0,05). (Se bild 9. Med tillhörande tabell.) 
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Motsvarande analys har gjorts där hela populationen delades in i kvintiler utifrån VO₂ max              

värdet och för respektive kvintil gjordes en korrelationsanalys, men där resultatet från            

Arbetsminne, DSB användes istället för från STROOP testet. Resultatet blev mycket likt det för              

Arbetsminne, STROOP och endast sambandet för kvintilen med individer med hög VO₂ max             

visade ett signifikant resultat (p˂0,05) och övriga fyra kvintiler ej signifikanta (p˃0,05). Även             

lutningarna för regressionslinjerna följer samma mönster som analysen med Arbetsminne,          

STROOP. (Se bilaga.5) 

En likadan analys gjordes också där populationen delades in i tertiärer utifrån VO₂ max värdet,               

men då det endast var individer med hög VO₂ max som visade ett signifikant samband mellan                

skattning av Upplevd stressor och Arbetsminne, STROOP så försvann en del av det resultatet              

vid denna uppdelning och ingen av de tre korrelationsanalyserna var signifikant. 

 

 

 

DATASERIE, TOT.POPULATION P-VÄRDE 

 HÖG VO2 0,006 

MELLANHÖG VO2 0,89 

MELLAN VO2 0,21 

MELLANLÅG VO2 0,39 
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LÅG VO2 0,49 

Bild 9. Korrelationer Upplevd stressor och Arbetsminne (Stroop) för hela populationen indelad i kvintiler              
utifrån VO₂ max. 

 

 

Medelvärdet för VO₂ max skiljer sig åt mellan kvinnor och män (kvinnor=37,7, män=44,7) och              

det finns också en ganska stor skillnad i medelvärdet för skattning av Upplevd stressor              

(kvinnor=2,5, män=2,0) Samtliga 13 individer som skattat 5 på Upplevd stressor är kvinnor. Det              

finns en viss skillnad även vad gäller medelvärde för resultat på arbetsminnestester (kvinnor             

STROOP=47,5, män STROOP=50,2 / kvinnor DSB=5,0, män DSB=5,6.) Detta gör att det är             

relevant att titta på hur korrelationerna ser ut för respektive kön. Vi har inte tittat på huruvida                 

skillnaderna mellan könen gällande baslinjedata signifikant skiljer sig åt. 

Populationen delades upp i män respektive kvinnor och därefter i kvintiler inom vardera kön              

utifrån VO₂ max värdet. För varje kvintil gjordes sedan en korrelationsanalys och            

regressionslinjerna plottades i ett diagram för män och ett för kvinnor. (Se bild 10. Och bild 11.                 

Med tillhörande tabeller.) Det blir då tydligt att det är för kvinnor tillhörande kvintilen med hög                

VO₂ max som sambandet är signifikant och effekten är relativt stor (r=0,5, p˂0,05). Lutningen på               

regressionslinjen för kvintilen med kvinnor som har hög VO₂ max (+3,73) avviker från de              

övriga fyra regressionslinjerna som har negativa lutningar eller ingen lutning (-2,45 - +0,03).             

Detta innebär att de med hög VO₂ max har ett samband där den som skattar högt för Upplevd                  

stressor samtidigt har en sämre prestation för Arbetsminne, STROOP. För de övriga fyra             

kvintilerna med kvinnor som har lägre VO₂ max medför detta att en individ med högre skattning                

av Upplevd stressor samtidigt presterar bättre eller lika i Arbetsminne, STROOP. 

För männen är det ingen av korrelationsanalyserna som är signifikant, och det går heller inte att                

se något mönster i att de skulle skilja sig åt mellan de olika kvintilerna indelade utifrån deras                 

VO₂ max. 
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DATASERIE, KVINNOR P-VÄRDE 

HÖG VO2 0,001 

MELLANHÖG VO2 0,35 

MELLAN VO2 0,95 

MELLANLÅG VO2 0,88 

LÅG VO2 0,17 

Bild 10. Korrelationer Upplevd stressor och Arbetsminne, Stroop för kvinnor indelade i kvintiler             

utifrånVO₂max. 

 

DATASERIE, MÄN P-VÄRDE 

HÖG VO2 0,24 

MELLANHÖG VO2 0,37 

MELLAN VO2 0,85 
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MELLANLÅG VO2 0,20 

LÅG VO2 0,44 

Bild 11. Korrelationer Upplevd stressor och Arbetsminne, Stroop för män indelade i kvintiler utifrån VO₂ max. 

 

Medelvärden för baslinjedata och variabler utifrån kön och VO₂ max kvintiler visar på en del               

skillnader. Den mest framträdande skillnaden är skattning av upplevd stressor, där samtliga 13             

individer som skattar 5 och då har svarat ”Mycket ofta” på frågan: ” Har du så stressigt arbete att                   

du inte hinner prata eller tänka på annat än arbetet?” är kvinnor. Medelvärdet totalt för denna                

skattning är 25% högre för kvinnor jämfört med män, och för kvintilen med ”Mellanhög VO₂               

max” skattar kvinnorna 37% högre. För arbetsminne mätt genom DSB presterar män i             

genomsnitt 12% bättre. För kvinnor syns en skillnad i utbildningsnivå mellan de olika             

kvintilerna, där de individer som ingår i de tre kvintilerna med högre VO₂ max har högre                

utbildningsnivå och de individer som ingår i de två kvintilerna med lägre VO₂ max har lägre                

utbildningsnivå. (Se bild 12. Tabell)  

 

KVINTILER AV VO2MAX 
MEDELVÄRDE ± STD.AVVIKELSE 

HÖG VO2  MELLAN 
HÖG VO2 

 MELLAN 
VO2 

 MELLAN LÅG  
VO2 

 LÅG VO2  

 
 

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 

ÅLDER 
 

37,6±8,3 42,0±8,4 44,4±9,8 40,0±9,2 37,7±8,6 42,8±8,0 40,5±10,1 40,0±8,1 38,8±7,9 42,7±9,4 

VO2 
 

56,5±3,1 48,2±3,4 49,2±1,4 41,9±1,2 45,1±1,4 37,8±1,3 40,5±1,8 33,9±1,4 33,4±3,0 26,6±3,1 

UPPLEVD STRESSOR 
 

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

ARBETSMINNE, STROOP 
 

51,5±11,8 43,8±8,4 49,5±9,0 43,8±8,3 50,1±7,2 47,0±8,8 50,0±7,7 51,0±8,4 50,0±7,4 52,0±13,7 

ARBETSMINNE, DSB 
 

5,3±1,7 5,3±1,3 6,0±1,4 5,2±1,3 5,5±1,4 4,9±1,3 5,9±1,6 4,9±1,4 5,6±1,5 4,9±1,3 

UTBILDNING 
 

2,8±0,6 2,8±0,6 2,7±0,6 2,7±0,5 2,7±0,6 2,8±0,5 2,7±0,5 2,4±0,6 2,8±0,5 2,2±0,6 

Bild 12. Tabell, Baslinje- och variabeldata för respektive kön och indelat i kvintiler utifrån VO₂ max. 

 

6. Diskussion  
6.1. Syfte 

Syftet med denna studie var att titta på hur sambanden mellan graden av aerob fysisk kapacitet                

(mätt som VO₂ max), Arbetsminne (mätt med testerna STROOP och DSB) och Upplevd stressor              

(mätt som skattning av kvantitativa krav) såg ut, och om det fanns något i vår data som tydde på                   
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att ett högre VO₂ max eventuellt kunde buffra så att samma skattning av Upplevd stressor               

samtidigt innebar en bättre prestation på STROOP och DSB. Vi tittade också på dessa samband               

utifrån kön, eftersom det ser så olika ut i statistiken för stressrelaterad ohälsa och denna ohälsa                

ofta ger utslag på arbetsminnet. Baslinjedata för vår population skilde sig åt mellan könen vilket               

också motiverar ett genusperspektiv. 

Mycket av den forskning som gjorts tidigare och som är relevant för vår studie har varit                

fokuserad på antingen sambandet mellan fysisk aktivitet-kognitiv förmåga, där oftast aerob           

aktivitet av olika intensitet använts och kognitiva förmågan ofta har utvärderats genom tester av              

arbetsminnet, eller så har man tittat på sambandet mellan fysisk aktivitet-stress, där oftast aerob              

aktivitet av låg intensitet använts och stress utvärderats genom subjektiv skattning. Men det finns              

en stor variation, och framförallt har vi haft svårt att hitta forskning som studerat alla dessa                

variabler tillsammans.  

6.2 Frågeställningar och hypoteser 

Genom studien har vi kunnat besvara de tre frågeställningarna och även kunnat bekräfta delar av               

de tre hypoteserna men också fått delar av hypoteserna dementerade. 

Den första frågeställningen som lyder ”Finns det ett samband mellan: VO₂ max - Upplevd              

stressor och VO₂ max - Arbetsminne?” är besvarad med ett signifikant ja för sambandet VO₂               

max – Arbetsminne, men för det andra sambandet VO₂ max – Upplevd stressor ser vi bara en                 

trend, inget signifikant resultat (p=0,07). Första hypotesen som lyder ”Det finns ett negativt             

samband mellan VO₂ max och Arbetsminne respektive Upplevd stressor, där det för högre VO₂              

max då skulle innebära en lägre skattning av Upplevd stressor och en bättre prestation på tester                

för Arbetsminne.” Är delvis bekräftad, men behöver studeras ytterligare för att fullt ut kunna              

bekräftas gällande sambandet VO₂ max – Upplevd stressor. 

Den andra frågeställningen som lyder ”Påverkar VO₂ max sambandet mellan Upplevd stressor            

och Arbetsminne?” är besvarad med ja, sambandet ser signifikant annorlunda ut för kvinnor i              

den kvintilen med högst VO₂ max. För övriga populationen ser vi ingen signifikant skillnad i hur                

sambandet ser ut. Andra hypotesen som lyder ”De som har högre VO₂ max har ett svagare                
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samband mellan Upplevd stressor och Arbetsminne, där samma skattning av Upplevd stressor då             

skulle innebära en bättre prestation för Arbetsminne för dem med högre VO₂ max.” är till största                

delen dementerad, då endast en kvintil visade signifikans och ett förväntat samband. 

Den tredje frågeställningen som lyder ”Ser medelvärdena för dessa variabler och sambandet            

mellan Upplevd stressor och Arbetsminne likadana ut för kvinnor och män?” är besvarad med              

nej, flera av medelvärdena ser olika ut för kvinnor och män. Framförallt gäller detta skattning av                

Upplevd stressor, men även Arbetsminne och VO₂ max. För sambandet Upplevd stressor och             

Arbetsminne så ser det annorlunda ut för de kvinnor med högst VO₂ max. Den tredje hypotesen                

som lyder ”Såväl medelvärde i VO₂ max, Upplevd stressor och Arbetsminne samt sambandet             

mellan Upplevd stressor och Arbetsminne skiljer sig mellan kvinnor och män” är till största              

delen bekräftad, men vad gäller sambandet Upplevd stressor och Arbetsminne finns behov av             

ytterligare studier. 

6.3 Resultatdiskussion 

Vi ser i vår studie att det finns ett samband mellan VO₂ max och Arbetsminne, detta gäller                 

oavsett om vi utvärderar arbetsminnet genom STROOP eller DSB test. Detta innebär att man              

sannolikt har en något bättre prestation för arbetsminne om man samtidigt har ett högre VO₂               

max. Detta är en tvärsnittsstudie, så därför kan vi inte säga något om kausalitet. Tidigare studier                

har påvisat ett samband mellan VO₂ max och ett förbättrat Arbetsminne (Yanagisawa et al.,              

2010) och (Kramer et al., 2015). Vi ser i vår studie ett lågt r-värde för detta samband, vilket                  

innebär att det är andra faktorer som påverkar mycket. Det finns studier som visar att kognitiv                

träning har en bättre effekt än fysisk aktivitet för att förbättra kognitiva förmågor (Malmberg              

Gavelin et al., 2018), så är en tanke att de med större regelbunden utmaning av arbetsminnet i sitt                  

jobb också naturligt presterar bättre på tester för Arbetsminne. Det finns också studier som visar               

att Arbetsminnet påverkas positivt av fysisk aktivitet (Davranche et al., 2015). Att använda             

fysisk aktivitet, och då framförallt aerob aktivitet, som ett redskap för att kunna prestera bättre i                

situationer som utmanar arbetsminnet kan därför anses vara effektivt, men är långtifrån det enda              

som påverkar en individs prestation.  
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I vår studie ser vi inget signifikant samband mellan VO₂ max och Upplevd stressor. Men det                

finns en trend i vår data som tyder på att individer med högre VO₂ max samtidigt skattar lägre                  

för Upplevd stressor. Tidigare forskning visar att aktiva individer hanterar stressorer på ett             

effektivare sätt än otränade personer (Jacobson, 1996). En stressbuffert kan ha skapats hos             

individerna med hög VO₂ max genom den ökade produktionen av BDNF vid aerob träning som               

kan hjälpa kroppen att använda kortisol på ett mer effektivt sätt (FYSS 2017 : fysisk aktivitet i                

sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, 2016) och (Moriarty et al., 2019b). En teoretisk           

möjlighet är då att personer med ett högre VO₂ max har lyckats skapa en buffert mot Upplevda                 

Stressorer, genom att använda stresshormonerna till sin fördel.  

För variabeln där vi utvärderat mängden Upplevd Stressor ser vi en stor skillnad mellan kvinnor               

och män, där kvinnor i snitt skattar 2,5 och männen 2,0. Av de individer som skattar 5, så är                   

samtliga kvinnor. Så som tillvaron för många arbetare ser ut idag, med en gränslös och svagt                

reglerad arbetstid, så kan det vara svårt att avgöra vilken stress som kommer sig av               

arbetssituationen respektive den privata situationen. ”På senare tid har det blivit alltmer klart att              

sfärerna arbete och familj påverkar varandra ömsesidigt.” Det finns en teoretisk modell som             

beskriver dessa komplexa samband (Aronsson et al., 2012). Det är fortfarande så att kvinnor              

ägnar mer tid åt obetalt hushållsarbete och tar ett större ansvar för exempelvis dagishämtningar              

och vård av barn (Pellmer Wramner et al., 2017). Det finns också skillnader mellan de arbeten                

där man ofta hittar kvinnor respektive män med avseende på både reglering, förutsättningar och              

balans mellan krav-kontroll-stöd (Ekman & Arnetz, 2013). Även om vår enkätfråga var avsedd             

att fånga den Upplevda stressorn som var arbetsplatsorienterad, så misstänker vi att dessa sfärer              

går ihop och att skattningen även inkluderar del av den privat uppkomna stressen. För en               

arbetsgivare som har som mål att förbättra de anställdas både hälsa och prestation, så har detta                

mindre betydelse, eftersom det visat sig att dessa båda sfärer samverkar. (Aronsson et al., 2012).  

Störst arbete i studien har vi lagt ner på att analysera om nivån av individens VO₂ max påverkar                  

hur sambandet mellan Arbetsminne och Upplevd Stressor ser ut. Vi valde att titta på detta               

samband utifrån både hela populationen och för kvinnor och män var för sig, då det finns                

genusskillnader i VO₂ max och då vi dessutom såg en stor skillnad i skattningen av Upplevd                

Stressor. Då vi delade in populationen i kvintiler såg vi endast ett signifikant samband mellan               
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Arbetsminne-Upplevd Stressor (p˂0,05) för de kvinnor som tillhörde kvintilen med högst VO₂            

max (medelvärde 48,2±3,4 ml/min/kg). De kvinnor som fanns med i denna kvintil avvek mycket              

i sitt samband jämfört med övriga kvinnor, och visade att de hade ett relativt starkt negativt                

samband, då en ökad skattning av Upplevd Stressor samtidigt visade en sämre prestation för              

Arbetsminne. Övriga fyra kvintiler, alltså 80%, av kvinnorna visade en trend (icke signifikant)             

där ökad skattning av Upplevd Stressor samtidigt innebar en förbättrad eller lika prestation för              

Arbetsminne. Det var överraskande att det såg så olika ut både vad gäller signifikans, men också                

hur trenden ser ut för dessa olika kvintiler. Det signifikanta sambandet vi såg för kvinnorna med                

högst VO₂ max, överensstämmer med den forskning och litteratur vi har tagit del av i den här                 

studien. Trenden för övriga kvinnor är mer överraskande, då vi hade förväntat oss att de skulle                

uppvisa ett ännu starkare samband där ökad skattning av Upplevd Stressor samtidigt skulle             

innebära en sämre prestation för Arbetsminne. Att dessa kvinnor till största antal faktiskt             

presterar bättre på test för Arbetsminne då de samtidigt skattar högre för Upplevd Stressor, får               

oss att tänka att de eventuellt befinner sig i det spannet för stressreaktion där nivåerna av                

stresshormon inte nått de optimala för kognitiva prestationer. Medan kvintilen med hög VO₂             

max eventuellt är högpresterande på flera områden och redan passerat nivåerna för optimala             

prestationer. Här ser vi många möjligheter och intressanta öppningar för vidare studier. Vid             

upprepade aktiveringar av det sympatiska nervsystemet försämras de kognitiva och komplexa           

hjärnfunktionerna (Ekman & Arnetz, 2013). Både upplevd stress och stresshormoner kan           

påverka arbetsminnet åt både det positiva och negativa hållet (Yuen et al., 2009).  

Då vi tittade på männen, ifall nivån av VO₂ max påverkar hur sambandet mellan Arbetsminne               

och Upplevd Stressor ser ut, så fick vi ett betydligt mer homogent resultat över alla kvintiler.                

Men det var inga signifikanta samband. Trendlinjerna visade att det för de flesta män som               

skattade högre för Upplevd Stressor samtidigt innebar en något (men mycket lite) sämre             

prestation för Arbetsminne.  

En annan spännande upptäckt var den lägre utbildningsgrad (medel 2,2) som kvinnorna i den              

kvintilen med lägst VO₂ max hade, jämfört med kvinnorna totalt (medel=2,6) och männen totalt              

(medel=2,7) och även männen med lägst VO₂ max(medel=2,8). 
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6.4 Vidare forskning 
 
Som en direkt följd av den här studien skulle vi vilja gå djupare in i det stora datamaterialet från                   

”Fysiskt aktivitetsmönster och hälsosamma hjärnfunktioner bland kontorsanställda” som finns         

och titta på hur det ser ut för kvinnor, framförallt dessa i kvintilen med högst VO₂ max, hur ser                   

deras liv ut med avseende på stress, återhämtning, ansvar, stöd, kontroll etc.  

Men även titta på kompletterande data för kvinnorna med låg VO₂ max och som hade lägre                

utbildning. Vilka tjänster sitter dessa kvinnor på? Finns det några uppenbara anledningar till att              

de har lägre VO₂ max, såsom mer styrt arbete avseende tid och rumslig närvaro? Hur ser övriga                 

hälsofaktorer ut för denna kvintil kvinnor? Är det en klassisk bild vi ser där lägre utbildning                

hänger ihop med en sämre hälsa? (Pellmer Wramner et al., 2017). 

För vidare studier, så ser vi ett behov av en RCT studie där man skulle kunna avgöra om en ökad                    

fysisk kapacitet leder till en minskad Upplevelse av stressorer och ett förbättrat Arbetsminne. Det              

vore då också angeläget att titta på typ och intensitet av fysisk aktivitet samt också utvärdera hur                 

man bäst kan fånga upplevd stress. En kvalitativ del med intervjuer av vissa individer för att                

bättre förstå deras totala situation skulle kunna klargöra mycket. Vilken typ av intervention som              

ger bra effekt och fungerar att implementera på en arbetsplats är också intressanta parametrar.  

Det har förändrats mycket hur vi ser på vårt arbete och även hur vi ser på förhållandet mellan                  

arbete och fritid. Samtidigt tyder det på att denna förändring starkt har bidragit till den ökade                

psykiska ohälsan och det ökade antalet sjukskrivningar för stressrelaterade besvär (Aronsson et            

al., 2012). Det är många faktorer som påverkar den psykiska ohälsan, så forskning behöver              

bedrivas på många områden för att med god evidens kunna utforma arbetsplatser som främjar              

hälsa. Arbetsplatsen är en viktig arena för detta arbete då man når ut till många individer                

(Pellmer Wramner et al., 2017). Utifrån vår studie, och framförallt tidigare forskning och             

litteratur som vi tagit del av, är det tydligt att fysisk aktivitet är ett viktigt redskap för att främja                   

hälsa och välmående genom bland annat möjlighet att minska stress och samtidigt öka prestation.              

Detta kan öka lönsamheten för företag genom både minskad sjukfrånvaro, minskad sjuknärvaro,            
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ökad prestation och eventuellt även minskad personalomsättning och ökad förmåga att attrahera            

mer kvalificerad arbetskraft (Aronsson et al., 2012).  

 

6.5 Metoddiskussion 
 
Data till den här studien har inhämtats från ett större projekt, ”Fysiskt aktivitetsmönster och              

hälsosamma hjärnfunktioner bland kontorsanställda”. Detta projekt är utformat som en          

tvärsnittsstudie och genomfördes vid GIH under åren 2016–2017 och Stockholms etiska råd            

godkände projektet (Dnr 2016/1840–32). Av den information vi tagit del av, så har             

datainsamling skett på ett objektivt och korrekt sätt och deltagarna har haft nödvändig             

information. För våra valda variabler är enkätfrågan (Upplevd Stressor) validerad och testerna            

(Ekblom-Bak cykeltest, STROOP och DSB) relevanta samt validerade. (Björkman et al., 2016)            

och (Haatveit et al., 2010) och (Buck et al., 2008). 

Den största osäkerheten i vår studie ser vi i variabeln Upplevd stress, som vi mätt genom en                 

ensam enkätfråga, ”Har du så stressigt arbete att du inte hinner prata eller tänka på annat än                 

arbetet?” som ingår i bedömning av kvantitativa krav. Vi är osäkra på vilken stress vi fångat med                 

den frågan, och det gör det svårt att veta vilka tidigare forskningsresultat som är relevanta att                

jämföra med. Inför vidare studier skulle vi välja att lägga ner arbete på att utreda hur upplevd                 

mängd stress kan mätas på ett tillförlitligt sätt, vilket verkligen inte är enkelt eller självklart. 

Det är lite olika hur man ser på vad som är en korrekt analys av kategoriska data från enkäter och                    

testsvar liknande dem från DSB (i detta data set antal siffror 2–8) inom olika forskningsområden.               

Inom psykologi anses det korrekt att göra en korrelationsanalys även av kategoriska data             

liknande dessa ovanstående, medan det korrekta inom andra områden är att göra en ANOVA,              

skillnadsanalys. Vi har därför gjort en korrelationsanalys mellan alla fyra variabler och dessutom             

en ANOVA, skillnadsanalys, med angivet konfidens intervall där variablerna med de kategoriska            

data ingår. Ett Post Hoc test gjordes också för de båda ANOVA analyserna för att säkerställa var                 

det möjligen fanns signifikanta skillnader. Vi har i vårt resultat redovisat båda analyserna, men i               

vår diskussion utgått endast från korrelationsanalyserna. 
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En uppenbar tanke kring sambandet mellan VO₂ max - Upplevd Stressor är frånvaron av              

kausalitet. Är de individer som skattar högre för Upplevd Stressor, så stressade att de känner sig                

tvungna att avstå från träning som skulle gynna deras VO₂ max? Eller är det individer med högre                 

VO₂ max som genom en buffrande effekt upplever mindre stress och skattar lägre för Upplevd               

Stressor? 

Då vi delade in populationen först i kön och sedan i kvintiler, så kan detta eventuellt ha påverkat                  

signifikansen i resultaten då vi fick relativt små grupper. För kvinnor 44st i varje grupp och för                 

männen 21st. Vi gjorde en likadan analys där vi delade in i tertiler, tredjedelar, men då lyckades                 

vi inte urskilja de kvinnorna med högst VO₂ max som utmärkte sig på samma tydliga sätt.                

Därför valde vi att ta med resultaten för kvintiler.  
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6.6 Slutsats 
 
Vi ser att det finns ett samband mellan VO₂ max och Arbetsminne, där högre VO₂ max                

samtidigt innebär en något bättre prestation på test för Arbetsminne.  

Kvinnor med hög VO₂ max visar ett relativt starkt samband mellan Upplevd Stressor och              

Arbetsminne, där högre skattning för Upplevd Stressor samtidigt innebär en något sämre            

prestation på test för Arbetsminne. Sambandet för de 20% kvinnor med högst VO₂ max skilde               

sig mycket från de övriga 80% kvinnor i populationen. För männen sågs ingen signifikans i               

sambanden och ingen trend i hur sambanden skilde sig åt mellan de olika grupperna indelade               

utifrån VO₂ max. 

Kvinnor skattar högre (2,5) för Upplevd Stressor än vad männen gör (2,0), och samtliga som               

skattat 5, högsta möjliga, är kvinnor. 

Kvinnor med lägsta VO₂ max, har lägre utbildningsgrad (2,2) jämfört med övriga i populationen              

(2,7). 
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Bilaga 1 
 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställning är att undersöka ifall en individs syreupptagningsförmåga påverkar 

hur starkt sambandet mellan den upplevda stressen och den kognitiva förmågan är. Vi tittar 

också på om det finns signifikanta samband eller skillnader mellan syreupptagningsförmåga, 

kognitiv förmåga och upplevd stress. 

 

Ämnesord och synonymer svenska Ämnesord och synonymer engelska 

Stress 

Fysisk Aktivitet 

Kognitiv förmåga 

Arbetsminne 

Stress 

Physical Activity 

Cognitive Performance 

Working Memory 

 

Databaser och andra källor  Sökkombination 

Pubmed, Free Full Text, Via GIH biblioteket 

 

Google Scholar 

 

 

”Stress” ”Cognitive Performance” ”Physical 

activity” 

 

”Stress” ”Cognitive Performance” ”Physical 

activity” 
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Vi har ansträngt oss att försöka hitta studier med en High Impact och många citeringar. 

Majoriteten av alla studier är tillgängliga på Pubmed via GIH biblioteket eller Free full text 
inställningen. De resterande går att hitta på Google Scholar. Det absolut lättaste för att 
lokalisera studierna är att kopiera namnet ifrån källförteckningen och klistra in i Google 
Search för en direkt länk till Pubmed och studien. Detta gäller även Google Scholar. De flesta 
studier är hittade genom andra studier eller meta-analyser, vilket gör en vanlig sökning väldigt 
svårt. Inga meta-analyser har används som källor, utan endast som hänvisning till 
originalkällorna. Förslag från Mendeley på artiklar inom samma område.  

Bilaga 2 
Arbetsminne DSB 

Digit memory test – information fritt översatt av K. I. E. Dahlin, dec. 2017 från 

http://www.dyslexia-international.org/content/Informal%20tests/Digitspan.pdf 

(Turner, M. and Ridsdale, J., revised version, 6th October 2004)  

Protokoll - SIFFERTEST  

Kryssa i : Förtest 1 Förtest 2 Eftertest  

Namn: ___________________________________________________________  

Datum: ___________________ Födelseår: ________________________  

RESULTAT  

Siffror bak Totalt:  

2. Siffror bakåt - instruktioner  

a) (Läs högt) - “Lyssna noga medan jag säger några siffror. När jag är klar ska du säga dem, i omvänd ordning. Vi ska prova 

först.”  

b) (Läs högt) - ”. Om jag säger 3 7, vad ska du säga då? (7 3). - Om jag säger 6 4, vad säger du då? (4 6). - Är du redo? 

Förstår du? (Om t.ex. ett barn upprepar siffrorna i samma ordning eller säger fel siffror, korrigera och gör ett försök till.) 

c) Nu börjar vi (läs siffror högt från det aktuella testet: Siffror bakåt, rad för rad). 1  

Digit memory test – information fritt översatt av K. I. E. Dahlin, dec. 2017 från 

http://www.dyslexia-international.org/content/Informal%20tests/Digitspan.pdf (Turner, M. and Ridsdale, J., revised version, 

6th October 2004)  

42 
 



Testblad - SIFFROR BAKÅT  

Uppgift Första  

försöket  

√or X (rätt eller fel)  

√ eller X (rätt eller fel)  

Andra försöket  

Totalt  

A 8 – 3 2 - 9  

B 4 – 7 - 5 6 – 1 - 5  

C 2 - 6 – 1 - 9 3 - 8 – 5 - 2  

D 2 – 8 – 7 – 3 - 6 5– 9 – 4 – 1 - 3  

E 6 - 2 - 4 - 7 - 1 – 9 2 - 7 - 6 - 3 - 9 - 1  

F 4 - 1 - 8 - 3 - 6 – 2 - 7 1 - 5 - 8 - 6 - 9 - 3 - 7  

G 5 - 2 - 6 - 2 - 4 - 1 - 9 - 7 9 - 4 - 6 - 1 - 7 - 3 - 8 – 5  

Poäng bakåt Källa: www.dyslexia-international (2017) Reviderad/översatt  

√or X (rätt eller fel)  

Digit memory test – information fritt översatt av K. I. E. Dahlin, dec. 2017 från 

http://www.dyslexia-international.org/content/Informal%20tests/Digitspan.pdf (Turner, M. and Ridsdale, J., revised version, 

6th October 2004)  

Siffertest/Digit Memory Test - Information på svenska, för testledare  

Läs först detta Detta är ett sätt för ”specialistlärare”/pedagoger att testa verbal minnesförmåga hos barn och 

vuxna. Lärande t.ex. kan påverkas av bl.a. nedsatt verbal minnesförmåga. Åldrande kan innebära försämrad 

arbetsminneskapacitet.  

Ingen behörighet krävs för att administrera detta test. [Det är dock viktigt, (enl. Dahlin) att noggrann 

information om testgenomförande ges till testledare samt att dessutom information, som berör 

läsutveckling, KTM (korttidsminne) och AM (arbetsminne), förmedlas av lärare, forskare etc. som är väl 

insatta i ämnet.]  

Testet består av två delar, Siffror framåt (ett mått på verbalt KTM) och Siffror bakåt (ett mått på verbalt AM).                    

Testpersonen ska upprepa siffror, framlänges resp. baklänges. Se testblad. Gör först siffror framåt, sedan              
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siffror bakåt.  

Hur?: Siffrorna ska sägas av testledaren med en siffra /sek. (4 .... 3), anteckna rätt eller fel (se tabell nedan). 

Läs sedan nästa två siffror (1 ...6). Gå sedan till Uppgift B på nästa rad. Gör alltså båda försöken på varje rad. 

Säg siffrorna med en monoton röst utan variation i tonläge. Testet är inte tidsbegränsat (ingen tidtagning). 

Avsluta: När både första och andra försöket på en rad misslyckas. Poäng: Poäng ges för varje försök som är 

korrekt besvarat (Alltså 1 poäng för varje försök i uppgift A resp. B osv) – se exempel nedan. Fyll i poäng efter 

testtillfället, i lugn och ro.  

 

 

 

Exempel på hur test/protokollet ska fyllas i  

Uppgift Första  

försöket 3  

√or X 
(rätt eller fel)  

Andra försöket √or X  

(rätt eller fel)  

Totalt  

A 4 - 3 √ 1 -6 √ 2 B 7 - 9 - 2 √ 8 -4 -7 √ 2 C 5 -9 -4 -1 X 7 -2 -5- 3 √ 1 D 9 -3 -8 -7- 2 X 7 -                                          

5 -9 -3 -6 X 0 (vid 2 fel avsluta)  

Jämförelse siffror framåt och bakåt: De flesta personer kan i regel upprepa två siffror mer framlänges 

jämfört med baklänges. Om det är större skillnad än tre, eller mindre än en, bör det noteras. Testen mäter 

olika förmågor. (Tänk också efter om t.ex. båda testen var genomförda i lugn och ro m.m.)  
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Bilaga 3 
Arbetsminne STROOP 

Stroop – version 6 Dahlin, K. I. E. 2018  

Stroop test – Ord/färgtest (4 sidor)  

Innehåll: Instruktioner (s.1), provsida, test och facit/protokoll (s. 2 - 4). Dra ut ett ex. av s. 

1, 2, och 3. Fäst ihop. Dra ut Facit/protokoll– ett för varje testperson (s. 4). - Deltest A: 

samma formulär kan användas till alla deltagare (s. 2). - Deltest B: samma formulär kan 

användas till alla (s. 3). Facit/protokoll sparas. Deltest B rapporteras in med namn, tid och 

antal fel (s. 4).  

Instruktion för testledaren Material: test (4 sidor), penna och 

mobil med tidtagning. 1. Fyll i namn och ålder längst ned på sidan med 

Facit/protokoll (s. 4).  

2. Sitt bredvid testpersonen med Deltest A (s. 2) framför Dig på bordet. Läs 

nedanstående instruktion högt för testpersonen:  

- Detta är den första delen av testet, ett provtest. - Här finns tio rader med ord på färger: 

grön, svart, lila, blå och röd. - Du ska säga FÄRGEN med vilken varje ord är skrivet - så att jag 

hör– rad för rad. Läs så snabbt och korrekt som möjligt. - Du ska inte läsa själva orden. - Jag 

kommer att ta tid med mobilen. - Du kan börja när jag säger nu. - Börja ... NU (peka på grön, 

sätt i gång tidtagarur – stoppa när alla färger är lästa) . Anteckna sedan tiden på s. 4.  

3. Sitt bredvid testpersonen med Deltest B framför Dig på bordet. Läs 

nedanstående instruktion högt för testpersonen:  

- Nu ska vi göra den andra delen av detta test. - Här finns också tio rader med ord på färger: 

grön, svart, lila, blå och röd. - Du ska precis som nyss namnge FÄRGEN med vilken varje ord är 

skrivet– rad för rad – så snabbt och korrekt som möjligt. Du ska alltså inte läsa orden. - Jag 

kommer att ta tid med mobilen och anteckna rätt och fel på ett facit. (sätt dig nu en bit ifrån 

testpersonen och ha mobil, facit och penna redo).  
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Stroop – version 6 Dahlin, K. I. E. 2018  

Deltest A  

grön svart lila röd blå röd blå svart grön lila  

röd svart lila grön blå grön svart röd blå lila  

lila röd svart grön blå röd svart grön lila blå  

svart röd grön blå lila svart blå lila röd grön  

blå lila grön röd svart grön lila blå svart röd  

grön lila svart röd blå svart blå röd grön lila  

blå röd lila svart blå grön svart grön röd lila  

röd blå lila svart grön svart grön blå lila röd  

grön svart lila blå röd grön svart lila röd blå  

svart röd grön blå lila blå röd grön svart lila  

46 
 



Stroop – version 6 Dahlin, K. I. E. 2018  

Deltest B  

grön lila blå svart svart grön grön lila röd grön  

lila röd svart svart röd blå blå blå lila röd  

svart blå röd lila lila svart grön blå röd grön  

blå grön lila röd grön lila röd blå lila svart  

svart grön svart blå röd lila svart lila lila grön  

blå blå blå blå grön grön röd lila röd röd  

svart blå röd lila röd lila röd röd lila blå  

grön lila grön grön blå blå grön svart blå grön  

lila lila röd grön lila röd grön blå blå lila  
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Stroop – version 6 Dahlin, K. I. E. 2018 

Protokoll: Namn och Testresultat 

Datum:_____ F1:__ F2:__ E:__ (=ett kryss/test) 

Ålder:____ 

Namn:____________ _____ 

Deltest A 

Tid (sek): _______________ 

Antal fel: _______________ 

Deltest B 

Tid (sek): _______________ 

Antal fel: _______________ 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 
Trendlinjer för VO2 kvintiler gällande sambandet Upplevd Stress- Arbetsminne DSB 

 

  



Bilaga 6 
Enkätfråga om kvantitativa krav 

1. “Har du så stressigt arbete att du inte hinner prata eller tänka på annat än arbetet?” 

 Mycket ofta 

 Ofta 

 Varken ofta eller sällan 

 Sällan 

 Mycket sällan 
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Bilaga 7 
Enkätfråga om utbildning 

1. ”Vilken är din högsta avslutade skolutbildning?” 

 Högre akademisk utbildning. 

 Universitets/högskoleutbildning 

 Gymnasieskola eller motsvarande 

 Grundskola eller motsvarande 
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