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Abstract 

Kontorsarbetare spenderar cirka en tredjedel av dygnet på arbetsplatsen och ofta sker en majoritet av 

dygnets totala stillasittande på arbetsplatsen. Fysisk aktivitet har positiva hälsoeffekter på fysisk och 

mental hälsa och kan hämma negativa hälsoeffekter av en stillasittande livsstil. Syftet med denna 

studie var att undersöka effekterna av sju veckors marklyftsträning på produktivitet, styrka och 

uthållighet hos kontorsarbetare av bägge kön. En interventionsgrupp (n=12, ålder 40,1±6,6 år) fick 

träna marklyft 8rm under arbetstid, tre gånger per vecka. Interventionsgruppen utförde fysiologiska 

tester (8RM marklyft, maximal greppstyrka, Biering-Sørensen Test) och The Health and Work 

Questionnaire vid baseline och efter interventionsperioden. En kontrollgrupp (n=18, ålder 35,2±10,7 

år) rekryterades för att jämföra enkätpoäng med interventionsgruppen. Resultaten visar att efter 

interventionsperioden hade deltagarna blivit starkare i marklyft (pre 80,4±28,4 vs. post 97,5±31,6, 

p<0,0001, ES=0,58) och visade högre produktivitet (pre 6,5±2,0 vs. post 8,0±0,4, p<0,001, RP=0,57, 

CI95% [0,37, 0,76]), däremot uppvisades ingen förändring i uthållighet i ryggsträckarmuskulaturen 

(pre 130,8±45,1 vs. post 143±51,3, p=0,098) eller maximal greppstyrka (pre 48,7±16,3 vs. Post 

48,6±14,8, p=0,92). Detta tyder på att marklyftsträning är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att höja 

produktiviteten hos kontorsarbetare och samtidigt öka fysisk aktivitet på en arbetsplats, men det krävs 

studier av hög kvalitét som undersöker det ytterligare. 

 

Office workers spends about a third of the day at work and a majority of total daily sedentary behavior 

takes place at the office. Physical activity has positive effects on physical and mental health and could 

inhibit the adverse effects of a sedentary lifestyle. The purpose of this study was to investigate the 

effects of seven weeks of deadlift training on productivity, strength and endurance in office workers of 

both sexes. An experimental group (n=12, age 40,1±6,6 years) performed deadlift 8rm during office 

hours, three times per week. The experimental group conducted physiological tests (8RM deadlift, 

maximal grip strength, Biering-Sørensen Test) and The Health and Work Questionnaire at baseline 

and after the intervention period. A control group (n=18, age 35,2±10,7 years) was recruited to 

compare questionnaire score with the intervention group. Results show that after the intervention the 

participants had increased deadlift strength (pre 80,4±28,4 vs. post 97,5±31,6, p<0,0001, ES=0,58) 

and demonstrated higher productivity (pre 6,5±2,0 vs. post 8,0±0,4, p<0,001, RP=0,57, CI95% [0,37, 

0,76]), but showed no change in endurance of the back and hip extensor muscles (pre 130,8±45,1 vs. 

post 143±51,3, p=0,098) or change in maximal grip strength (pre 48,7±16,3 vs. Post 48,6±14,8, 

p=0,92). This implicates that deadlift training is a time and cost-efficient way to increase productivity 

in office workers and at the same time increase physical activity at the workplace, but further research 

of high quality is needed. 

 

Key words: resistance training, productivity, office workers, biering-sorensen test.  
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Introduktion 

En stillasittande livsstil och höga nivåer av fysisk inaktivitet är två aspekter av ett globalt 

folkhälsoproblem. Definitionen av en stillasittande livsstil är att individen spenderar mycket 

tid sittande eller tillbakalutad samtidigt som man under den vakna tiden på dygnet medverkar 

i aktiviteter vilka ligger på ≤1,5 MET (Metabol ekvivalent, 1 MET motsvarar samma 

energiförbrukning som BMR), definitionen av fysisk inaktivitet är att individen inte uppnår 

minimumkraven på fysisk aktivitet på 150 minuter medelintensiv fysisk aktivitet (3–8 MET) 

per vecka (1). Stillasittande och fysisk inaktivitet är oberoende av varandra och individer som 

uppnår rekommenderad nivå av fysisk aktivitet (och därmed är fysiskt aktiva) kan ändå 

kategoriseras som stillasittande för resten av dagens vakna timmar, medan individer som inte 

uppnår rekommendationerna för fysisk aktivitet (och därmed är fysiskt inaktiva) kan 

kategoriseras som icke-stillasittande då deras arbete eller fritidsaktiviteter höjer dygnets 

genomsnittliga MET-värde över ≤1,5 (2). Heltidsanställda kontorsarbetare spenderar cirka en 

tredjedel av dygnet på arbetsplatsen och ofta sker en majoritet av dygnets totala stillasittande 

på arbetsplatsen, vilket kan medföra att personer som uppfyller rekommendationerna för 

fysisk aktivitet ändå klassificeras som stillasittande då medelvärdet för dygnets totala fysiska 

aktivitetsnivå blir låg, vilket kan innebära att kontorsarbetare utsätts för negativa hälsoeffekter 

(3).  

 

En stillasittande livsstil innebär ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar, fetma, vissa former 

av cancer (bröst-, endometrie-, tarm-, äggstocks- och ändtarms-), typ-II diabetes hos vuxna 

och död (1). En meta-analys fann att överdrivet stillasittande har negativa hälsoeffekter även 

hos individer som är fysiskt aktiva, men magnituden av de negativa hälsoeffekterna är lägre 

hos individer som är mer fysiskt aktiva jämfört med individer som är mindre fysiskt aktiva 

(2). Det finns stark evidens för att fysisk aktivitet reducerar risken för tidig död (4-6), hjärt- 

och kärlsjukdomar (4, 5, 7), stroke (5), hypertoni (4-6), typ-2 diabetes (4-7), vissa former av 

cancer (4-7), övervikt (4), osteoporos (4, 5), fallskador (5), depression (4, 5) och nedsatt 

kognitiv funktion (5) och det finns måttlig evidens för att fysisk aktivitet bibehåller fysisk 

förmåga hos äldre, förbättrar sömnkvalitet, minskar risken för höftfrakturer (8). År 2011 

uppdaterades rekommendationerna för fysisk aktivitet i Sverige till att skilja på mängden 

fysisk aktivitet efter intensitet. För vuxna över 18 år rekommenderas sammanlagd måttligt 

intensiv fysisk aktivitet på 150 minuter per vecka, vid hög intensitet rekommenderas 

sammanlagt 75 minuter per vecka. Styrketräning för kroppens stora muskelgrupper två gånger 
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per vecka. Fysisk aktivitet har positiva effekter på hälsan och att det råder ett linjärt dos-

responsförhållande där mer är bättre, samt att hälsovinsterna överväger eventuella risker (9). 

Utöver positiva effekter på fysisk hälsa finns det evidens för att fysisk aktivitet i form av 

kardiovaskulär träning och styrketräning har positiva effekter på mental hälsa, sedan 70-talet 

har forskning kunnat visa att fysisk aktivitet sänker stress, förbättrar sinnesstämning och 

självuppfattning, höjer produktivitet på arbetet och sänker frånvaron (10). 

 

Det finns en kunskapslucka när det kommer till fysisk aktivitet och fenomenet utbrändhet, ett 

begrepp som myntades 1975, utbrändhet är ett tillstånd av kronisk arbetsrelaterad stress där 

arbetsgivarens förväntningar och arbetsbelastningen överstiger gränsen för vad den anställde 

kan psykiskt hantera vilket leder till att den drabbade individen känner sig känslomässigt och 

mentalt utmattad (10). I Amerika, Asien och mellanöstern har höga nivåer av utbrändhet 

rapporterats i 60% av offentlig sektor och 40% i privat sektor och kostnaden för utbrändhet 

beräknas överstiga 300 miljarder USD per år internationellt och det förutspås att World 

Health Organisation kommer klassificera utbrändhet som en global pandemi under det 

kommande decenniet (10).  

 

Ohälsa bland anställda som förknippas med nedsatt produktivitet kan delas in i sjukfrånvaro 

(absenteeism) och sjuknärvaro (presenteeism). Sjukfrånvaro gäller förlust av arbetstid till 

följd av sjukdom och kan mätas genom administrativa journaler för sjukdagar. Sjuknärvaro 

skulle kunna mätas med dagliga journaler vilka beskriver anställdas nedsatta produktivitet till 

följd av sjukdom eller ohälsa (11). Både sjukfrånvaro och sjuknärvaro påverkar 

arbetsgivarens ekonomi negativt, relativt vanliga sjukdomstillstånd som högt blodtryck, 

hjärtsjukdom och depression uppskattas kosta $392, $368 och $348 respektive per anställd 

och år i nedsatt produktivitet (11). Hälsorisker och ohälsosamma beteenden som fetma och 

fysisk inaktivitet associeras med högre sjukfrånvaro och sjuknärvaro, och anställda som 

upplevde ett större stöd från arbetsgivaren gällande en hälsosam livsstil var mer produktiva än 

sina kollegor vilka inte upplevde samma stöd från arbetsgivaren (11). En studie på 

associationen mellan fysisk aktivitet och prestation på arbetsplatsen visar att anställda med 

högre nivå av fysisk aktivitet var mer produktiva på arbetsplatsen, anställda med god 

kardiovaskulär kapacitet visade lägre ansträngningsgrad för att utföra samma arbete som sina 

mindre vältränade kollegor (12). Överviktiga hade svårigheter med sociala relationerna till 

kollegor och övervikt var relaterat till högre frånvaro (12).  
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Interventioner med fysisk aktivitet på arbetsplatsen kan på individnivå förbättra funktion, 

styrka och uthållighet i muskulaturen, rörlighet, självförtroende; minska smärta, stress, 

depression och social isolation; förbättra hållning, öka bentäthet och känslan av autonomi.  

För arbetsgivaren ligger vinsten i ökad produktivitet och omsättning, sänkt frånvaro och 

sjukkostnader (13). Således finns det onekligen ekonomiska incitament för arbetsgivare att 

implementera preventiva åtgärder vilka syftar till att öka fysisk aktivitet och minska 

stillasittande, för att öka sina anställdas fysiska och mentala hälsa och välbefinnande (10). 

Dessa interventioner är ofta kostnadseffektiva och erbjuder även en möjlighet att stärka 

sociala relationer och det finns stöd för att investeringar i sina anställdas hälsa kan vara 

lönsamt, upp till fyra gånger det investerade beloppet kan intjänas på reducerade 

sjukkostnader (10). Arbetsgivaren har därmed motiv och flera valmöjligheter för att kunna 

påverka sina anställdas fysiska och mentala hälsa och arbetsplatsen är en ideal miljö för detta 

(1).  

 

Det finns olika strategier som syftar till att öka fysisk aktivitet och minska stillasittandet på 

arbetsplatser; tävlingar, utmaningar, rådgivning, förändring av kulturer och normer, 

förändring av arbetslandskapet och den fysiska miljön, utbildning om vikten av fysisk 

aktivitet för hälsan, aktiva arbetsstationer som stå-skrivbord, gång-skrivbord, cykel-skrivbord 

(1). De olika strategierna är mer eller mindre framgångsrika i att minska stillasittande på 

arbetsplatsen och det verkar som att ett tillvägagångssätt som kombinerar utbildning med 

förändring i arbetsmiljön har bäst effekt på att minska stillasittandet (3).  

 

Moderna arbetsplatser innebär ofta repetitivt arbete som ofta utförs i samma arbetsposition 

under arbetsdagen, denna belastning ger upphov till arbetsrelaterade muskuloskeletala 

störningar vilka är skador eller dysfunktion som påverkar ben, ligament, nerver, senor, 

bindväv, leder, ledbrosk, diskar och muskler (13). I Nordamerika och Europa råder hög 

prevalens för subjektiva besvär i ländrygg, nacke och bröstrygg vilket medför stora kostnader 

(13, 14). Ett av de primära problemen associerat med ländryggssmärta är suboptimal funktion 

i ryggmusklerna till följd av muskulär inaktivitet (15). Styrketräning av 

ländryggsmuskulaturen är relaterat till musklernas funktionella kapacitet och har visats vara 

en framgångsrik metod för att förebygga ländryggssmärta hos friska individer likväl att 

behandla individer som lider av kronisk ländryggssmärta (15). En meta-analys av olika typer 

av interventioner på arbetsplatsen för att motverka muskuloskeletala störningar fann stark 

evidens för att styrketräning har preventiv effekt på muskuloskeletala störningar (14). 
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Marklyft är en av de tre stora basövningarna, tillika en av grenarna i idrotten styrkelyft. 

Övningen bygger på en fundamental rörelse där en vikt skall lyftas upp från marken, ett 

rörelsemönster som vid första anblick kan verka simpelt men visar sig vara väldigt komplex 

att bemästra. De viktigaste musklerna i övningen är den posturala kedjan vilken omfattar 

hamstrings, gluteerna och erector spinae, utöver den posturala kedjan, involveras i princip 

hela kroppen till någon grad i lyftet (16). Marklyft är en väldokumenterat effektiv övning för 

styrketräning av atleter genom hypertrofiträning av ben och ryggmusklerna, styrke- och 

powerträning för förbättrad atletisk förmåga, och det finns många variationer av övningen 

vilket gör att den kan anpassas till en mer sport-specifik stil (17). Marklyft kan även vara 

lämplig i kliniska situationer som rehabilitering av ledskador, exempelvis efter rekonstruktion 

av ACL då en closed-chain övning med medel till höga co-kontraktioner från quadriceps, 

hamstrings och gastrocnemius minimerar påfrestningen av ACL (18). Marklyft kan även vara 

ett verktyg för individer med ländryggssmärta då dessa vanligtvis har nedsatt styrka och 

uthållighet i ryggsträckarmuskulaturen jämfört med friska individer. Övningar som fokuserar 

på att utveckla ryggstyrka kan därför vara en effektiv rehabiliterande övning (19).  

 

I dagsläget finns knappt någon forskning på ren styrketräning som produktivitetshöjande 

intervention på arbetsplatser, vilket är anledningen till att denna träningsstudie kommer att 

undersöka effekten av marklyftsträning under arbetstid på produktivitet. 
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Syfte 

Syftet med denna träningsstudie var att undersöka effekterna av sju veckors marklyftsträning 

på produktivitet, styrka och uthållighet hos kontorsarbetare av bägge kön. 

 

Frågeställningar 

1. Påverkar marklyftsträning under arbetstid produktiviteten uppmätt med The Health 

and Work Questionnaire hos kontorsarbetare? 

2. Ökar marklyftsträning uthålligheten i ryggsträckarmuskulaturen uppmätt med Biering-

Sørensen Test hos kontorsarbetare? 

3. Ökar marklyftsträning maximal greppstyrka uppmätt med handhållen digital 

dynamometer hos kontorsarbetare? 
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Metod 

Rekryteringsprocess  

Under hösten 2017 kontaktades sex konsultfirmor på Umestans industriområde. 

Träningsstudien presenterades för respektive kontorschef och företagen gav godkännande till 

att låta sina anställda ställa upp som försökspersoner. Den kommersiella gymkedjan 

Fitness24Seven sponsrade träningsstudien genom att låta testerna och träningsinterventionen 

ta plats på gymmet utan kostnad för deltagarna. Rekryteringsprocessen inleddes den 15 

november med ett utskick av kortare information om studien till kontaktpersonerna vid 

respektive företag, för att vidarebefordras internt (se bilaga 1). Dokument med utförligare 

information samt samtyckesformulär bifogades, i två olika versioner för interventionsgrupp 

samt kontrollgrupp (se bilaga 2 & 3). Rekryteringsprocessen pågick i cirka fyra veckors tid, 

med stopp 18 december. När rekryteringsprocessen var slut hade 20 personer anmält sig och 

med hänsyn till det låga antalet frivilliga togs beslutet att låta dessa 20 frivilliga personer bli 

deltagare i interventionsgruppen. Studiens design ändrades till att kontrollgruppen inte skulle 

genomföra de fysiologiska testerna utan endast mätas med The Health and Work 

Questionnaire. En ny rekryteringsprocess för kontrollgruppen inleddes vilket resulterade i 19 

frivilliga. Etiska överväganden under planeringen av studien är gjorda med hänsyn till 

Helsingforsdeklarationen. 

 

Population och urval 

Urvalet bestod av kontorsarbetare i vuxen ålder av bägge kön, vilka arbetar för konsultfirmor 

på Umestans industriområde i Umeå (se tabell 1). Ryggsmärta, ryggproblem, hjärt- och 

kärlsjukdomar var skäl till att exkluderas från interventionsgruppen. Det fanns ingen statistisk 

skillnad i ålder mellan deltagarna i kontroll- och interventionsgruppen (p=0,10).  

 

Tabell 1. Deskriptiv data över försökspersoner. 

Deltagare N Män Kvinnor Snittålder 

(år±SD) 

Totalt N=39 23 16 37,7±9,1 

Interventionsgrupp N=20 12 8 40,1±6,6 

Kontrollgrupp N=19 11 8 35,2±10,7 
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Apparatur och utrustning 

Till de fysiologiska testerna användes en digital handhållen dynamometer (Seahan Corp 

SH5003. Korea), massagebänk (Tarsus. Örnsköldsvik, Sverige), kardborreband, 2m måttband 

och en personvåg (Hyundai, Korea). Till marklyften användes en skivstång av 

standarddimensioner, 20kg och 220cm (Casall. Norrköping, Sverige) och viktskivor av 

standarddimension (45cm diameter) (Eleiko. Halmstad, Sverige). Testresultat och 

träningsprotokoll fördes på lösenordsskyddad bärbar dator. 

 

Interventionsperioden 

Interventionsperioden var nio veckor lång och inleddes med en veckas teknikträning, då 

urvalet var personer med liten eller ingen erfarenhet av marklyft, med fokus på att kunna 

skapa ett intraabdominalt tryck för att stabilisera ländryggen, och att lära in ett så kallat ”hip 

hinge pattern”. Detta gjordes för att inte utsätta oerfarna lyftare för styrketester av maximal 

ansträngningsgrad. Träningsperioden startade vecka två och var sju veckor lång. Eftertesterna 

utfördes vecka nio, efter avslutad träningsperiod, för att säkerställa att deltagarna var utvilade. 

 

Testledare 

Testledaren och instruktören till denna studie var universitetsutbildad personlig instruktör och 

testledare med lång praktisk erfarenhet av styrketräning och styrkelyft.  

 

Testprocedur 

Under första veckan testades alla deltagare efter ett standardiserat schema. Först mättes och 

vägdes deltagarna, därefter fick de utföra testet för maximal greppstyrka uppmätt med 

handhållen digital dynamometer och sist Biering-Sørensen Test (BST) för uthållighet av 

ryggsträckarmuskulaturen, deltagarna fick ta med enkäten The Health and Work 

Questionnaire (HWQ) för att fylla i tills nästa träningstillfälle. Under vecka två testades 

deltagarna i Marklyft 8 Repetition Maximum (8RM). Efter avslutad interventionsperiod, 

vecka nio, utförde alla deltagarna tester för maximal greppstyrka, BST och HWQ på 

måndagen. På onsdagen utförde deltagarna marklyft 8RM test (för bilder på testerna se 

bilaga 4).  

 

Deltagare i kontrollgruppen utförde inga fysiologiska tester, de fyllde endast i enkäten vid 

baseline och vecka nio. Testerna beskrivs utförligare nedan. 
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Biering-Sørensen Test (BST) 

Försökspersonen är liggandes på mage på en massagebänk och spänns fast över låren och 

vaderna med två tjocka kardborreband. Övre kroppshalvan med utgångspunkt från spina iliaca 

anterior superior hänger fritt utanför massagebänken. Den fritt hängande övre kroppshalvan 

skapar ett flexionsmoment på ryggsträckarmuskulaturen, vilken behöver producera kraft för 

att behålla kroppen i ett horisontellt läge, desto längre tid försökspersonen kan hålla kroppen i 

ett horisontellt läge desto bättre resultat. Testet har utvärderats för test-retest reliabilitet 

(ICC=0,77) hos patienter med ospecifik ländryggssmärta. Testet kan också skilja på patienter 

med eller utan ländryggssmärta.  

 

Motivationsgraden hos försökspersonen har visat sig ha stor påverkan på testresultatet (20). 

För att försöka stävja motivationsbrist hos försökspersonerna beskrev instruktören varför 

testet är viktigt och vad resultatet kan säga. Instruktören sa att de kan komma att uppleva 

”mjölksyra” tidigt in i testet, och att det är väldigt viktigt att de fortsätter trots detta obehag, 

ända tills de faller ned med överkroppen. 

 

Greppstyrka 

Med en handhållen dynamometer testades maximal greppstyrka på försökspersonens 

dominanta hand. Försökspersonen hade tre försök på sig, varpå det bästa värdet antecknades. 

Testet utförs genom att försökspersonen håller armbågen intill kroppen med 90 graders 

flexion i armbågsleden. När försökspersonen började nypa på mätinstrumentet så skulle 

armen sträckas ut fullt och hållas intill kroppen. 

 

Marklyft 8 Repetition Maximum (RM) 

Under interventionsperiodens andra vecka utförde deltagarna pre-test i marklyft 8rm. Den 

vanliga uppvärmningen genomfördes, därefter fick deltagarna utföra tre till fyra träningsset 

för att hitta sin 8rm vikt. Magisterstudenten hjälpte till med att bedöma utförandet för att hitta 

lämplig belastning. 
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The Health and Work Questionnaire (HWQ) 

Enkäten utvecklades år 2000 av GlaxoSmithKline som ett mätinstrument för produktivitet i 

relation till hälsa på arbetsplatser (Se bilaga 5). Enkäten är skriven på engelska med en 

Flesch-Kincaid Grade Level poäng på 6,9, vilket betyder att en sjundeklassare begriper 

språket. Enkäten består av 24 frågor och använder sig av 1-10 poängskalor, där deltagaren 

skall skatta hur väl hen stämmer överens med frågans påstående. Enkäten har hög intern 

reliabilitet (Cronbach’s α=0,81).  

Exempelvis:  1. Overall, how stressed have you felt this week? 

Not stressed at all              Very stressed 

1            2 3 4 5 6 7 8 9  10 

 

Träningsprotokoll 

Deltagarna i interventionsgruppen fick själva boka in sina pass i ett delat kalkylark på Google 

Docs (se bilaga 6). Passen var 60 minuter långa och började var heltimme mellan 7-12 på 

måndagar, onsdagar och fredagar. De uppmanades att komma till träningarna i grupper om 

fem. Träningsvikten bestämdes genom att sänka 8RM resultatet med 10% och i kombination 

med en subjektiv bedömning av lyfttekniken och hur försökspersonen upplevde intensiteten 

skattat med Borg CR10-skalan. Träningen började med fem minuters generell uppvärmning 

på valfri konditionsmaskin, därefter 10 repetitioner marklyft på 30kg belastning följt av fem 

repetitioner på ca 40–60% av träningsvikten. Därefter utförde testpersonerna tre set åtta 

repetitioner marklyft. När den förste personen utfört det första setet började den andre 

personen, följt av tredje, fjärde och femte. När alla utfört första setet började det om. Denna 

cirkel användes av logistiska skäl, för att ta upp så liten plats som möjligt på gymmet, samt 

för att minimera tidsåtgången. 

 

Då deltagarna hade ingen eller liten erfarenhet av styrketräning och framförallt av marklyft, 

fanns det ett stort fokus på ett säkert och tekniskt korrekt utförande. Flera hjälpmedel 

användes för att säkerställa detta. Borg CR10 skalan användes för att hitta en intensitet på 7–8 

av 10, detta för att deltagarna ska orka träna med hög volym under hela träningsperioden. 

Deltagarna fick instruktioner om att det var tillåtet att ta kort vila mellan repetitionerna om de 

började känna av trötthet i ryggen, för att öka kvalitén på varje enskild repetition istället för 

att utförandet påverkas negativt av ett högt tempo. Den sista instruktionen var att 

försökspersonerna skall släppa stången i golvet om de upplever plötslig utmattning eller 

minsta smärta.  
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Statistiska metoder 

Under förutsättning att datan från de fysiologiska testerna var normalfördelad användes 

parametrisk metod och statistiska analysen utfördes med parat T-test. Effect Size beräknades 

med Cohen’s D. För statistisk analys av enkätpoäng vilken har ordinalskala användes 

ickeparametrisk metod. Parade tester med Svenssons Metod, och oparad analys med Mann 

Whitney U test. Svenssons kan beskriva storleken på förändringen på grupp- och individnivå, 

metoden presenterar ett resultat med konfidensintervall och relativ position, till skillnad från 

p-värde (21).  

 

För att en deltagares resultat skall användas i resultatberäkningen sattes en gräns på ≥75% 

närvaro vid alla träningstillfällen, samt att deltagaren utfört för- och eftertester. En 

bortfallsanalys gjordes för att undersöka om bortfallet av deltagare i interventionsgruppen var 

representativa eller ej för gruppen. För statistisk analys användes programmet JMP v13.1. 

(SAS Institute Inc, 2017). Statistisk signifikant nivå sattes på α=0,05. 

 

Metodologisk reflektion 

Den ursprunglig studiedesignen var att slumpmässigt dela in deltagarna i interventionsgrupp 

respektive kontrollgrupp, och att bägge grupperna skulle utföra de fysiologiska för- och 

eftertester samt enkäten, men då antalet frivilliga blev lågt fick designen ändras. Alla frivilliga 

fick plats i interventionsgruppen och en kontrollgrupp som enbart fyllde i enkäten fick 

rekryteras i sista sekund, denna förändring av studiedesign har sannolikt påverkat 

generaliserbarheten negativt genom selection bias, vilket innebär att uppmätta effekter kan 

bero på urvalet och inte interventionen i sig. För denna studie är detta aktuellt då flera av 

deltagarna i interventionsgruppen är motiverade personer som ville ta del av 

träningsinterventionen, ”för att komma igång” som många skrev i sin anmälan.  

Kontroll- och interventionsgruppen kommer inte heller kunna jämföras i annat än enkätpoäng, 

dock är enkäten det primära utfallsmåttet, vilket innebär att för syftets skull kommer den 

viktigaste delen med. Det är viktigt att poängtera att enkäten bygger på självskattningar, vilket 

kan innebära en viss bias i resultatet. 

 

Exklusionskraven (pågående ryggsmärta/problem, hjärt- och kärlsjukdom, om du regelbundet 

tränar marklyft) kontrollerades inte av leg. fysioterapeut eller läkare, inkluderingen baseras på 

självrapporterad hälsa från deltagarna. 
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Träningen och testerna sker i en okontrollerad miljö på ett kommersiellt gym, raka motsatsen 

till labbmiljö. Utrustningen som användes för att mäta längd och vikt är inte kalibrerade 

precisa instrument, utan hushållsvarianter. Det fanns inte någon bättre praktisk lösning på 

detta, men studien undersökte inte förändring i kroppssammansättning så detta upplevdes inte 

som ett problem. 
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Resultat 

Av 20 försökspersoner i interventionsgruppen var det 12 (60%) som genomförde ≥75% av 

träningspassen samt före- och eftertester, resultatberäkningen baseras på dessa 12 

försökspersoners testresultat. De deltagare som exkluderades från resultatberäkningen var 

representativa för gruppen (se bilaga 7). Data från de fysiologiska testerna uppfyller 

antaganden för parametrisk metod då de var normalfördelade enligt visuell inspektion av box 

plot och Goodness of Fit Test. Ingen statistiskt signifikant förändring i vikt för deltagarna i 

interventionsgruppen p=0,38.  

 

Enkätdatan uppfyller antaganden för icke-parametrisk statistik och det finns data från 12 

försökspersoner från interventionsgruppen samt 18 försökspersoner ur kontrollgruppen.  

Vid baseline var det ingen statistisk signifikant skillnad i enkätpoäng mellan interventions- 

och kontrollgruppen (Interventions- 6,5±2,0 vs kontrollgrupp 8,0±1,0 p=0,057).  

För kontrollgruppen var det ingen statistiskt signifikant förändring i enkätpoäng före och efter 

interventionsperioden (Pre 8,0±1,0 vs Post 8,0±1,0 relativ position=0,04, CI 95% [-0,22, 

0,3]). 

 

The Health and Work Questionnaire 

Interventionsgruppens medianvärde ökade med 1,5 poäng över interventionsperioden och 

denna ökning var statistiskt signifikant (Pre 6,5±2,0 vs. Post 8,0±0,4, p<0,001, relativ 

position=0,57, CI 95% [0,37, 0,76], se nedan figur 1). 

 

Marklyft 8RM 

Interventionsgruppens medelvärde ökade statistiskt signifikant med 17,1kg över perioden  

(Pre 80,4±28,4 vs. Post 97,5±31,6, p<0,0001, ES=0,58, se nedan figur 2).  

 

Biering-Sørensen Test 

Det var ingen statistisk signifikant skillnad i medelvärdet för Biering-Sørensen Test före och 

efter interventionsperioden (Pre 130,8±45,1 vs. Post 143,6±51,3, p=0,098, se nedan figur 3). 

 

Maximal greppstyrka 

Det var ingen statistisk signifikant skillnad i medelvärdet för maximal greppstyrka före och 

efter interventionsperioden (Pre 48,7±16,3 vs. Post 48,6±14,8, p=0,92, se nedan figur 4). 
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Figur 1. Systematisk förändring av poäng på gruppnivå efter interventionsperioden. 

  

 

 

 

 

Figur 2. Vikt (kg) som motsvarar 8RM i marklyft före (Pre) och efter (Post) 

interventionsperioden. 

* Statistiskt signifikant skillnad jämfört med pretest (p<0,0001). 

8RM: 8 Repetition Maximum. 
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Figur 3. Tid (s) som motsvarar BST före (Pre) och efter (Post) interventionsperioden. 

BST: Biering-Sørensen Test. 

 

 

 

 

Figur 4. Vikt (kg) som motsvarar greppstyrka före (Pre) och efter (Post) 

interventionsperioden. 
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Diskussion 

Produktivitet 

 

Det primära fyndet från denna interventionsstudie var att interventionsgruppens produktivitet 

ökade statistiskt signifikant efter den nio veckors långa interventionsperioden. Att mäta 

produktivitet hos kontorsarbetare är en utmaning på grund av arbetets karaktär och det 

vanligaste sättet är med subjektiv uppskattning, genom att direkt fråga arbetaren hur hen 

upplever att sin produktivitet påverkas av medicinering eller livsstil (22). Det kan uppstå 

problem med att uppskatta produktivitetsförlust till följd av vissa sjukdomar och 

hälsorelaterade beteenden som är socialt icke önskvärda. Exempelvis har rökare visat sig vara 

motvilliga att erkänna att deras tobaksbruk kan påverka arbetet negativt och med tanke på 

frågans kontroversiella natur kan det motsatta ske (22).  

 

Det finns gott om studier om hur fysisk aktivitet kan hämma muskuloskeletala besvär (13, 14, 

23), smärta och besvär i ländrygg (13, 24-26), axel (13) och nacke (27), hur fysisk inaktivitet 

på arbetsplatsen bäst motverkas (1, 3, 28) och hur övervikt har negativ påverkan på 

produktivitet (12, 29). Att det finns så mycket forskning på området är inte konstigt då 

kontorsarbetare är överrepresenterade jämfört mot den generella populationen. Sjukfrånvaro 

till följd av ovan nämnda besvär uppskattas kosta 0,5-2% av EU:s BNP (14), och kostnaderna 

för individ och samhälle beräknas öka (27). Dock finns det i dagsläget, till författarens 

vetskap, i princip ingen forskning på hur styrketräning påverkar produktiviteten hos 

kontorsarbetare, vilket innebär att det inte går att sätta fynden från denna 

träningsinterventionsstudie i direkt jämförelse mot andra studier. 

 

Enkäten som användes i denna studie utvecklades av GlaxoSmithKline och består av 24 

frågor som kan kategoriseras i sex subskalor (arbetskvalitet, arbetsbelastning, effektivitet, 

otålighet, koncentration, tillfredsställelse från arbetet och privatliv) (22). För att minimera 

risken för social önskvärdhet bias, det vill säga att respondenten svarar det den tror är 

önskvärt, är frågorna formulerade så att respondenten skall skatta utifrån sitt eget perspektiv, 

sina arbetsledares och sina kollegors perspektiv (22). Att använda subskalor kan vara 

problematiskt då reliabiliteten skiljer sig åt, exempelvis är reliabiliteten för subskalan 

otålighet otillräcklig medan subskalor för effektivitet och kvalitet stämmer väl överens med 

objektivt uppmätt produktivitet och tidsbortfall (22).  
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En studie från Karolinska Institutet med syfte att utvärdera HWQ-enkätens menar att det är ett 

lovande mätverktyg men det kräver noggrann analys och tolkning av resultatet, samt att det är 

bättre att skatta enkäten som en helhet än att använda subskalorna, vilka ännu behöver 

utvecklas och efterforskas noggrannare (30). Studierna av Shikiar (22) och von Thiele 

Schwarz (30) har presenterat datan som medelvärden och standarddeviation, trots att enkäten 

är av ordinal skaltyp och skall därmed presenteras som median och kvartilavstånd, och den 

statistiska beräkningen är utförd på ett sätt vilket kan medföra att resultaten är missvisande 

och feltolkade. 

 

Biering-Sørensen test 

Hos den kontorsarbetande populationen är subjektiva besvär och smärta i rygg, axlar och 

nacke och muskuloskeletala störningar vanligt förekommande och står för en stor del av 

sjukskrivningarna (13, 14, 23, 27, 31-33). För att uppdatera evidensen för hur man bäst 

förebygger muskuloskeletala störningar i överkroppen gick en systematisk översiktsartikel 

igenom 61 studier och fann stark evidens för en metod, styrketräning, vilket ledde till 

rekommendationer om att implementera styrketräning på arbetsplatser (14). Att deltagarna i 

denna studie endast fick utföra en övning med hög volym och intensitet går därmed i linje 

med tidigare forskning som rapporterat att hög intensitet krävs för förbättrad produktivitet 

(34), och att enkla interventioner är att föredra över komplexa för friska individer (24).  

 

Valet av övning till träningsinterventionen föll på marklyft då det är en relativt simpel 

basövning med ett intuitivt utförande som engagerar i princip alla kroppens muskler men som 

framförallt belastar den posturala kedjan (16). För att maximera resultaten av 

träningsinterventionen baserades träningsprotokollets volym och intensitet på tidigare 

forskning om dos-responsmekanism på hypertrofi och styrkeutveckling. En systematisk 

översiktsartikel fann att fyra set per vecka är tillräckligt för att få hypertrofisk effekt, men 10 

set per vecka verkar vara dosen som krävs för att maximera hypertrofi (35) och en meta-

analys på träningsvolym i antal set per vecka och förbättringar i styrka fann att högre volym 

medför större ökningar i styrka jämfört mot en lägre veckovolym, och rekommenderar 

oerfarna individer och personer med tidsbrist att utföra 5-9 set per vecka (36).  
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Uppvärmningen var standardiserad och lika för alla deltagare, tio repetitioner på 30kg följt av 

fem repetitioner på 40–60% av träningsvikten. Då männen tränade på en större vikt jämfört 

med kvinnorna påverkades uppvärmningens relativa belastning. En kvinna med träningsvikt 

på 42,5kg utförde som uppvärmning tio repetitioner på 30kg, vilket motsvarar 70% av hennes 

träningsvikt, därefter fem repetitioner på 37,5kg vilket motsvarar 88% av träningsvikten. 

Detta kan jämföras mot en man med träningsvikt på 90kg, han utförde uppvärmningen på 

30kg (33%) respektive 55kg (60%). För kvinnan är det nästan ett extra arbetsset och denna 

skillnad i relativ belastning av uppvärmningen över sju veckors träning blir påtaglig, något 

som kan ha påverkat kvinnornas utveckling och resultat annorlunda jämfört mot männen.  

Av praktiska skäl (det gick inte att ha mindre än 30kg vikt på stången) och av hänsyn till 

deltagarnas tid var det inte aktuellt att införa ett separat uppvärmningsprotokoll för individer 

som tränade på lägre vikter, något som dessutom skulle påverkat den befintliga kontrollen och 

generaliserbarheten över experimentet negativt.   

 

Deltagarna i denna träningsstudie fick utföra nio set marklyft per vecka exklusive 

uppvärmning, och interventionsgruppens medelvärde för marklyft 8RM testet ökade statistiskt 

signifikant med 17,1kg över den nio veckors långa interventionsperioden. Det är då rimligt att 

anta att hypertrofisk tillväxt och styrkeökningar har skett till följd av neuronal adaptation och 

morfologiska förändringar, men det var ingen statistiskt signifikant förändring av Biering-

Sørensen testresultatet.  

 

En studie som redovisat förbättrad uthållighet i Biering-Sørensen test lät friska 

försökspersoner träna fyra bålövningar som har rekommenderats av ryggexperten Dr Stuart 

McGill. De lyfte fram ökad oxidativ förmåga som en viktig del för att upprätthålla en 

muskulär kontraktion under en längre tid, och fann bevis för att kreatinfosfatförbrukningen 

sänktes hos gruppen. Varför kreatinfosfatförbrukningen sänktes kan förklaras med 

fibertypsomvandling från typ-2 till typ-1 vid uthållighetsarbete (37). Vid kortare 

interventioner med styrketräning (6 till 10 veckor) sker hypertrofi främst i typ-2 fibrerna (38-

41), men vid längre interventioner sker även hypertrofi i typ-1 fibrerna (42, 43). Då 

träningsinterventionen i denna studie var sju veckor tung marklyftsträning kan det ha 

inneburit att hypertrofi skett främst i typ-2 fibrerna, vilket kan ha påverkat uthålligheten i 

ryggsträckarmuskulaturen negativt. För att få ökad uthållighet kan det innebära att man 

behöver träna i repetitionsintervallet för muskulär uthållighet (15+ repetitioner) (44). 
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Män och kvinnor har olika profiler för uthållighet i ryggradens stabiliserande muskulatur där 

kvinnor verkar vara uthålligare i extension medan män verkar vara uthålligare i flexion och 

lateral flexion (45). En tvärsnittsstudie har nagelfarit Biering-Sørensen test med syfte att 

undersöka hur stor påverkan ålder, kön och BMI har på resultatet. Vad man fann var att inte 

bara mm. erector spinae blir uttröttad av Biering-Sørensen test, utan även m. gluteus maximus 

och m. biceps femoris. Uttmattningsgrad och testresultatet påverkas därmed stort av vem som 

utför testet, vilket är varför de rekommenderar att inte göra direkta jämförelser mellan män 

och kvinnors testresultat (46). Ytterligare en studie bekräftar fynden med att kön och vikt 

påverkar resultatet, samt att man vet att höftextensorer bidrar men det är oklart till vilken 

utsträckning (20). Då kön och BMI har stor påverkan på resultatet skulle det kunna förklaras 

med att män har högre andel android fettdistribution jämfört mot kvinnor som har högre andel 

gynoid fettdistribution vilket för män kan öka det yttre motståndet som försökspersonen i ett 

Biering-Sørensen test skall övervinna, vilket kan vara anledningen till att kvinnor klarar av att 

hålla positionen längre än män.  

 

Hawthorne effect (47) är namnet på en reaktiv effekt i experiment där försökspersonerna 

ändrar sitt uppförande när hen ges uppmärksamhet, detta kan öka effekten av interventionen 

och samtidigt riskera att generaliserbarheten sänks. Hawthorne effect är aktuell för denna 

studie då författaren var instruktör och testledare till försökspersonerna. Författaren har direkt 

påverkat deltagarna och deras motivation genom uppmuntran och tillrop, och därmed kan 

författaren ha påverkat resultatet till den egna studien. Under test- och träningstillfällena 

bedömde författaren försökspersonernas utförande, granskade deras teknik och gav 

kontinuerlig feedback, uppmuntran och beröm. Vissa försökspersoner behövde sporras för att 

hitta rätt intensitet medan andra försökspersoner behövde bromsas. Enligt en översiktsartikel 

har försökspersonernas individuella faktorer som motivationsgrad, smärttålighet och 

tävlingssinne stor betydelse för resultatet i Biering-Sørensen test (20). Yttre och inre faktorer 

kan alltså påverka motivationsgraden hos försökspersonerna, och då interventionsgruppen i 

denna studie bestod av frivilliga motiverade personer kan resultatet ha påverkats positivt, 

vilket sänker generaliserbarheten. 

 

För att ha en hälsosam rygg behöver vi röra på oss, aktivera och belasta strukturerna. Marklyft 

kan anses som en lämplig övning för detta då det är en simpel övning som samtidigt låter 

kroppens största muskelgrupper arbeta med en relativt hög intensitet och belastning. Då 

kontorsarbetare ofta spenderar en majoritet av dagen stillasittande är de en riskgrupp för en 
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mängd negativa hälsoeffekter (1), och med tanke på att fysisk aktivitet kan hämma dessa 

negativa hälsoeffekter (2), är friskvårdstimme med marklyftsträning onekligen en intressant 

idé. En vanligt förekommande metod för att mäta rygghälsa är Biering-Sørensen test, men det 

är ett test som inte är utan svagheter.  

 

Maximal greppstyrka 

Interventionsgruppens maximala greppstyrka förändrades inte signifikant över den nio 

veckors långa interventionsperioden. En doktorsavhandling på brandmäns fysiska 

arbetskapacitet har med multivariatanalys undersökt vilka fystester som kan förutsäga hur väl 

brandmän presterar i arbetet. Vad man fann var att maximal greppstyrka korrelerade med 

generell överkroppstyrka, framförallt vid dragövningar. Maximal greppstyrka kunde förutspå 

prestation i ett flertal arbetsspecifika moment där brandmännen bar utrustning eller bår, drog 

utrustning eller dockor (48). För brandmän i USA ingår greppstyrka i ett testbatteri, vilket 

förklarar varför det finns mycket studier på greppstyrka hos brandmän. En studie menar att 

greppstyrka inte är en bra indikator på generell styrka (över- och underkropp) med r²=0,48, 

men bekräftar att greppstyrka är en bra indikator på prestation i arbetsrelaterade situationer för 

brandmän (49).  

 

En studie som undersökt betydelsen för greppstyrka och idrottslig prestation menar att god 

greppstyrka generellt är ett attribut som tillskrivs elitidrottare, men samtidigt kallas 

greppstyrka för ett kovariat som korrelerar till det mesta (generell överkropp- och 

underkroppsstyrka, sprint, hopp, kroppsmassa, fettfri massa, ålder). Hög greppstyrka är 

användbart vid grova rörelser som kräver mera kraft och mindre finmotorik, exempelvis 

styrkesporter, samtidigt är tekniksporter, racketsporter och dylika sporter inte beroende av 

greppstyrkan (50).  

 

Greppstyrka hos äldre är ett välstuderat ämne och låg gripstyrka är associerat med sarkopeni, 

funktionsbegränsningar och invaliditet, vilket är varför det anses som en bra markör för 

svaghet hos den äldre populationen, dessutom är låg greppstyrka en stark predikator för 

dödlighet (51). En systematisk översiktsartikel har studerat greppstyrka och livsstilsfaktorer 

och vad man fann var att äldre individer, fysiskt inaktiva individer och lågutbildade individer 

hade lägre maximal handgreppstyrka (52). Ytterligare en systematisk översiktsartikel har 

undersökt sambandet mellan greppstyrka och nedsatt kognition hos äldre. Man fann att 

greppstyrkan sjunker hos äldre som uppvisar tecken på nedsatt kognition och att greppstyrka 



23 

 

är ett sätt att upptäcka denna nedsatta kognition (53). En studie på unga vuxna kvinnor i 

Auckland, Nya Zeeland menar att nivåer av D-vitamin kan predicera greppstyrka (25OHD 

serumnivåer kan förklara 4,5% av greppstyrkan i dominant hand) (54). Greppstyrka är 

onekligen en viktig del av vår hälsa och funktion i vardagen samt för prestation i yrke och 

idrott då vi är beroende av våra händers funktion och styrka, men när en variabel som 

greppstyrka korrelerar med i princip allt gäller det att vara försiktig med vilka slutsatser man 

drar. 

 

Enligt principen om överbelastning sker adaptation, i detta fall i form av ökad greppstyrka, 

förutsatt att kroppen utsatts för tillräckligt intensiv stress. Att greppstyrkan inte förändrades 

signifikant under denna studie kan vara för att tiden var för kort, att belastningen inte var 

tillräckligt hög eller att marklyft inte är en bra metod för att öka maximal greppstyrka. 

Greppstyrka är ett billigt, enkelt, tidseffektivt och icke-invasivt test och det finns onekligen 

grupper för vilka greppstyrka är ett relevant test (exempelvis blåljuspersonal, elitidrottare och 

äldre). Kontorsarbetare är inte beroende av greppstyrka för prestation i yrket vilket innebär att 

det är ett svagt test för att förutspå produktivitet eller prestation hos kontorsarbetare.  

Just nu pågår en diskussion om höjd pensionsålder, och om den höjs kan det innebär att 

greppstyrka skulle kunna användas som ett hälsotest för kontorsarbetare i framtiden.  

 

Kommande forskning 

Primärt hade det varit intressant att se studien replikeras med högre kvalité; slumpmässig 

indelning av försökspersonerna, ett större antal försökspersoner, en kontrollgrupp som även 

utför de fysiologiska testerna samt hälsoundersökning av läkare eller fysisoterapeut för att 

kontrollera så att exklusionskraven efterlevs.  

 

Sekundärt hade det varit intressant att titta på andra frågeställningar och variabler. Exempelvis 

mäta kroppsammansättning med iDXA för att kunna se eventuella förändringar i fettmassa 

och fettfri massa, för att kunna se huruvida ökning i styrka enbart beror på neuronal 

adaptation eller om det skett hypertrofisk tillväxt. Att komplettera styrke- och 

uthållighetstester med kliniska tester för protraktion och retraktion av skulderblad, extension 

och flexion av bröstryggen då det verkar vara ett vanligt problemområde för kontorsarbetare. 

Undersöka hur fysisk aktivitet påverkar stress hos kontorsarbetare genom att använda 

psykologiska och fysiologiska mätverktyg och jämföra resultat från exempelvis enkäter och 

kortisolnivåer. 
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Etiska och samhälleliga reflektioner 

Etisk aspekt 

Något författaren grubblat mycket på under studiens gång var bristen av kontroll i 

kombination med en grupp bestående av frivilliga och motiverade individer och hur det har 

påverkat försökspersonerna och studien. Ett exempel på detta var då en av försökspersonerna 

gjorde illa sig i ländryggen tidigt under interventionsperioden, men hen fortsatte träna med 

gruppen fast med lägre belastning. Då väcks frågan om vad som är etiskt av författaren som 

ansvarig; att låta försökspersonen fortsätta deltagandet och utföra tester under eget ansvar, 

eller att ta det säkra före det osäkra och avsluta deltagandet? Viktigt är att författaren inte 

sätter sina resultat framför deltagarnas säkerhet, men det är ingen lätt fråga då 

försökspersonen ändå själv bestämmer över sitt eget deltagande. 

 

Samhällelig aspekt 

I början av interventionsperioden upplevde många deltagare att det var intensivt och 

ansträngande, något som förändrades under tiden till att bli ett skönt och trivsamt inslag under 

arbetsveckan, till något man kommer komma att sakna. Författaren upplever att han lyckats 

visa upp en annan bild av vad styrketräning kan vara, då bilden av vad styrketräning är ofta är 

starkt förknippad med bodybuilding och fitness, vilket inte attraherar alla. Författaren 

upplever också att han har lyckats visa hur mycket man kan hinna med på en timmes träning, 

samt att lite träning är bättre än ingen träning alls. Detta kan betyda att styrketräning under 

arbetstid kan vara en lämplig metod för att introducera styrketräning som motionsform för 

den arbetsföra populationen. 

 

Just vikten av att sätta upp rimliga mål och börja i liten utsträckning istället för att ”lägga 

krokben” för sig själv genom att sätta upp ouppnåeliga mål, detta är något författaren är säker 

på har stor betydelse för hur försökspersonerna ser och resonerar kring sin egen träning och 

hälsa, något som kan få stor betydelse för och om de prioriterar sin egen träning i ett hektiskt 

liv med heltidsarbete och familj. Interventioner för att öka fysisk aktivitet på arbetsplatser kan 

vara kostnads- och tidseffektivitet och ett verktyg för arbetsgivare att öka produktivitet och 

värna om hälsa på arbetsplatsen. Deltagarna i interventionsgruppen har till stor del fortsatt 

träna efter avslutad interventionsperiod och författaren har fått höra anekdotiska bevis för att 

de mår bättre, har mindre värk i knä, rygg och nacke, att det inte är lika ansträngande att stå 

upp under arbetsdagen. Detta leder oss in på frågorna om det går att göra styrketräning till en 
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arbetsuppgift, om det är juridiskt möjligt, och om det är det etiskt försvarbart att tvinga vuxna 

individer att styrketräna. Det går absolut föreställa sig att större företag anställer en tränare 

som skall sköta friskvården på kontoret, oavsett om det är pausgymnastik, ergonomi, 

lunchpromenader, promenadmöten eller ren styrketräning, där tror författaren att det finns 

mycket att vinna för arbetstagare, arbetsgivare och samhället. 

 

Konklusion 

Maximal greppstyrka är ett enkelt, billigt och icke-invasivt test. Maximal greppstyrka är 

också något som korrelerar mot en mängd olika variabler, vilket innebär att det blir viktigt att 

ta hänsyn till vilken population man utför testet på, om det ens är ett relevant test, för att inte 

dra felaktiga slutsatser. Blåljuspersonal, idrottare och äldre är relevanta målgrupper medan 

friska kontorsarbetare inte är en lika relevant grupp att testa maximal greppstyrka på. 

Biering-Sørensen Test har använts i forskning och kliniskt i över trettio år. Det är ett test som 

klarar av att skilja på personer med och utan ländryggssmärta och med hänsyn till detta skulle 

det vara ett relevant hälsotest för populationen kontorsarbetare. Testresultatet påverkas av en 

mängd individuella faktorer och som testledare är det viktigt att motivera deltagaren och ta 

hänsyn till individen bakom testresultatet när man gör sin tolkning av resultatet. För 

kontorsarbetare vilka är i risk för stillasittande och fysisk inaktivitet skulle Biering-Sørensen 

Test kunna användas av arbetsgivaren som en enkel metod för att hitta och förebygga 

ryggbesvär. The Health and Work Questionnaire är ett lovande verktyg för att kunna mäta 

produktivitet, trots att den uppvisar hög validitet och reliabilitet behövs ytterligare forskning 

och utveckling av subskalorna. Tidigare forskning har visat att styrketräning är en lämplig 

metod för att motverka muskuloskeletala besvär och smärta men det finns i princip ingen 

forskning där sambandet mellan styrketräning och produktivitet undersökts. Enligt denna 

studies resultat var marklyftsträning för kontorsarbetare inte en adekvat metod för att öka 

maximal greppstyrka eller öka uthålligheten i ryggsträckarmuskulaturen. Denna studie har 

dock uppvisat signifikant höjd produktivitet hos kontorsarbetare till följd av sju veckors 

marklyftsträning. Resultaten och metoden är lovande och studien bör replikeras med högre 

kvalitet.  
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Hej! 

Du har chansen att delta i en träningsstudie som kommer pågå i åtta veckor.  

Studien startar måndag 22 januari 2018. 

I detta mail får du en kort beskrivning till träningsstudien, och bifogat finns en utförligare 

version som inkluderar samtyckesformulär. Om du har frågor så kan du skicka ett mail till 

adressen som står längst ned i mailet. 

Bakgrund: 

En stillasittande livsstil förknippas med negativa hälsoeffekter, och hos kontorsarbetare sker 

ofta en majoritet av dygnets stillasittande på arbetsplatsen, därmed har arbetsplatsen stor 

potential för att kunna påverka detta. Det ligger i arbetsgivarens och arbetstagarens intresse att 

öka hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen genom preventiva åtgärder. 

Syfte: 

Syftet med studien är att undersöka hur styrketräning under arbetstid (”friskvårdstimme”), 

påverkar hälsa och produktivitet vid arbetsplatsen. 

Vem är du: 

Jag söker friska individer av bägge kön och alla åldrar.  

Alla välkomnas att anmäla sitt intresse! 

Träningsinterventionen: 

Marklyftsträning på Fitness24Seven Umestan på måndagar, onsdagar och fredagar under åtta 

veckors tid.  

Risker: 

Sannolikt kommer du uppleva träningsvärk, framförallt i början av interventionen, detta i sig 

är inget farligt men kan medföra ömhet, stelhet i musklerna. 

Fördelar: 

En åtta veckors lång träningsintervention med marklyft kommer sannolikt ha en påverkan på 

din styrka och hälsa, framförallt i ryggmusklerna vilket stärker en bra hållning. Det är en 

möjlighet för dig att få lära ett av de grundläggande lyften med ett säkert utförande. 

Hantering av data & sekretess: 

Personuppgifter och data kommer hanteras enligt PUL 1998:204. Data, resultat och 

personuppgifter kommer hanteras konfidentiellt och kodat så att obehöriga inte kan ta del av 

den. Din arbetsgivare har ingen påverkan på studien och kommer inte få insyn i proceduren, 

eller enskilda deltagares resultat. 

Frivillighet: 

Deltagandet i denna studie är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att behöva 

ange skäl. 

Om du vill delta i studien så läs gärna igenom det bifogade dokumentet, skriv ut och skriv 

under samtyckesformuläret, och slutligen kontakta mig på Jonas.Westlin@gmail.com 

mailto:Jonas.Westlin@gmail.com


Information och samtyckesformulär för träningsstudie 

Bakgrund och syfte 

Heltidsanställda kontorsarbetare spenderar cirka en tredjedel av dygnet på arbetet, och ofta 

sker en majoritet av dygnets totala stillasittande på arbetsplatsen. En stillasittande livsstil 

förknippas med negativa hälsoeffekter, dessutom vet vi att fysisk aktivitet har positiva 

effekter på hälsan och att det råder ett dos-responsförhållande där mer är bättre, samt att 

hälsovinsterna överväger eventuella risker. Tyvärr är det få vuxna som uppnår 

minimumkraven för fysisk aktivitet, därmed har arbetsplatsen stor potential för att kunna öka 

fysisk aktivitet och minska stillasittande hos kontorsarbetare. För att få lite perspektiv så 

beräknas kostnaden för nedsatt produktivitet till över 40 miljarder kronor per år i Sverige,  

och utbrändhet till över 300 miljarder USD per år internationellt, följaktligen finns det ett stort 

ekonomiskt intresse för företag att arbeta med preventiva åtgärder för att öka sina anställdas 

hälsa och välbefinnande. 

Syftet med denna träningsstudie är att undersöka hur marklyftsträning under arbetstid 

(”friskvårdstimme”) påverkar en arbetsplats hälsa och produktivitet. 

Förfrågan om deltagande 

Magisterstudenten kontaktade företag på Umestans företagspark under hösten 2017.  

Sex företag kunde tänka sig att låta sina anställda delta i denna studien.  

Magisterstudenten har en kontaktperson på respektive företag. Kontaktpersonen har 

vidarebefordrat detta informationsblad internt. 

Hur går studien till och vem är du? 

Jag söker deltagare av alla åldrar och bägge kön. Om du tränar regelbundet kan du ändå söka 

till studien, berätta lite om din träningsbakgrund i mailet bara. 

Exklusionskriterier: pågående ryggsmärta/problem, hjärt- och kärlsjukdom, om du 

regelbundet tränar marklyft. 

Träningsgruppen: det är väldigt viktigt att du har möjlighet att närvara på en majoritet 

av träningarna. Om du vet att du kommer vara borta under dessa åtta veckor ber jag 

dig att stå över.  

För kontrollgrupp innebär det endast att du utför före och eftertester, vilket rör sig om 

totalt ca 3h. 



Deskriptiva mått kommer tas på alla deltagare, vilket innebär längd, vikt, ålder, kön. 

Träningspassen kommer att ske under arbetstid måndag, onsdag och fredag under åtta veckors 

tid, på Fitness24Seven Umestan, beräknad tid kommer vara ca 45 min per tillfälle.  

Tanken är att ni ska boka in träningspassen i ett delat Google dokument och att ni kommer i 

grupper om fem, gärna samlade från respektive företag, detta för att tidsåtgången skall vara så 

effekt som möjligt. 

 

Studien inleds 22/1-2018. Första veckan blir inskolning och pre-tester för träningsgruppen, 

och pre-tester för kontrollgruppen. 

 

Tester: 

Greppstyrka, vilket innebär att du ska klämma åt ett handhållet mätinstrument så hårt du kan. 

Biering-sörensen test mäter uthållighet i ryggmuskulaturen, vilket innebär att du är 

magliggande på en bänk eller liknande, med överkroppen hängande fritt i luften, sen ska du 

hålla dig horisontellt läge så länge du orkar. 

 

Marklyft för åtta repetitioner, där du ska lyfta så tung vikt som du orkar, detta är en indikation 

på din helkroppsstyrka, men framförallt styrkan i ryggsträckarmusklerna vilka är viktiga för 

din hållning och rygghälsa. 

 

The Health and Work Questionnaire. En enkät som tar ca 10-15 minuter att fylla i, den mäter 

hälsa & produktivitet på arbetsplatsen. 

Interventionsperioden avslutas med post-tester 22/3-2018. Det är samma tester som gjordes i 

början.  

 

Dina uppgifter och dina testresultat kommer kodas och behandlas konfidentiellt, endast 

magisterstudenten och handledaren kommer ha tillgång till dessa. Din arbetsgivare har 

ingen påverkan på studien och kommer inte få insyn i proceduren, eller enskilda 

deltagares resultat. Resultatet kommer presenteras inför grupp vid opponering och godkänd 

magisteruppsats kommer laddas upp på DIVA. 

 

 

 



Vilka är riskerna? 

Sannolikt kommer du uppleva träningsvärk i varierande grad, framförallt i början av 

träningsperioden, detta i sig är ingenting farligt, men det kan innebära ömhet och stelhet i 

muskler. Fokus kommer ligga på ett säkert utförande och ansträngningen ska inte vara 

maximal, med detta sagt kan dock olyckor ske. 

 

Finns det några fördelar? 

En åtta veckors lång träningsintervention med marklyft kommer sannolikt ha en påverkan på 

din styrka och hälsa. Det är en möjlighet för dig att få lära ett av de grundläggande lyften med 

ett säkert utförande, då träningen kommer ske med utbildad instruktör. 

 

Hantering av data och sekretess 

Data och personuppgifter kommer hanteras konfidentiellt enligt PUL 1998:204. 

Personuppgifter och data kommer kodas och förvaras i lösenordsskyddad dator. Data i 

pappersformat kommer föras över till dator, varpå papperskällan kommer förstöras. Datan 

kommer sparas i 10 år. Den färdiga studien kommer redovisas inför grupp vid opponering, 

och endast data på gruppnivå kommer presenteras, ingenting på individnivå kommer kunna 

kopplas till enskild person. Ansvarig för personuppgifter är magisterstudenten och hans 

handledare, docent Christer Malm vid Umeå Universitet. 

 

 

Hur får jag information om studiens resultat? 

När studien är avslutad har magisterstudenten tänkt skicka ut det färdiga arbetet till varje 

deltagande företag. Om du vill få arbetet eller dina resultat skickat till dig direkt så kan du 

kontakta magisterstudenten. 

 

Försäkring, ersättning 

Försökspersonerna är försäkrade genom sitt deltagande i magisteruppsatsen.  

Det utgår inte någon kontant ersättning eller ersättning för förlorad arbetsinkomst vid 

deltagande i studien. 



Frivillighet 

Deltagandet i denna studie är helt frivilligt och du kan när som helst avbrytas utan att behöva 

ange skäl. Om du väljer att avbryta ditt deltagande i studien och önskar att vi inte får använda 

insamlade data från dig så kan du meddela detta och dina uppgifter raderas. 

 

Ansvariga & kontaktuppgifter 

Magisterstudent  

Jonas Westlin. jonas.westlin@gmail.com, 0703-414300. 

Handledare  

Docent Christer Malm. Christer.Malm@umu.se, 090-786 66 21  

Umeå Universitet.  

 

Samtyckesformulär 

Du har tidigare via mail fått en kortare version av detta informationsbrev.  

Du har haft möjlighet att få ställa frågor till magisterstudenten eller hans handledare och 

dessa har besvarats tillfredsställande. Du kommer även få möjlighet att ställa frågor i person, 

och även dessa skall besvaras på ett tillfredsställande sätt.  

Genom att du skriver under detta samtyckesformulär väljer du att deltaga i denna studie. 

 

Ort & datum    Namnet på företaget du arbetar för 

 

________________________________  ________________________________ 

 

Underskrift    Namnförtydligande 

 

________________________________  ________________________________ 

 

mailto:jonas.westlin@gmail.com
mailto:Christer.Malm@umu.se


Information och samtyckesformulär för träningsstudie  

Bakgrund och syfte  

Heltidsanställda kontorsarbetare spenderar cirka en tredjedel av dygnet på arbetet, och ofta sker en 

majoritet av dygnets totala stillasittande på arbetsplatsen. En stillasittande livsstil förknippas med 

negativa hälsoeffekter, dessutom vet vi att fysisk aktivitet har positiva effekter på hälsan och att det 

råder ett dos-responsförhållande där mer är bättre, samt att hälsovinsterna överväger eventuella risker. 

Tyvärr är det få vuxna som uppnår minimumkraven för fysisk aktivitet, därmed har arbetsplatsen stor 

potential för att kunna öka fysisk aktivitet och minska stillasittande hos kontorsarbetare. För att få lite 

perspektiv så beräknas kostnaden för nedsatt produktivitet till över 40 miljarder kronor per år i 

Sverige, och utbrändhet till över 300 miljarder USD per år internationellt, följaktligen finns det ett 

stort ekonomiskt intresse för företag att arbeta med preventiva åtgärder för att öka sina anställdas hälsa 

och välbefinnande.  

Syftet med denna träningsstudie är att undersöka hur marklyftsträning under arbetstid 

(”friskvårdstimme”) påverkar en arbetsplats hälsa och produktivitet.  

Förfrågan om deltagande  

Magisterstudenten använde sin kontaktperson på Sweco för att rekrytera frivilliga försökspersoner 

vilka kan tänka sig att fylla i en enkät som del i kontrollgruppen.  

Hur går studien till och vem är du?  

Att deltaga i kontrollgruppen innebär att du fyller i en enkät om hälsa och produktivitet på 12 frågor, 

nu och igen om åtta veckor. Samt att du uppger din ålder och kön.  

Dina uppgifter och dina testresultat kommer kodas och behandlas konfidentiellt, endast 

magisterstudenten och handledaren kommer ha tillgång till dessa.   

Din arbetsgivare har ingen påverkan på studien och kommer inte få insyn i proceduren, eller 

enskilda deltagares resultat. Resultatet kommer presenteras inför grupp vid opponering och godkänd 

magisteruppsats kommer laddas upp på DIVA.  

Vilka är riskerna och fördelarna?  

Det är viktigt att kunna jämföra effekterna av träningsinterventionen mot en kontrollgrupp, därför är 

ditt deltagande viktigt. Det finns inga risker med att fylla i enkäten.  

  

  

  



Hantering av data och sekretess  

Data och personuppgifter kommer hanteras konfidentiellt enligt PUL 1998:204. Personuppgifter och 

data kommer kodas och förvaras i lösenordsskyddad dator. Data i pappersformat kommer föras över 

till dator, varpå papperskällan kommer förstöras. Datan kommer sparas i 10 år. Den färdiga studien 

kommer redovisas inför grupp vid opponering, och endast data på gruppnivå kommer presenteras, 

ingenting på individnivå kommer kunna kopplas till enskild person. Ansvarig för personuppgifter är 

magisterstudenten och hans handledare, docent Apostolos Theos vid Umeå Universitet.  

  

Hur får jag information om studiens resultat?  

När studien är avslutad har magisterstudenten tänkt skicka ut det färdiga arbetet till varje deltagande 

företag. Om du vill få arbetet eller dina resultat skickat till dig direkt så kan du kontakta 

magisterstudenten.  

Frivillighet  

Deltagandet i denna studie är helt frivilligt och du kan när som helst avbrytas utan att behöva ange 

skäl. Om du väljer att avbryta ditt deltagande i studien och önskar att vi inte får använda insamlade 

data från dig så kan du meddela detta och dina uppgifter raderas.  

  

Ansvariga & kontaktuppgifter  

Magisterstudent Jonas Westlin. jonas.westlin@gmail.com, 0703-414300.  

Handledare Apostolos Theos. Apostolos.theos@umu.se, 090-786 66 19 Umeå 

Universitet.   

Samtyckesformulär  

Du har haft möjlighet att få ställa frågor till magisterstudenten eller hans handledare och dessa har 

besvarats tillfredsställande. Du kommer även få möjlighet att ställa frågor i person, och även dessa 

skall besvaras på ett tillfredsställande sätt.   

Genom att du skriver under detta samtyckesformulär väljer du att deltaga i denna studie.  

Ort & datum       Namnet på företaget du arbetar för  

________________________________    ________________________________  

Underskrift        Namnförtydligande  

________________________________    ________________________________  

Ålder         Kön  

________________________________    ________________________________  

 



Biering-Sørensen Test. 

 

 

 

 

 

 

Maximal gripstyrka med handhållen digital dynamometer. 

 

 

 



Marklyft. 

 

 

 









 



Grip (kg) BST (s) Marklyft 8rm (kg)
63,2 178 120
71,5 171 85
46,9 68 95
38 103 67,5

34,9 117 50
25,5 106 57,5
61,7 135 100
56,8 85 100
36 211 55

37,2 185 50
75,3 94 130
37,6 117 55
48,7 130,8 80,4 Medelvärde

Grip (kg) BST (s) Marklyft 8rm (kg)
62,6 147 80
53,8 158 90
55 143 75

45,9 94 70
45,7 163 45
63,3 124 90
68 184 120

41,3 185 45
54,5 149,8 76,9 Medelvärde

Inkluderade i resultatberäkningen

Exkluderade från resultatberäkningen

Bortfallsanalys








