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Psykologiska mätningar av fysiska egenskaper på kvotskala har alltid 
varit önskvärda och viktigt att de mätinstrument man använder ger en 
återger en reliabel variabel, bland annat inom klinisk forskning, 
diagnossättning vid symtombedömningar, vid fysisk träning. Syftet 
med denna studie var att jämföra tillväxtfunktionen från två olika 
belastningsprotokoll. 24 studenter (12 män och 12 kvinnor) i åldrarna 
20 till 30 år vid Stockholms universitet deltog i studien för att 
undersöka om upplevd ansträngning skiljer sig beroende på 
stimuluspresentationsordning. I den här inomindividsstudien användes 
två olika belastningsprotokoll. Det ena, vanligt förekommande inom 
psykofysik, en randomiserad ordning. Det andra, en stegvist ökande 
ordning, vilket är vanligt förekommande inom kliniska diagnoser och 
idrott. Arbetsprovet genomfördes på cykelergometer, där deltagarna 
fick cykla på olika wattmotstånd och ombads att en gång varje minut 
skatta sin upplevda känsla av ansträngning på Borg CR 100 skalan. 
Därefter jämfördes tillväxtfunktionerna för de olika 
belastningsprotokollen varvid ett beroende T-test visade att det inte 
fanns någon signifikant skillnad protokollen emellan. Vilket leder till 
slutsatsen att det finns ingen signifikant skillnad i hur ansträngning 
upplevs på cykelergometer vid användandet av Borg CR 100 skala®. 

 
 

Nyckelord: Upplevd ansträngning, Psykofysisk skalning, Borg CR 100 skalan®. 
 
 
Psykologiska mätningar av fysiska egenskaper på en kvotskala har alltid varit ett 
önskvärt mål, då de kan innehålla egenskaper som ordning, avstånd och absolut 
nollpunkt (Borg, 1982; Gescheider, 1997). Sedan 1950-talet har psykofysiker arbetat 
med kvotskalor och under dessa år har en rad olika skalor blivit framtagna. Psykofysik 
är den vetenskapliga studiemetoden av relationen mellan stimulus och upplevelse, och 
problem inom psykofysik utgör några av de mest grundläggande problemen i modern 
psykologi. Genom årtionden har filosofer uppmärksammat betydelsen i förståelsen av 
upplevelse. Psykofysik grundades som begrepp i samband med att G.T. Fechner, en 
tysk experimentell psykolog, utkom med sin bok ”Elements of psychophysics” (1860 
refererad i Gescheider, 1997). Hans arbete som tillhandahåller metoder och teorier för 
mätningar av upplevelser gav psykologin grundläggande verktyg för att studera det 
mänskliga sinnet. Sedan dess har psykofysiker primärt undersökt förhållandet mellan 
upplevelser i det psykologiska domänet och stimuli i det fysiska domänet. 
 
Upplevelser kan variera i minst fyra grundläggande dimensioner; intensitet, kvalitet, 
utsträckning och varaktighet. Fechner ville fastställa ett precist samband mellan det 
fysiska och mentala, han ville hitta ett sätt att ge upplevelsen ett kvantitativt mått, en 
siffra som motsvarade upplevelsen. Fechners lösning på problemet var ett förslag om att 
aritmetiska serier av mentala stödnivåer kan motvara en geometrisk serie av fysiska 
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energier. Han insåg senare att allteftersom stimulusintensiteten ökar krävs det större och 
större förändringar i fysisk intensitet för att ändra den upplevda intensiteten. Fechner 
föreslog att upplevelsen kan kvantifieras indirekt genom att relatera värdet av 
förändringen i stimulansen på den fysiska skalan till den psykologiska skalan 
(Gescheider, 1997).  
 
Fechners centrala antagande var att det absoluta tröskelvärdet, som innebär värdet ett 
stimuli måste inneha för att vara detekterbart, indikerar nollvärdet på upplevelsen 
(Kantowitz, Roediger och Elms, 2009). Varje ”just noticeable difference” (JND) steg, 
som innebär värdet som ett stimuli måste förändras för att skillnaden ska upptäckas, på 
den psykologiska skalan motsvarar den fysiska stimulans som en skillnad som är högre 
än förgående stimulans. Fechners lag vilar på att JND är en lika ökning i upplevelse vid 
alla nivåer av stimuli och kan beskrivas som en logaritmisk funktion (Gescheider, 
1997). Även om dessa teser som Fechner utvecklade till sin lag inte helt och hållet anses 
stämma idag, så lade han ändå grunden för modern psykofysik. 
 
Ett sekel efter att Fechners bok utkom publicerades kritik från bland annat S.S. Stevens 
(1957). Hans syfte var att utveckla en upplevelseskala som var mer direkt än vad 
Fechner lyckats med. Fechner använde en indirekt skalningsmetod, där den 
psykologiska skalan byggdes upp genom att sätta JND efter varandra, men Stevens teori 
byggde istället på flera direkta skalningstekniker (Stevens, 1957; Kantowitz, Roediger 
& Elms, 2009).  
 
Den direkta skalningsmetod som Stevens framför allt använde var magnitudestimation 
(ME). Detta kräver att observatören uppger ett valfritt tal som representerar den 
psykologiska upplevelsen av stimuli och vid nästa fysiska stimuli ange ett tal som ligger 
i relation till förgående upplevelse. De värden som meddelas av observatören blir då ett 
psykologiskt direktvärde. När data insamlats med ME skiljer sig ekvationen som 
relaterar psykologiskt värde till fysiskt värde från det logaritmiska förhållandet i 
Fechners lag. Ekvationen som erhålls genom Stevens ME är istället en potensfunktion 
som innehåller ett proportionellt konstantvärde (k) som härrör från typ av stimuli och 
använd måttenhet, faktiskt stimuli (I), en exponent (n) som bestämmer 
tillväxtfunktionens kurvatur och upplevelsen (Ψ), vilket rent matematiskt utrycks 
följande; Ψ = kIn (Stevens, 1975).  
 
Den kritik som riktats mot Stevens ME är bland annat att hans metoder enbart ger 
relationer till förgående stimuli och inte några absoluta eller meningsfulla nivåer (Borg, 
1962; Teghtsoonian, Teghtsoonian & Karlsson, 1981). En rad olika metoder har tagits 
fram för att möjliggöra interpersonella jämförelser, bland annat en utveckling av 
Stevens ME, absolut magnitudestimation (AME). Detta är en absolut skala som är 
begränsad vid en kvotskala där värdet i skalan inte kan omvandlas på något sätt. I en 
icke-absolut skala är måttenheten godtycklig och går att multiplicera med en konstant 
utan att ordningsföljden förändras (Gescheider, 1997). I en absolut skala så som AME 
är måttenheten inte godtycklig och kan således inte ändras. Ett vardagsexempel på en 
absolut skala är att räkna föremål, och det har hävdats (se Hellman & Zwislocki, 1961 
för djupare diskussion) att som observatör används snarare absoluta skattningar än 
godtyckliga vid ME. 
 
”Magnitude matching” är ytterligare en metod som tagits fram för interpersonella 
jämförelser (Teghtsoonian, Teghtsoonian & Karlsson, 1981; Marks, Borg & Ljunggren, 
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1983). Där genomför observatörerna magnitudestimationer på flera uppsättningar av 
stimuli på en vanlig numerisk skala och växlar mellan två eller flera metoder (Borg, 
2007). Tanken är att personliga egenheter, bias, på så sätt kan förkortas bort ur den 
matchade funktionen. Observatörerna agerar då som sina egna kontroller för att minska 
variationer i den psykofysiska funktionen. 
 
En som funderade mycket på ovanstående problem var svenske psykofysikern Gunnar 
Borg. Borg (1982) menar att utan en kontext till kvotdata förlorar den sin mening. En 
observatör kan vid ett stimulus ge en respons på åtta, medan en annan observatör vid 
samma stimuli ge en respons på tjugo. Dock uppfattar de inte aktuellt stimuli speciellt 
olika, de använder bara sig av olika gradering. Utan gemensamma verbala uttryck är det 
svårt att sätta kvotdata i kontext (Borg och Borg, 1994). För vad betyder att en juice 
surhet är 15 och upplevd ansträngning är 40 utan ett sammanhang? Även om 
observatören till exempel använder sig av en skala på 0 till 100, och juicens surhet är 15 
ger det ingen större möjlighet än att sätta det i en relation till en annan juice surhet, 
skattad av samma observatör. Dock går inte några meningsfulla interpersonella 
jämförelser att genomföra.  
 
Människan lär sig via samhället att ha en ungefärlig överenskommelse i vad som är 
varmt eller kallt, extremt svagt eller rätt så starkt knutet till olika kontexter (Borg och 
Borg, 1994). En varm öl kan vara kallare än en kall kopp kaffe och en extremt svag man 
kan vara starkare än en rätt så stark pojke. Människan lär sig också, i ganska tidig ålder, 
skillnaderna i vårt numeriska system. Att tjugo är dubbelt så stort som tio, att nio är tre 
gånger så stort som tre och så vidare. Även med vår kropp är vi duktiga på att avgöra 
hur stort eller litet något är. Tänk bara på fiskaren som med händerna visar hur stor 
fisken var han fångade. Att den växer för varje gång han berättar historien är nog ett 
medvetet val han gör och inte brist på storleksbedömning. 
 
”Range-modellen” som Gunnar Borg kallar den för, hanterar problematiken med att vi 
alla kan uppleva ett stimuli minimalt, rätt så starkt eller maximalt för att sedan sätta 
upplevelsen i relation till andra personer (Borg, 1998). Det huvudsakliga antagandet för 
modellen är att perceptuella intensiteter är ungefär lika för olika personer vid varje 
individs subjektiva maximala ansträngning. Om det är så, kalibreras individerna i en 
mening till deras relativa maximum (Borg, 1962; Marks, Borg & Ljunggren, 1983). 
Känslan av maximal ansträngning sätts lika för alla, även om olika individer behöver 
olika fysiska  belastningsnivåer för att uppnå maximal ansträngning. Om den 
psykofysiska potensfunktionen för upplevd ansträngning är densamma för alla individer 
följer ytterligare en princip. Nämligen att alla individer kommer att uppleva samma grad 
av ansträngning i relation till deras fysiska maximum när de genomför ett arbetsprov. 
 
Människan har också via samhällets normer och regler lärt sig den generella innebörden 
av begrepp som minimalt, rätt så starkt och absolut maximum och med en instruktion 
hur man ska skatta upplevelsen på en skala med verbala ”ankare” skapas 
förutsättningarna att kunna jämföra interpersonellt, även för personer med olika fysiska 
förutsättningar (Borg, 1998). Detta gäller trots att stimulusintensiteten kan skilja 
individer emellan vid det maximala. Omfånget från noll till maximal intensitet används 
som referensram och intensiteten i upplevelsen bestäms av dess position i intervallet. 
För att validera antagandet om likhet i upplevd ansträngning vid en maximal intensitet 
kan skattningar jämföras med maximala värden på fysiologiska reaktioner, såsom puls 
(slag/min) och blod laktat (mjölksyra).  
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Det är viktigt att människan har många olika språkliga termer, siffror och analogier 
sammankopplade i ett stort nätverk som utgör vårt subjektiva system. Detta betyder 
dock inte att man inom psykofysisk skalning kan använda alla olika uttryck som 
enheter. De hjälper till som landmärken och ankare för att göra direkta bedömningar. 
Borg och Borg (1994) hävdar att det också behövs ett visst uttryck på en viss nivå som 
en central referenspunkt. En intensitet måste bedömas i förhållande till sin position vid 
varje stimulusintervall och till att det totala perceptuella området är ungefär samma för 
varje individ, samt att uppfattningen om en maximal intensitet är samma för alla 
individer och således kan användas som en central referens, en ”fixed-star” för 
interpersonella jämförelser (Borg, 1992). 
 
En av de första, och kanske den mest använda skala som är utvecklad av Gunnar Borg 
är RPE-skalan (ratings of perceived exertion), som används mycket inom idrottens värld 
(Borg, 1998; Gescheider, 1997). Skalan är uppbyggd så att adjektiv och adverb ligger 
utplacerade på en femtongradig skala där siffror och ord ligger på ett avstånd så att den 
ger en linjär funktion gentemot puls (slag/min) och syrekonsumtion. Tidigare forskning 
har visat att det finns starka och linjära samband mellan fysisk aktivitet och puls, samt 
syreförbrukning (Åstrand och Rodahl, 1986; Pedersen och Saltin, 2006). Adjektiven 
och adverbens utplacering i RPE-skalan går ifrån siffran sex, med ingen ansträngning 
alls till tjugo som är maximal ansträngning (Borg, 1998). Det är, enligt många, en fördel 
att använda sig av en skala som även innehåller verbala uttryck än ren ME. Då man kan 
vara överens på en subjektiv nivå om vad extremt lätt eller maximal ansträngning är, 
även om personerna inte är på samma fysiska nivå. Vilket gör att man kan använda 
RPE-skalan för interpersonella jämförelser (Borg, 1998).  
 
Borgs RPE-skala har prövats i flera hundra studier som har visat att den på grund av 
uttryckens placering ger en stark linjär korrelation mot puls (slag/min) (Borg, 1998). 
Det finns dock tillfällen man vill se tillväxtfunktionen ickelinjär och mer direkt så som 
vid Stevens ME. Som tidigare nämnts förloras möjligheten att genomföra meningsfulla 
interpersonella jämförelser samt att riskerar att få en högre grad av ”skattningbias” med 
ME (Borg & Borg, 1992). Resultatet av Borgs olika teorier om bland annat ”Range-
modellen” och ”Fixed-star” resulterade i en sammanslagning av både kvotskala (Ratio) 
och kategoriskala (Category). Valet av adjektiv erhölls ifrån kvantitativa semantiska 
studier som visade att de kan fungera som multiplikativa konstanter och att de används 
på liknande sätt av allmänheten vilket ger en ökad mening till numeriska skattningar 
(Borg, 1962; Borg, 1998; Borg & Borg, 2001). 
 
Borgs CR skala är framtagen i två versioner, en skala på noll till tio samt en mer 
detaljerad skala på 0-100. CR skalans syfte är att mäta intensiteten av sensorisk 
perception, såsom upplevd ansträngning, ljudstyrka, smak, smärta med mera (Borg, 
1982; Borg, 2007). CR 10 skalan har främst använts inom klinisk diagnostik vid 
uppskattningar av till exempel andnöd, bröstsmärtor, ångest, stress samt en rad andra 
områden då man vill ge ett kvantitativt mått på en upplevelse. I dessa sammanhang 
avbrytes testet då ansträngningen kommer antingen upp i sju på CR skalan eller i puls 
170 slag/minut. Skalan används även flitigt vid fysiska arbetsprov, vanligtvis vid ett 
submaximalt arbetsprov på cykelergometer eller på ett löpband. Normalt sätt används 
skalan vid fysiska arbetsprov vid maxtest där man tittar på syreförbrukningen 
tillsammans med hjärtslagen samt bedömningen i skalan (Henriksson och Sundberg, 
2008). CR 100 skalan (figur 1) är en skala utvecklad efter CR 10 skalan för att öka den 
subjektiva dynamiska rangen, så att överensstämmelsen med verkligheten blir mer 
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tillförlitlig. CR 100 skalan, som är en mer fingraderad skala, används även den för att 
mäta sensorisk perception. 
 

 
 
Figur 1. Psykofysiska mätinstrumentet Borg CR 100 skala® (© G. Borg och E. Borg, 
2010) som användes som skattningsskala under arbetstesten. 
 
För att få ett mått på en individs fysiska arbetsförmåga, är det normalt brukligt att låta 
individen arbeta till sitt fysiska maximum (Sjöstrand refererad i Borg, 1998). Det är 
dock inte möjligt att genomföra dessa tester med personer med nedsatt fysisk kapacitet, 
då det kan utgöra en stor fara för deras hälsa. Därav denna kompromiss med 
submaximala tester, vilket inte utgör lika stor fara för individen. Individen får dock 
arbeta på en tillräckligt hög puls, vanligen 170 slag/min, vilket anses vara tilläckligt 
högt för att ge ett stabilt värde. Desto bättre kondition en person har desto tyngre 
belastning krävs för att nå en puls på 170 slag/minut. Om man då använder det linjära 
sambandet mellan puls och belastning kan detta predicera individens fysiska maxvärde. 
 
Båda CR skalorna är konstruerade på så sätt att de tar tillvara fördelarna med 
kvotskalningsmetodiken (Ratio), där enbart användning av siffror återfinns, och 
samtidigt fördelarna med kategoriskalning (Category), där enbart användning av 
språkliga uttryck återfinns (Borg & Hassmén, 2003). CR skalorna är, tillskillnad från 
RPE skalan, generella skalor för intensitetsmätning, med en dynamisk variation för CR 
10 skalan om 1:20 och 1:36 för CR 100 skalan vilket motsvarar ungefär den totala 
perceptuella variationsbredden (Borg & Kaijser, 2006). Den tar även hänsyn till så 
kallade takeffekter, och ger utrymme för observatören att fullfölja sina skattningar utan 
att behöva kompromissa vid en subjektiv maxnivå. CR skalan ger en ickelinjär positiv 
accelererande tillväxtfunktion vid ett arbetsprov, vilket ger en mer sann stimuli-respons 
funktion (SR-funktion), än vad återges med RPE skalan.  
 
Stevens potensfunktion utvecklades senare av G. Ekman som föreslog ytterligare en 
konstant R = a + c S n (Ekman, 1959; Corso, 1963; se även Borg, 1962). Där R står för 
respons, S är presenterade stimuli, a och c är konstantvärden samt n anger exponenten 
(Borg, 1982). Att implementera ett a-värde är något som påpekats i tidigare forskning 
att det ger ett mer reliabelt startvärde, bland annat för Borg CR 100 skalan (Borg & 
Borg, 2006). Detta värde ses som ett absolut tröskelvärde eller som en startpunkt för 
funktionen. Det unika a-värdet räknas fram genom att omvandla funktionen till en linjär 
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regression (log(R-a) = log(c) + nlog(S)) och med hjälp av Pearsons 
produktmomentkorrelation räknas bästa a-värdet fram. 
 
Den traditionella metoden vid psykofysisk skalning utgörs av randomiserade försök. 
Anledningen till randomiserad ordning är vanligen för att neutralisera ordningseffekter, 
till exempel att ett starkare stimulus påverkar uppfattningen av ett svagare och tvärtom 
(Stevens & Galanter, 1957). Randomiserad ordning har använts i tidigare studier vid 
konstruktionen av CR 100 skalan (t.ex. Borg & Borg, 1994). Vid randomiserad ordning 
växlar stimuluspresentationen mellan högt och lågt, starkt och svagt, tydligt och 
otydligt. Vid stegvist ökad stimuluspresentation adderas exempelvis ljudstyrkan 
successivt. Det är inte alltid som en randomiserad stimulusordning går att genomföra 
utanför ett laboratorieexperiment. Vid smärta, ångest och stressdiagnoser återfinns 
tydligt denna problematik, där det även är vanligt med stegvis belastningsökning vid 
aeroba fysiktest. Borg CR 100 skala har använts i experiment med stegvist ökande 
belastning vilket är vanligt vid arbetsprov enligt FYSS (Henriksson & Sundberg, 2008). 
I en studie av Borg och Borg (2002) deltog 16 män och 16 kvinnor och deras upplevelse 
skattades på två olika skalor, vid två separata tillfällen vid stegvist ökande belastning. 
Syftet var att jämföra resultatet i upplevd ansträngning mellan två olika skalor, AME 
och CR 100 skalan. Resultatet i denna studie visade att CR 100 skalan kunde förutspå 
skillnader mellan könen, vilket AME inte kunde. Resultat visade även att CR 100 
skalan har en fördel i hur den är konstruerad och att den definitivt är bättre än 
exempelvis Borgs RPE skala vid ett fastställande av en ”sann” SR-funktion (se Borg, 
1970; Borg, 1998 för djupare diskussion). CR 100 skalan har även en fördel i att den har 
en naturlig förankring i adjektiven, vilket AME skalan inte har.  
 
Tidigare forskning har således påvisat stöd för Borg CR 100 skalans tillförlitlighet vid 
traditionellt randomiserade experiment samt även vid experiment med stegvist ökande 
motstånd. Tidigare forskning har dock inte undersökt hur tillväxtfunktionerna ter sig på 
samma individer med dessa två olika tillväxtprotokoll. Det är intressant att se om det 
finns någon skillnad i tillväxtfunktionerna mellan de olika stimuluspresentationerna.  
Ur ett vardags- och arbetslivsperspektiv är god kondition en fördel, för bättre ork och 
prestation, men också för skydd mot hjärt- och kärlsjukdomar. Under de senaste åren 
har  resultat framkommit som stödjer betydelsen av fysisk aktivitet i behandling av 
sjukdomar, metabolt syndrom relaterade sjukdomar, muskler, ben, ledsjukdomar, 
cancer, depression samt astma för att nämna några (Pedersen och Saltin, 2006). Det är 
viktigt att ha tillförlitliga och noggranna mätinstrument av sensorisk perception både 
inom klinisk forskning, diagnossättning vid symtombedömningar, vid fysisk träning, 
med mera (se Van den Berg mfl, 2005; Li och Yu, 2011;  Fuller mfl, 2011 för 
ytterliggare användningsområden för CR skalorna). Det är då viktigt att instrumentet 
man avser att mäta med ger reliabla svar oavsett val av stimuli presentation.  
 
Syfte 
Syftet med följande undersökning är att pröva om förändringen i upplevd känsla av 
ansträngning vid arbete på cykelergometer är beroende av en kontinuerlig stegvist 
ökande belastning eller om belastningarnas presentation ges i en randomiserad ordning.  
 
Forskningsfråga 
Påverkas upplevelsen av ansträngning vid arbete på cykelergometer, mätt med Borg CR 
100 skalan®, av huruvida belastning adderas stegvis eller i en randomiserad ordning? 
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M e t o d 
 

Undersökningsdeltagare 
I studien deltog 24 stycken personer mellan åldrarna 20 till 30 år, 12 stycken män (M = 
24,17 år SD = 3,24 år) och 12 stycken kvinnor (M = 23,92 år SD = 2,35 år). 
Deltagarna bestod av studenter från Psykologiska institutionen på Stockholms 
Universitet som via tillfrågan har deltagit. Urvalskraven vid förfrågan var kön och ålder. 
Samtliga deltagare fick muntlig information om arbetsprovet och hur testinstrumenten 
fungerade, samt fick skriva under ett etiskt medgivande för studien där de bland annat 
intygade att de var vid god hälsa och att fysisk ansträngning därmed inte utgjorde någon 
risk för deras välbefinnande. Informationen om ålder och självuppskattad kondition 
samlades in innan arbetsprovet påbörjades. Alla deltagare uppgav att de var fysiskt 
friska. Som Figur 2 visar ansåg de flesta att de hade genomsnittlig god kondition eller 
bättre. Enbart tre kvinnor ansåg sig själv ha något sämre kondition än genomsnitt. 
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Figur 2. Självuppskattad kondition från deltagarna, skattad innan arbetsprovet påbörjat. 
 
Apparatur och material 
Det psykofysiska mätinstrument som användes vid deltagarnas skattning av känslan av 
ansträngning var Borg CR 100 skalan (Figur 1), som var synlig för deltagaren under 
hela arbetsprovet (Borg, 2001; Borg, 2007; Borg och Borg, 2010). Deltagarna cyklade 
på en elektrisk cykelergometer av märket Elma Järnh. Som kontrollvariabel användes 
deltagarnas puls (slag/minut) och vid varje arbetsprov bar deltagarna ett elektronisk 
pulsbälte av märket Jenkinsbird, fäst över bröstet. Mätinstrumentet för hastigheten var 
uppsatt på styrstången, så undersökningsdeltagarna själva såg vilken hastighet de 
cyklade på. 
 
Procedur 
Först fick deltagarna en muntlig genomgång av arbetsprovets uppbyggnad, och fick 
skriva på ett etiskt medgivande. Därefter gick försöksledaren igenom det psykofysiska 
mätinstrumentet CR 100 skalan muntligt enligt Borgs instruktioner (Borg och Borg, 
2010). Deltagarna blev ombedda att cykla konstant på en hastighet på 60 varv/minut, så 
länge de orkade. Varje minut ändrades belastningen och försöksledaren frågade hur de 
upplevde sin ansträngning vid slutet av aktuell belastning. Endast försöksledaren kunde 
läsa av motståndet (watt) på cykeln samt undersökningsdeltagarns puls (slag/minut). 
Varje deltagare cyklade två gånger, med en paus på ca 20 minuter mellan de två 
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tillfällena för att sänka pulsen och återgå till normalnivå. Deltagarna cyklade cirka 12 
min i effektiv tid, båda arbetsprovomgångarna inräknade. 
 
Den stegvist ökande ordningen. Männen började cykla på 40 watt och kvinnorna på 30 
watt. Belastningen ökades sedan med 40 respektive 30 watt varje minut i sex steg 
(männen 40w, 80w, 120w, 160w, 200w och 240w, kvinnorna 30w, 60w, 90w, 120w, 
150w och 180w). Deltagaren cyklade på 60 varv/minut och en gång i minuten ombads 
deltagaren skatta sin ansträngning som dokumenterades, vilket även kontrollvariabeln 
puls gjordes i samma stund. 
 
Den randomiserade ordningen. Först skapades ett randomiserat intervallschema 
slumpmässigt, genom lottdragning där lotterna var markerade 1 (lättast) till 6 (tyngst). 
Dock valdes det tyngsta (240w och 180w) motståndet till sist, i ett försök att undvika 
avbrutna arbetsprov. Samma belastningsordning tillämpades på samtliga testdeltagare. 
Intervallen förändrades varje minut i sex steg och var 60:e sekund skattade deltagaren 
på Borg CR 100 skalan hur ansträngande de upplevde arbetet. Även här cyklade 
deltagarna med 60 varv/minut och vid varje skatting kontrollerades och dokumenterades 
deltagarnas hjärtfrekvens (puls) för att användas som kontrollvariabel. Den 
randomiserade belastningsordningen såg ut enligt följande: männen 80w, 160w, 40w, 
200w, 120w, 240w, och kvinnorna 60w, 120w, 30w, 150w, 90w, 180w. 
 
Hälften av deltagarna startade med arbetsprov 1 och resterande hälft startade med 
arbetsprov 2. Av männen bröt en deltagare testet vid sista wattmotståndet (240w) vid 
stegvist ökande motståndet, vilket var deltagarens andra omgång. Av kvinnorna bröt tre 
deltagare på det sista wattmotståndet (180w). Två av dem klarade inte 180w varken vid 
stegvist ökande motstånd eller vid det den randomiserade ordningen, samt en kvinna 
bröt vid det randomiserade motståndet som var hennes första omgång. 
 
Databearbetning 
Varje deltagares tillväxtfunktion för varje arbetsprov har beräknats med utvecklingen av 
Stevens potensfunktion, innehållandes ytterligare en konstant (R = a+cSn) (Ekman, 
1959; Borg, 1962; Borg och Borg, 2002). Det unika a-värdet räknades fram genom att 
omvandla funktionen till en linjär regression (log(R-a) = log(c) + nlog(S)) och med 
hjälp av Pearson produktmomentkorrelation räknades bästa a-värdet fram. När 
funktionen (R = a+cSn) hade fått sina fasta värden genomfördes en icke linjär 
regressionsanalys för samtliga deltagare, för att få fram tillväxtfunktionerna för varje 
individ. Sedan avgjordes det med ett beroende T-test, med en alfanivå på 0,05, om den 
genomsnittliga exponenten för de olika arbetsproven visade någon signifikant skillnad. 
 
För att beräkna W170 (ett vanligt använt sub-maximalt mått på en individs 
arbetsförmåga, se t.ex. Borg, 1998) beräknades en vanlig linjär regression för puls för 
att sedan predicera det värde på cykeln (W för watt) som motsvarar en puls på 170 
slag/min (W170 = (170-b0)/b1). På ett liknande sätt kan även ett värde prediceras med 
hjälp av skattningarna, och W70 blir då det värde på cykeln (i Watt) som motsvarar en 
skattning på 70 på CR 100-skalan. För att beräkna detta användes de individuella 
potensfunktionerna som beräknats enligt beskrivningen ovan, och W70 kunde sedan 
beräknas som W70 = ((70-a)/c)1/n. 
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R e s u l t a t 
 

För att besvara frågeställningen genomfördes följande analyser. Först beräknades 
deltagarnas skattningar och deras medelvärden (figur 1). Därefter beräknades 
korrelationen för kontrollvariabel puls med Pearsons produktmomentskorrelation (figur 
3 & 4). Figur 5 och 6 visar deltagarnas skattningar vid de olika belastningsprotokollen 
innehållandes a-värdet beräknat utifrån tidigare redovisning. Därefter genomfördes ett 
beroende T-test på de två belastningsprotokollens tillväxtfunktion. Avslutningsvis 
genomfördes två variansanalyser för att predicera deltagarnas arbetsförmåga. 
  
Tabell 1. Visar skattningarnas medelvärden och standardavvikelsen vid de olika 
wattmotstånden för de två olika arbetsproven.  

 
                                 
 Män   Kvinnor 
 Stegvist  Randomiserat   Stegvist  Randomiserat 

S 
(watt) n M SD   n M SD  

S 
(watt) n M SD   n M SD 

                 
40 12 2.00 1.42  12 2.79 3.55  30 12 3.24 4.17  12 2.97 4.66 
80 12 7.50 4.68  12 5.62 3.52  60 12 11.99 11.99  12 4.14 3.42 

120 12 18.25 6.36  12 21.04 6.12  90 12 22.57 17.27  12 24.47 17.09 
160 12 33.50 8.92  12 22.95 7.62  120 12 38.90 20.78  12 22.47 9.48 
200 12 51.25 12.11  12 37.95 7.27  150 12 54.49 21.16  12 43.22 13.07 
240 11 62.90 13.79  12 54.87 12.43  180 10 68.37 15.92  9 56.17 13.89 

                                  
 
Figur 3 och 4 visar den individuella pulsförändringen hos de manliga och de kvinnliga 
deltagarna. Främsta syftet med puls har varit att agera kontrollvariabel. Figur 3 som är 
uppmätt vid stegvist ökande motstånd visar en genomsnittlig 
produktmomentskorrelation för männen på r = .80 (SD = 17.4) och för kvinnorna en 
korrelation på r = .89 (SD = 11.5). Figur 4 visar pulsförändringen vid den 
randomiserade ordningen, och ger en korrelation på r = .66 (SD = 18.5) för männen och 
r = .79 (SD = 13.0) för kvinnorna. 
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Figur 3. Visar kontrollvariabeln puls för männen och kvinnorna uppmätt vid stegvist 
ökande motstånd. Genomsnittliga korrelationen för männen r = .80 (SD = 17.4) och för 
kvinnorna r =.89 (SD = 11.5). 
 

 
Figur 4, Visar kontrollvariabeln puls för männen och kvinnorna uppmätt vid 
randomiserat motstånd. Genomsnittliga korrelationen för männen r = .66 (SD = 18.5) 
och för kvinnorna r = .79 (SD = 13.0). 
 
Figur 5 och 6 visar de individuella skattningarna för varje deltagare. Figur 5 visar 
skattningarna vid det stegvist ökande motståndet för männen och kvinnorna. Figur 6 
visar skattningarna vid den randomiserade ordningen för männen och kvinnorna. De 
framräknade a-värdena för stegvist ökande motstånd har ett medelvärde på 6.4 (SD = 
4.1) för männen och 2.2 (SD = 3.0) för kvinnorna. Vid den randomiserade ordningen 
hade männen ett medelvärde på 5.6 (SD = 5.1) och kvinnorna 2.8 (SD = 3.7). 
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Figur 5, Visar upplevd ansträngning uppmätt vid stegvist ökande motstånd för männen 
och kvinnorna. Den genomsnittliga exponenten för männen var n = 2.2 (SD = .6) och 
för kvinnorna n = 2.1 (SD = .8). 

 

 
Figur 6. Visar upplevd ansträngning uppmätt vid randomiserat motstånd för männen 
och kvinnorna. Den genomsnittliga exponenten för männen var n = 2.1 (SD = .8) och 
för kvinnorna n = 2.4 (SD = 1.0) 
 
För varje individ anpassades potensfunktioner till skattningarna som funktionen av 
belastningen (R = a+cSn). Den genomsnittliga exponenten (n) för stegvist ökat motstånd 
var 2.2 för männen och 2.3 för kvinnorna. För den randomiserade ordning blev 
genomsnittliga exponenten 2.1 för männen och 2.4 för kvinnorna. Ett beroende T-test 
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visade att skillnaden inte var signifikant för varken männen (t11 = .200, p = .845) eller 
kvinnorna (t11 = .390, p = .704). 
 
Tabell 2, visar medelvärden och standardavvikelse för W170 och W70 för både männen 
och kvinnorna. 
 

                                 

 Män   Kvinnor 

 Stegvist  Randomiserat   Stegvist  Randomiserat 

  M SD    M SD    M SD    M SD 

                 

W170  260.5 53.8   304.6 56.7  W170  179.5 27.6   190.3 27.5 

W70  229.7 36.1   270.0 65.8  W70  175.2 43.9   185.7 98.5 

                                  
 
En vanligt förekommande metod för uppskattning av arbetsförmågan är att beräkna 
prestanda i Watt vid en puls på 170 slag per minut (W170). Det estimerade W170 är 
framräknat via den linjära regressionen från puls (slag/minut). Figur 7 visar en 
genomsnittlig bild över uppskattade arbetsförmågan för männen och kvinnorna. 
Liknande beräkningar går att genomföra med potensfunktionerna (W70). Tabell 2 visar 
medelvärdena och standardavvikelse för både W170 och W70.  
 
Pearsons produktmomentskorrelation för W170 för de två protokollen ger en korrelation 
för männen på r = .78, p < .01, och för kvinnorna r = .87, p < .01, (totalt för hela 
gruppen r = .9, p < .01). För W70 blir korrelationen för de två protokollen r = .00, p = 
.98 för männen och r = .30, p = .33 för kvinnorna (totalt för hela gruppen r =.40, p < 
.05). Sambandet mellan W170 och W70 för protokollet med stegvist ökande belastning 
för männen var r = .76, p < .01 och för kvinnorna r = .52, p =.07 (totalt för hela 
gruppen r = .76, p < .01). För det randomiserade protokollet för männen var r = .05, p 
= .86 och för kvinnorna var r = .41, p = .17 (totalt för hela gruppen r =.46, p < .05). 
 

 
Figur 7. Schematisk bild över genomsnittliga arbetsförmågan (W170). W170steg är stegvist 
ökad belastning för kvinnor respektive männen. W170rand är den randomiserade 
ordningen.  
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En 2 x 2 mixed variationsanalys (ANOVA) genomfördes för W170 med Kön som 
grupperingsfaktor och protokoll (stegvis respektive randomiserad belastningsökning) 
som upprepningsfaktor. En signifikant huvudeffekt av Kön erhölls, F(1.22) = 33.37, p 
< .001 där männens arbetsförmåga i genomsnitt var högre än kvinnornas. Likaså erhölls 
en signifikant skillnad i W170 mellan de två protokollen, F(1.22) = 23.6, p < .001, med 
ett signifikant högre värde vid randomiserad belastning, samt en signifikant 
interaktionseffekt F(1.22) = 8.6, p = .008.  
 
En 2 x 2 mixed variationsanalys (ANOVA) genomfördes för W70 med Kön som 
grupperingsfaktor och protokoll (stegvis respektive randomiserad belastningsökning) 
som upprepningsfaktor. En signifikant huvudeffekt av Kön erhölls, F(1.22) = 11.61, p 
< .01 där männens arbetsförmåga i genomsnitt var högre än kvinnornas. Det fanns 
ingen signifikant skillnad i W70 mellan de två protokollen, F(1.22) = 2.11, p < .001, 
samt  ingen signifikant interaktionseffekt F(1.22) = .72, p = .404.  
 
 

D i s k u s s i o n 
 
Syftet med undersökningen var i första hand att se hur förändringen av upplevd känsla 
av ansträngning påverkas av ordningen i stimulipresentationen. Huvudresultatet visade 
att det inte återfinns någon signifikant skillnad tillväxtfunktionerna, vad gäller 
exponenten i potensfunktionen, mellan för de två olika belastningsprotokollen, varken 
för de manliga eller kvinnliga deltagarna. Den genomsnittliga exponenten (n) för 
stegvist ökat motstånd var 2.2 för männen och 2.3 för kvinnorna. För den 
randomiserade ordning blev genomsnittliga exponenten 2.1 för männen och 2.4 för 
kvinnorna. Vilket är något högre än vad tidigare studier har visast men fortfarande 
ligger inom ramen för vad som är en rimlig exponent för upplevd ansträngning (Borg, 
1962; Borg 1972; Borg, 1998; Borg, 2007). 
 
Som kan ses i figur 3 till 6 visar den linjära regressionen av pulsökning starka samband 
vid alla protokollen. Pulsen ökar vid stegvist ökat motstånd och vid randomiserad 
ordning, för både männen och kvinnorna. Det tyder på att kroppens pulsökning och 
sänkning sker enastående snabbt beroende på belastningstyngd och ses tydligast på de 
lägre wattmotstånden. Detta stärker tesen om att puls svarar på fysiskt motstånd 
(Åstrand & Rodahl, 1986; Pedersen & Saltin, 2006). En avvikelse som kan ses hos både 
männen och kvinnorna i den randomiserade ordningen vid 120w för männen respektive 
90w för kvinnorna är att deltagarnas puls, trots den snabba reaktionen på fysiskt 
motstånd, hade svårt att återhämta sig vid de wattmotstånden. En rimlig förklaring till 
det torde vara att dessa två wattmotstånd låg direkt efter ett avsevärt tyngre motstånd. 
Vilket gav deltagarna ringa tid för återhämtning till det lägre motståndet. 
 
Något intressant som bör uppmärksammas i samband med pulsen vid 120w för männen 
och 90w för kvinnorna är hur deltagarna skattar sin upplevelse. I linje med vad Stevens 
(1975) och Borg (1998) menar på så skattar deltagaren aktuellt motstånd i relation till 
förgående motstånd samt emot sin subjektiva maximala förmåga. Vid de stegvist 
ökande protokollen för både männen och kvinnorna ökar skattningarna med ökande 
motstånd (se tabell 1). Även vid den randomiserade ordningen för männen följer 
deltagarnas skattningar med när motståndet ökar. Detta återfinns dock inte 
genomsnittligt för kvinnorna som anser att wattmotståndet 90w upplevs tyngre än 120w 
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vid den randomiserade ordningen. Tas deltagare nummer fyra bort från medelvärdet så 
följer skattningarna med det ökande motståndet för randomiserad ordning även för 
kvinnor vid 90w (M = 23.5, SD = 7.3). Det utstickande värdet för båda protokollen från 
deltagare nummer fyra påverkar inte det genomsnittliga resultatet avsevärt mycket, och 
förändrar inte de signifikanta skillnaderna. Pulsfrekvensen och känslan följer inte alltid 
varandra på ett naturligt sätt. Puls kan exempelvis påverkas mer än upplevelsen vid 
fysiskt arbete så som på en cykelergometer under olika värmeförutsättningar. Även att 
genomföra test i ett laboratorium, så som denna studie, skiljer sig också ifrån att göra 
det i en vardagssituation vad gäller graden av ansträngning. Förutom de fysikaliska 
faktorerna finns även ett antal personlighetsmässiga, emotionella och 
motivationsmässiga faktorer att ta ha i åtanke. Kan deltagarna i arbetstestet själva 
påverka arbetsintensiteten upplevs det ofta mindre belastande än om det utförs utan 
egentlig egenkontroll (Borg & Hassmén, 2003).  
 
Vid en första anblick på figurerna 5 och 6 ser det ut som om det finns en skillnad i hur 
deltagarna upplevde motståndet mellan kontinuerligt stegvist ökande och randomiserade 
ordning. Dessa figurer ger med blotta ögats mått ett stöd för en skillnad i upplevelse 
protokollen emellan, nämligen att det upplevs som jobbigare då belastningen ökar 
kumulativt. Ett beroende T-test, för den genomsnittliga tillväxtfunktionen (stegvist 
ökande motstånd för männen 2.2 och 2.3 för kvinnorna och randomiserade ordningen 
för männen 2.1 och kvinnorna 2.4) protokollen mellan, visade ingen signifikant skillnad 
för varken männen (t11 = .200, p = .845) eller kvinnorna (t11 = .390, p = .704). Det 
erhållna resultatet indikerar därför på att kroppens perception anpassar sig så snabbt att 
ansträngningen i genomsnitt upplevs i stort sett lika tung vid de olika nivåerna oavsett i 
vilken ordning belastningen presenteras (stegvis ökande eller randomiserat). De 
individuella olikheterna är då större än skillnaderna mellan arbetsproven.  
 
De totala korrelationerna mellan W170 och W70 för både stegvist ökat motstånd (r =.76, 
p < .01) och randomiserade ordningen (r =.46, p < .05) gav signifikanta samband. 
Vilket tyder på CR 100 skalans goda validitet. Att korrelationerna blir högre för det 
stegvisa protokollet tyder på att om syftet är att uppskatta arbetsförmåga så är den typen 
av stimuluspresentationsordning att föredra. 
 
Det återfanns signifikanta skillnader i variansanalyserna för W170 och W70 för könen. 
Skillnaden mellan männen och kvinnorna är rimlig då män genomsnittligt har bättre 
arbetsförmåga vid aeroba fysiktest. Det fanns även signifikanta skillnader i W170 

protokollen emellan, men inte för W70. Den tolkning som kan göras av skillnaden 
mellan belastningsprotokollen vid prediceringen av W170 samt W70 torde vara så enkel 
att pulsen inte lika snabb att ”ställa in sig” vid aktuellt motstånd som våran egen 
upplevelse. Vilket verkar tyda på att Borg CR 100 skalan är utformad på ett sådant sätt 
att människans snabba och exakta perceptionsförmåga gör att belastningsordningen är 
mindre viktig för känslan av upplevd ansträngning. 
 
Kritik som kan riktas mot denna studie är att vid tidigare studier med Borg CR 100 
skala har deltagarna fått vänja sig vid att använda skalan innan reellt arbetsprov startat. 
Vid tidigare studier har deltagarna fått vänja sig vid skalan där de har fått skatta grader 
av svärta innan reellt arbetsprov (Borg, 2007). Något sådant har inte har genomförts i 
denna studie. I den här studien har deltagarna enbart fått en muntlig instruktion innan 
testet börjat. Det som kan stärka studien är dess goda ekologiska validitet, då studien 
genomförts i ett laboratorium. Situationen för deltagarna påminner mycket om 
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fysiklaboratorium inom sjukhusmiljö, som i sin tur ger en hög grad av generaliserbarhet 
till liknande miljöer för kliniska tester. Vilket i sin tur stärker studiens trovärdighet. 
 
Det har, som tidigare nämnts, genomförts en rad studier med Borg skalorna (för att 
nämna några: Borg & Borg, 2002; Borg & Kaijser, 2006; Dickson, 2009; Rahmatalla 
mfl, 2010; Fuller mfl, 2011). De studierna har påvisat resultat som stärker att CR 
skalorna fungerar som generella intensitetsskalor för att mäta upplevelser. Några av 
dessa studier framhåller att Borg skalorna ger mer sanna och bättre SR - funktioner än 
andra skalor som också är avsedda att mäta sensorisk perception (Neely m.fl., 1992; 
Borg, 2002 m.m.). Elisabet Borg (2007) går igenom en del av den generella kritik som 
tidigare har publicerats mot sensorisk skalning har olika systematiska fel diskuterats, 
som till exempel kontextuella, individuella och metodologiska effekter. Psykologi som 
helhet har kritiserats för att inte ge tillräckligt med uppmärksamhet åt frågan vad som 
egentligen mäts inom kvantitativa studier. Det har också ifrågasatts om man verkligen 
får kvotdata vid mätning av sensorisk perception.   
 
Då CR skalorna är konstruerade för att växa linjärt med storleken av upplevelsen mätt 
med ME, så gäller en del av kritiken även dem. Borg (2007) menar på att tack vare de 
verbala uttrycken som återfinns i skalan fungerar observatörerna som sina egna 
kontroller då de skattar i relation till vad som är deras absoluta maximum. Detta 
minskar felvarians, och genom att använda standardiserade rutiner för 
arbetsprestationstester på cykelergometer med en presentation av varje stimulusnivå, 
samt nivåer som täcker en stor del, oftast den totala, av individuella perceptuella 
variationsbredden så kontrolleras även kontextuella effekterna. För förhållningssättet av 
psykologisk mätning har det föreslagits att mätning av upplevd intensitet är berättigat 
och att ME är mätning på kvotskala (Luce, 1997; Narens, 1996 refererad i Borg, 2007). 
Då CR skalornas värden efterliknar ME, måste också CR skalorna anses vara kvotskalor 
(Borg & Borg, 2001). 
 
Sammanfattningsvis visar resultaten i denna studie att tillväxtfunktionerna från båda 
protokollen inte ger någon signifikant skillnad vilket betyder att Borgs CR 100 skala är 
ett reliabelt instrument vid mätning av upplevelse vid ett fysiskt test på en 
cykelergometer. Studien visar också att skillnaderna i upplevd ansträngning mellan 
protokollen är tillräckligt små för att kunna betrakta Borg CR 100 skalan som valid för 
båda typerna av arbetsprov. Resultatet visar även att tillväxtfunktioner erhållna med den 
ena typen av protokoll kan jämföras med dem som erhållits med den andra typen. Då 
det är viktigt med tillförligt mätning av sensorisk perception inom klinisk forskning, 
diagnossättning vid symtombedömningar, vid fysisk träning samt inom arbetslivet 
öppnar studien upp för ett helt nytt område för forskning som bygger vidare på liknande 
principer men inom andra områden av sensorisk perception. 
 
För diagnossättning inom sjukhusmiljö vore det intressant att genomföra studier om CR 
100 skalans framtida användande vid symtombedömningar och jämförelser med dagens 
behäftade arbetsmetoder. För fysisk träning öppnar det upp för nya forskningsområden 
både för elitidrottare men även skapar möjligheter för forskning inom rehabilitering från 
fysiska skador.  
 
Ur ett arbetslivsperspektiv vore det exempelvis intressant att genomföra forskning på 
huruvida CR 100 skalan kan användas vid arbetslivsforskning inom områden som berör 
både hälsa och arbetsmiljö. 
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