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Sammanfattning 
 

Forcerad exspiratorisk volym på en sekund (FEV1) och vitalkapacitet (VC) utgör grunden för 

spirometri som är ett diagnostiskt hjälpmedel vid lungsjukdomar. Spirometri utförs vanligtvis i 

sittande position, men kan utföras i stående position.  

 

Syftet med studien var att jämföra om det finns en signifikant skillnad för FEV1 och VC vid 

dynamisk spirometri mellan sittande och stående position hos studenter utan känd lungsjukdom. 

Datainsamlingen utfördes på Klinisk Fysiologi, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping av 

legitimerad biomedicinsk analytiker. 13 frivilliga studenter i åldrarna 22-33 deltog i studien, 

fyra var män och nio var kvinnor. Genomsnittligt BMI var 21,9 kg/m2.  

 

Manövrarna utfördes minst tre gånger i sittande och sedan stående position. Deltagare med 

längd över 175 cm fick stå på knä. Medianen för VC i sittande position var 4,5 liter respektive 

4,4 liter i stående position. Medianen för FEV1 var 3,6 liter i samtliga kroppspositioner. 

Wilcoxon-rangsummetest påvisade ingen statistiskt signifikant skillnad för varken VC eller 

FEV1 mellan sittande och stående position. 

 

På grund av litet urval kan ingen generell slutsats dras av denna studie men kan utgöra underlag 

för fortsatta studier. Ytterligare studier med en större och mer spridd population krävs för att 

kunna dra generella slutsatser om kroppspositionens påverkan på FEV1 och VC.  

 

Nyckelord: FEV1, kroppsposition, studenter, VC  

 



 

 

Summary 
 
Standing vs. seated position in dynamic spirometry: 

A comparison of lung volumes to value standardization 

 

Forced expiratory volume in one second (FEV1) and vital capacity (VC) provide the basis for 

spirometry which is a diagnostic tool for pulmonary diseases. Spirometry is usually performed 

in sitting position but can be performed standing. 

 

The aim of the study was to compare whether there is a significant difference for FEV1 and VC 

between sitting and standing positions in students without lung disease. Data collection was 

performed on Clinical Physiology, County Hospital Ryhov in Jönköping, by a certified 

biomedical laboratory analyst. 13 students between the ages 22-33 participated, four men and 

nine women. The average BMI was 21.9 kg/m2. 

 

The maneuvers were performed in the sitting and standing position. Participants with a length 

over 175 cm kneeled. The median for VC in sitting and standing position was 4.5 liters and 4.4 

liters respectively. The FEV1 median was 3.6 liters in both body positions. Wilcoxon rank-sum 

test showed no significant difference for either VC or FEV1 between sitting and standing 

positions. 

 

No general conclusions can be drawn due to the small selection. Further studies with a larger 

and more dispersed population are required to draw general conclusions about the influence of 

the body position on FEV1 and VC. 

 

Keywords: body position, FEV1, students, VC  
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Inledning 

Idag utförs den standardiserade spirometrin vanligtvis med patienten i sittande position, utförs 

spirometrin med patienten ståendes så måste detta dokumenteras (Culver et al., 2017). 

Referensvärdena som används för spirometri brukar oftast vara de som utgår från sittande 

position. Eftersom det finns en risk för felaktig diagnosticering vid tolkandet av värdena vid 

spirometri så är det av värde att undersöka om sittande eller stående position har en betydelse 

för undersökningens resultat (Patel & Thakar, 2015).  

 

Bakgrund 

Spirometri är ett test på lungfunktionen. Det utförs för att utesluta eller bekräfta en lungsjukdom 

samt för att följa upp effekten av behandling vid en diagnosticerad lungsjukdom (Moore, 2012). 

Spirometri består av dynamisk och statisk spirometri. Dynamisk spirometri innebär att 

lungornas förmåga till ventilation mäts och hur snabbt de kan ventileras. Statisk spirometri 

innebär att lungornas volym mäts (Lännergren et al., 2017). Vid undersökningen används en 

flödesmätare, en så kallad pneumotakograf. Den mäter flödeshastigheten vid inandning och 

utandning och genom att integrera flödet över tid så kan volymerna som andats in respektive ut 

beräknas. Spirometrin kräver en god patientmedverkan och det krävs därför skicklighet hos 

undersökaren som utför undersökningen (Jonson & Wollmer, 2011). 

 

Lungornas anatomi och fysiologi  

Lungorna omgivs av thorax. Den högra lungan är indelad i tre lober och den vänstra är indelad 

i två lober. Lungorna är omslutna av pleura som består av två skikt, mellan dessa skikt finns 

pleuravätska som minskar friktionen mellan skikten. Lungorna har en god elasticitet på grund 

av dess mängd av elastiska bindvävsfibrer (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007). Begreppet 

compliance, som innebär följsamhet, beskriver lungornas elasticitet vid tryckförändringar 

(Henriksson & Rasmusson, 2013). Luftvägarna är uppdelade i en övre och en nedre del, övre 

delen omfattar näshålan, pharynx och larynx. De nedre luftvägarna består av trachea, två 

huvudbronker, bronkioli, alveolargångar och alveoler (Patwa & Shah, 2015) 
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En tryckvariation är nödvändig för att ventilationen ska kunna ske, luften flyttar sig från 

områden med ett högre tryck till områden med ett lägre tryck. Detta är beroende av 

atmosfärtrycket, som är konstant, och alveolartrycket, som regleras med hjälp av att lungorna 

vidgas och pressas ihop med hjälp av andningsmuskulatur (Sand et al., 2007). Diafragman är 

den viktigaste inspiratoriska muskeln. Andra muskler som aktiveras vid inandning är 

intercostalmuskler som också lyfter revbenen. Sternocleidomastoideus och scalenusmusklerna 

aktiveras vid forcerad inandning (Lännergren, Westerblad, Ulfendahl & Lundeberg, 2017). 

Exspirationen är passiv och sker genom att elastiska krafter i lungorna skapar ett övertryck i 

alveolerna och därför kommer luft pressas ut ur lungorna (Jonson & Wollmer, 2011). Vid en 

forcerad utandning så är trycket lågt i de övre luftvägarna samtidigt som trycket ökar längre ner 

i alveolerna. Den forcerade utandningen åstadkoms genom att thorax komprimeras (Lutfi, 

2017).  

Trycket i lungorna påverkas av tyngdkraften, vid stående ställning ventileras de basala delarna 

bättre än de apikala delarna i lungorna på grund av att alveolerna sträcks ut. Detta sker till följd 

av att undertrycket är större i de apikala delarna än de basala. Principen gäller även i sidoläge 

och i ryggläge, i sidoläge är ventilationen bättre i nedre delen av lungorna och i ryggläge 

ventileras de dorsala delen bättre. Kroppspositionen påverkar thoraxvolymen, vid liggande 

position så minskar bl.a. lungvolymen på grund av att diafragman pressas upp med hjälp av 

bukinnehållet (Lännergren et al., 2017). Lungvolymerna påverkas av fysiologiska faktorer, så 

som längd, vikt, kön, ålder och etnicitet. Fetma kan vara en bidragande faktor till minskad 

lungvolym (Lutfi, 2017;Wang, Sun, Hsia, Lin & Li, 2017).  

Vid gasutbytet diffunderar syre från alveolarluften in till blodet i kapillärnätet som sedan 

transporteras till kroppens vävnader och vidare till cellerna. Koldioxid diffunderar från blodet 

ut till lungorna och förs vidare ut genom kroppen under utandningen (Lännergren et al., 2017).  

 

Dynamisk spirometri  

Vid den dynamiska spirometrin bestäms bland annat vitalkapaciteten (VC) samt den forcerade 

exspiratoriska volymen på en sekund (FEV1). Normalvärden för spirometriska volymer baseras 

på ålder, kroppsstorlek samt kön. Längden har främst betydelse för lungstorleken, vilket 

påverkar värdena. Män har något högre värden än kvinnor vid samma längd på grund av att de 
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har högre arbetsförmåga. Vid åldrandet minskar lungornas compliance, följden blir en minskad 

VC. Värdet för FEV1 minskas också med åldern (Jonson & Wollmer, 2011).  

 

Vitalkapacitet  

VC mäter en individs förmåga att maximalt tömma och fylla lungorna, med långsam utandning. 

VC är summan av den inspiratoriska reservvolymen (IRV), tidalvolymen (TV) och den 

exspiratoriska reservvolymen (ERV) (Figur 1.). ERV är den volym som maximalt kan utandas 

efter en normal utandning. IRV är den volym som maximalt kan andas in efter en normal 

inandning. TV är volymen som andas in och ut i varje andetag (Jonson & Wollmer, 2011). 

Forcerad vitalkapacitet (FVC) innefattar också individens förmåga att tömma lungorna, fast 

med forcerad utandning. Detta mäts genom att individen får göra en maximal inandning och 

maximal forcerad utandning (Lännergren et al., 2017).  

Figur 1. Volymer som ingår i vitalkapaciteten (Smlatic & Quijano Östangård, 2018).  

 

Forcerad exspiratorisk volym på en sekund 

FEV1 beskriver hur snabbt och hur stor volym en individ kan andas ut under en sekund. FEV% 

kan räknas ut genom att dela FEV1 med FVC. Referensvärdet för en normal FEV% brukar 

beskrivas som 75–80 % (Lännergren et al., 2017). Jonson och Wollmer (2011) beskriver att 

FEV1 och VC ligger till grund för en spirometriundersökning. Internationellt mäts FEV1 och 
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FVC samtidigt under en mätning vilket inte är lika vanligt i Sverige. Anledningen till detta är 

att värdet för FVC är lite lägre än den sanna VC. 

 

Statisk spirometri  

Vid den statiska spirometrin mäts förutom volymerna ERV, IRV och TV, som även ingår i 

dynamisk spirometri, den totala lungkapaciteten (TLC), funktionell residualkapacitet (FRC) 

och residualvolymen (RV). Samtliga mätningar görs i en kroppspletysmograf. TLC är mängden 

luft i lungorna efter en maximal inandning. RV är den volym luft som finns kvar i lungorna 

efter en maximal utandning. FRC är den volym luft som finns kvar i lungorna efter en vanlig 

utandning i vila (Flesch & Dine, 2012).  

 

Spirometrins roll vid lungsjukdomar 

Spirometri krävs för att ställa en säker diagnos av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Vid 

en obstruktiv lungsjukdom så sker det ett ökat motstånd för luftpassagen i luftvägarna vilket 

försvårar utandningen (Vestbo et al., 2013). Vid spirometri ses då en sänkt FEV1 men en normal 

VC, vilket leder till att FEV% blir nedsatt. Diagnosen för KOL ställs då FEV% är mindre än 

70 % eller att FEV1 är under 80 % av patientens referensvärde. Vid ett reversibilitetstest, som 

innebär att bronkdilaterande läkemedel ges till patienten, så ses ingen eller liten förbättring vid 

upprepad mätning efter läkemedelsadministration (Jonson & Wollmer, 2011). En annan 

obstruktiv lungsjukdom är astma. Värdena för FEV% ligger då under normalvärdet, men svarar 

på reversibilitetstestet genom att FEV1 ökar med minst 12 % och minst 200 ml (Chhabra, 2015). 

Restriktiva lungsjukdomar ger upphov till försämrad förmåga att vidga lungorna, det kan till 

exempel bero på interstitiella lungsjukdomar som t.ex. sarkoidos, neuromuskulära sjukdomar 

som påverkar lungmuskulaturen såsom multipel skleros samt abnormiteter i thoraxväggen, t.ex. 

skolios.  Restriktiva lungsjukdomar kan ge upphov till minskad TLC och leder till en minskad 

VC vid utförande av spirometri där FEV% består oförändrad eller ökad (Flesch & Dine, 2012).  
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Kroppsposition vid spirometri 

Spirometri görs vanligtvis med patienten i sittande position, men kan göras stående. Görs 

spirometrin ståendes vid ett undersökningstillfälle så måste den även göras i stående position 

vid patientens nästa undersökningstillfälle om värdena ska kunna jämföras eftersom FVC och 

FEV1 kan påverkas av kroppspositionen (Redlich et al., 2014). I en tidigare studie har det 

framkommit att FVC och FEV1 ökade i sittande position jämförelse med stående position hos 

45 friska män och kvinnor i åldrarna 19-23 i Indien (Patel & Thakar, 2015). I en annan studie 

så framkom det däremot att FVC och FEV1 ökade vid stående position i jämförelse med sittande 

hos 20 friska icke-rökande manliga studenter i åldrarna 19-22 i Indien (Ganapathi & Vinoth, 

2015). En ytterligare studie utförd på 30 friska män och kvinnor i 20-årsåldern i Korea visade 

att FEV1 och FVC var högst i stående position (Kwon, Lee, Hong, Yu & Kim, 2015). Studier 

har även gjorts på människor med lungsjukdomar, i en av dessa studier framkom det att stående 

position ökade värdena för FEV1 och FVC i jämförelse med sittande och liggande position hos 

20 personer i åldrarna 20-39 med betydande astma i Indien (Melam et al., 2014).  I en annan 

studie beskrevs det att överviktiga samt de med bukfetma kan uppnå en djupare inspiration i 

stående position, och därför kan forcerade exspiratoriska volymer och flöden öka i stående 

position i jämförelse med sittande. Normalviktiga personer hade däremot likvärdiga resultat i 

stående respektive sittande position. Sittande position föredras på grund av säkerhetsskäl för att 

förebygga fallrisk vid eventuell synkope eller yrsel (Miller et al., 2005). Då studier gjorda 

utanför Europa har visat varierande resultat så finns intresset att undersöka hur utfallet kan se 

ut hos individer utan känd lungsjukdom utfört på en fysiologisk klinik i Sverige och på så sätt 

få en uppfattning av standardiseringens värde för ett adekvat diagnostiskt underlag.  

 

 

 

 

 

 



6 

Syfte 

Studiens syfte är att jämföra om det finns en statistiskt signifikant skillnad för FEV1 och VC 

vid dynamisk spirometri mellan sittande och stående position hos 13 studenter utan känd 

lungsjukdom.  

 

Material och metod 

Urval 

Urvalet bestod utav 13 frivilliga studerande män och kvinnor i åldrarna 22–33. 

Inklusionskriterier var att studenterna inte skulle ha någon känd lungsjukdom samt inte 

medicinera med bronkvidgande läkemedel. Deltagarna rekryterades muntligt på Jönköping 

University.  

 

Datainsamling och material 

Datainsamlingen utfördes på den klinisk fysiologiska kliniken på Länssjukhuset Ryhov i 

Jönköping. Mätningarna gjordes mellan januari och april, 2018, med hjälp av klinikens spirometer 

(Jaeger Master Screen Body, 2013, Tyskland) som var placerad utanför kroppspletysmografen. 

Insamlingen utfördes av två legitimerade biomedicinska analytiker. Mjukvaran som användes vid 

mätningarna var SentrySuite V2.15, som följer American Thoracic Society’s (ATS) 

rekommendationer. Förberedelser inför spirometrin omfattade bland annat kalibrering av 

utrustningen för att försäkra dess funktion, pneumotakografen volymkalibreras med en 

kalibreringsspruta bestående av tre liter luft (Spirometri 402, 2402, 3402, metodbeskrivning, 

2018). De medverkande blev tilldelade ett frågeformulär om kön, vikt, längd, ålder, 

läkemedelsintag och rökvanor (Bilaga 1). Inför undersökningen så fick de ett informationsblad 

enligt metodbeskrivningens instruktioner om att inte röka 24 timmar innan samt att inte inta 

koffeinhaltiga drycker och äta choklad fyra timmar innan (Bilaga 2) (Spirometri 402, 2402, 3402, 

metodbeskrivning, 2018). De fick även ett samtyckesbrev som de skulle fylla i (Bilaga 3). 

Deltagarna blev informerade om hur de olika mätningarna skulle utföras. Ett midjemått uppmättes 

i navelhöjd på de deltagande. Först gjordes mätningen av VC med deltagarna i sittande position. 

Deltagarna satt rakt i stolen med fötterna i golvet. Manövern upprepades minst tre gånger, vilket 

är en förutsättning för att få ett säkert resultat (Sumner & Fishwick, 2016). Kriterier för en godkänd 

manöver enligt ATS och European Respiratory Society (ERS) standardisering är en maximal 
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inspiration och exspiration, ingen förekomst av glottisslutning eller hosta under manövern samt att 

exspirationen bör vara minst sex sekunder med en volym på mer än 50 ml de sista två sekunderna 

(Culver et al., 2017). Det högsta av värdena valdes ut. Sedan utfördes en mätning av FEV1 i sittande 

position. Även denna manöver utfördes minst tre gånger. Skillnaden mellan de två bästa försöken 

fick inte överstiga 0,2 L eller 5 % (Spirometri 402, 2402, 3402, metodbeskrivning, 2018). Därefter 

fick de deltagande upprepa samma genomförande i stående position. Deltagarna som var längre 

än 175 cm fick stå på knä på grund av begränsad möjlighet till att justera pneumotakografens höjd 

på spirometriutrustningen.  

 

Statistisk databearbetning 

Examensarbetet är en jämförande studie av kvantitativ ansats. Värdena matades in och 

analyserades med hjälp av programmet International Business Machines corporations (IBM) 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS), version 25, från år 2017. Jämförelse av 

mätvärdena i de två olika positionerna gjordes med ett Wilcoxon-rangsummetest som är ett 

icke-parametriskt test, signifikansnivån sattes på 5 % (p<0,05).    

 

Etiska överväganden 

Ett informerat samtycke om studiens utformning och deltagandets innebörd har delats ut både 

skriftligt och muntligt till deltagarna. De fick muntligt och skriftligt bekräfta sitt samtycke om 

deltagande i studien och hade möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan. De 

medverkande avidentifierades så att ingen obehörig kan ta del av personuppgifter eller känslig 

information. En etisk egengranskning enligt Jönköping Universitets rekommendationer har 

utförts (Bilaga 4). Ett godkännande av studiens utförande har inhämtats från klinikens 

verksamhetschef.  Ur ett etiskt perspektiv så har urvalet gjorts genom att tillfråga individer utan 

känd lungsjukdom, detta för att inte provocera fram besvär från känd lungsjukdom och inte 

utsätta en sårbar grupp för risker. De tillfrågade skulle även vara kognitiv intakta för att kunna 

ge ett informerat samtycke. Dessa val baseras på göra-gottprincipen som innebär att inte utsätta 

de deltagande för skada samt minimera risken för skador (Kjellström, 2017). Ett etiskt dilemma 

som skulle kunna uppstå vid en insamling av detta slag är att framkalla patologiska besvär och 

värden hos en medverkande som klassas som frisk. Detta kan väcka oro och obehag hos den 

medverkande. Enligt den yrkesetiska koden för biomedicinska analytiker (BMA) så ska BMA 
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ständigt arbeta för att främja hälsa (Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap, 2011). Vid 

förekomst av patologiska besvär hos den medverkande så kan BMA hänvisa den medverkande 

till en vårdcentral för ytterligare utredning av besvären. Ett annat etiskt dilemma som kan uppstå 

är hur mycket den deltagande ska uppmanas till att fortsätta blåsa vid svårighet till medverkan 

på grund av felaktig blåsteknik. Hänsyn kan då tas begreppet autonomi som innebär att varje 

människa är fri och självständig (Arlebrink, 2013). Det innebär att den medverkande är fri till 

att själv bestämma om den vill fortsätta sin medverkan.  

 

Resultat 

Studien bestod utav 13 deltagare, av dessa var fyra män (31 %) och nio kvinnor (69 %) mellan 

åldrarna 22 till 33 år. Ingen av deltagarna var rökare. I tabell 1 presenteras spridning, 

medelvärde samt standardavvikelse för deltagarnas ålder, längd, vikt, BMI och midjemått.  

 
Tabell 1. Demografisk data över deltagarna. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Två av deltagarna klassificerades med undervikt, 10 deltagare klassificerades med normalvikt 

och en deltagare klassificerades med fetma (Tabell 2).  

 

 

Deltagare (N=13) Spridning Medelvärde ± SD 

Ålder (år) 22-33 24 ± 3 

Längd (cm) 160-194 173 ± 9 

Vikt (kg) 50-103 66 ± 15 

BMI (kg/m2) 18,1-30,7 21,9 ± 3,3 

Midjemått (cm) 69-104 80 ± 10 

BMI = Body Mass Index, SD = standardavvikelse  
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Tabell 2. Statistik över deltagarnas BMI. 

BMI (kg/m2) – klassificering Antal (N=13) 

Undervikt <18,5 2 

Normalvikt 18,5 – 24,9 10 

Övervikt 25 – 29,9  0  

Fetma >30,0 1 

 

 

Figur 2 illustrerar hur värdena för FEV1 och VC förändrades hos de deltagande från sittande till 

stående position, uppdelat i ökat, sänkt respektive oförändrat värde. Majoriteten av deltagarna 

hade ett oförändrat värde för FEV1 och endast två av deltagarna hade ett sänkt värde, två hade 

ett ökat värde. Antalet deltagare med ett sänkt respektive oförändrat värde för VC var jämlikt, 

endast en deltagare hade ett ökat värde.  

 

 
Figur 2. Förändring av värdet för FEV1 och VC från sittande till stående position.  

VC = vitalkapacitet, FEV1 = forcerad exspiratorisk volym på en sekund.  
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I tabell 3 presenteras medianvärde och spridningsmått för FEV1 och VC i de olika 

kroppspositionerna. Från den sittande till den stående positionen sänktes medianen för VC med 

0,1 L. Det framkom ingen skillnad i medianvärdet för FEV1 mellan sittande respektive stående 

positionen. En liten förändring uppstod i spridningen för respektive värden.  

 

Tabell 3. Medianvärde och spridningsmått för FEV1 samt VC i sittande och stående position. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen signifikant skillnad för varken VC eller FEV1 mellan sittande och stående position kunde 

påvisas (Tabell 4).  

 

Tabell 4. P-värdet för FEV1 och VC mellan sittande och stående position.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare (N=13) Median (spridning) 

VC, sittande (L) 4,5 (3,2 - 6,7) 

VC, stående (L) 4,4 (3,1 - 6,8) 

FEV1, sittande (L) 3,6 (3,1 – 5,4) 

FEV1, stående (L) 3,6 (2,9 -5,4) 

VC = vitalkapacitet, FEV1 = forcerad exspiratorisk volym på en sekund 

Deltagare (N=13) P- värde 

Sittande VC (L) – stående 

VC (L) 

0,109 

Sittande FEV1 (L) – 

stående FEV1 (L) 

1,000 

VC = vitalkapacitet, FEV1 = forcerad exspiratorisk volym på en sekund 
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om det finns en signifikant skillnad för FEV1 och VC 

mellan sittande och stående position hos studenter utan känd lungsjukdom. Resultatet visade 

att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan de olika kroppspositionerna, vilket kan 

relateras till en tidigare studie av Miller et al. (2005) där det beskrevs att normalviktiga personer 

hade oförändrade värden för spirometri från sittande till stående position. Överviktiga hade 

däremot ökade värden i stående position, vilket inte kan relateras till resultatet för den här 

studien eftersom att för få personer med övervikt deltog och därför fanns ingen förutsättning 

till att göra en jämförelse av resultatet mellan personer med övervikt respektive normalvikt. 

Resultatet av den här studien kan även relateras till en tidigare studie av Khan, Haider & Khan 

(2017) som är utförd i Indien på friska kvinnor och män i åldrarna 18-21 som generellt hade 

normalvikt. Studiens resultat visade att det inte fanns någon statistiskt signifikant skillnad för 

FEV1 och FVC mellan sittande och stående position. 

I två andra studier utförda av Kwon et al. (2015) respektive Ganapathi & Vinoth (2015) där 30 

respektive 20 friska deltagare medverkade framkom det däremot att det fanns en signifikant 

skillnad för värdena FEV1 och FVC mellan olika kroppspositioner och att värdena var högst i 

den stående positionen. I studierna beskrevs det att orsaken bakom resultatet är fysiologiska 

faktorer så som att thorax vidgas och lungornas compliance ökar i stående position, vilket bidrar 

till att lungkapaciteten ökar. I kurslitteratur beskrivs det också att thoraxvolymen samt 

förmågan till ventilering i lungornas olika delar påverkas av kroppspositionen (Lännergen et 

al., 2017). Dessa studiers slutsatser överensstämde inte med resultatet av den här studien, 

möjliga orsaker kan vara att deltagare över 175 cm fick stå på knä istället för att stå upp på 

grund av begränsad höjd på pneumotakografen, vilket kan vara en eventuell felkälla i metoden. 

De tidigare studierna hade även fler deltagare, vilket kan ha varit en möjlig orsak till skillnad i 

resultaten. I studien av Melam et al. (2014) utförd på 30 individer med astma framkom det att 

lungvolymerna ökade signifikant i stående position, vilket heller inte kan jämföras med 

resultatet i den här studien på grund av att endast individer utan känd lungsjukdom deltog. En 

ytterligare tidigare studie med ett resultat som inte överensstämmer med resultatet från den här 

studien är utförd av Patel & Thakar (2015). Det framkom att FEV1 och FVC hade en statistiskt 

signifikant ökning i den sittande positionen i jämförelse med den stående positionen. 
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Något som även kan ha påverkat skillnaden i resultaten kan vara att de tidigare studierna har 

undersökt FVC, och i denna studie har VC undersökts. FVC mäts samtidigt som FEV1 och 

värdet för FVC är mindre än det sanna värdet för vitalkapaciteten (Jonson & Wollmer, 2011). 

En annan eventuell felkälla i metoden är att manövrarna i sittande och stående position gjordes 

vid endast ett tillfälle utan paus, vilket kan ha bidragit till trötthet hos deltagarna samt en 

minskad motivation. Det kan inte uteslutas att det inte har haft en påverkan på resultatet och 

studiens tillförlitlighet. Som tidigare nämnt fick deltagare över 175 cm stå på knä, vilket också 

kan påverka studiens tillförlitlighet eftersom att alla deltagare inte stod i samma position. 

Deltagarna uppgav att de blev trötta av att upprepa manövrarna flera gånger i både sittande och 

stående position vid samma tillfälle. De deltagare som fick stå på knä berättade att det var 

ansträngande och tröttsamt. Deras subjektiva upplevelse var att de inte kunde fokusera och blåsa 

lika kraftfullt som de tror att de hade kunnat göra i stående position.   

I studien deltog endast 13 personer vilket var mindre än det önskvärda antalet som var 18 

personer. Endast studenter tillfrågades då det var ett bekvämlighetsurval. Det var svårt att 

rekrytera frivilliga deltagande, detta kan bero på att datainsamlingen skedde på Länssjukhuset 

Ryhov i Jönköping på förbestämd tid och kräver att deltagarna har förutsättningarna att ta sig 

till platsen på de angivna tiderna eller att intresse saknades. Det kan även bero på att endast 

studenter tillfrågades, fler rekryteringsmöjligheter skulle kunna ha funnits ifall flera grupper 

tillfrågades och inte enbart studenter. Datainsamlingen valdes att utföras på avdelningen för 

klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov på grund tillgänglighet till utrustning samt legitimerad 

BMA. En förutsättning för ett säkert resultat vid utförandet av spirometri krävs en erfaren 

undersökare som är van vid metoden (Coates et al., 2013). Datainsamlingen utfördes därför av 

en legitimerad BMA vilket kan stärka studiens tillförlitlighet. Det är även BMA som med hjälp 

av mjukvaran avgör ifall en utförd manöver är godkänd baserat på kriteriet från ATS 

(Spirometri 402, 2402, 3402, metodbeskrivning, 2018). FEV1 och VC valdes att undersökas på 

grund av att dessa värden förändras vid flera lungsjukdomar samt att de utgör grunden för en 

spirometri (Jonson & Wollmer, 2011).   

Lungvolymen påverkas av bland annat kroppsstorlek, kön och ålder och förväntade värden 

varierar därför beroende på dessa variabler (Jonson & Wollmer, 2011). Därför kan det vara 

önskvärt med en population av varians relaterat till dessa faktorer för att få ett representativt 

resultat. Studiens population bestod däremot av studenter som till största del var kvinnor. 

Spridningen av åldrarna var begränsad, samt så var den genomsnittliga klassificeringen för BMI 
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normalvikt, vilket innebär att populationen generellt var homogen, vilket kan ha påverkat 

resultatet. I studien inkluderas inga personer med känd lungsjukdom ur ett etiskt perspektiv, 

baserat på göra-gott principen för att minimera risken för skador hos deltagarna (Kjellström, 

2017). Spirometri kan provocera fram obstruktiva eller restriktiva symtom hos personer med 

lungsjukdom (Jonson & Wollmer, 2011). Därför exkluderades dessa individer för att minimera 

risk för obehag.  

Spirometri är ett viktigt diagnostiskt hjälpmedel vid olika lungsjukdomar, särskilt vid 

obstruktiva lungsjukdomar så som astma och KOL (Hegewald, Gallo & Wilson, 2016). Det 

finns en risk för feldiagnosticering om värdena för spirometri misstolkas (Patel & Thakar, 

2015). Samma position bör användas vid upprepade tillfällen vid utförandet av spirometri för 

att kunna jämföra resultaten från de olika tillfällena (Redlich et al., 2014). Resultatet av den här 

studien visade däremot att kroppsposition inte hade någon statistiskt signifikant betydelse för 

hur värdena förändrades med positionen, dock kan inte detta tolkas som att val av 

kroppsposition inte har någon betydelse för undersökningsresultatet på grund av att 

populationen är för liten för att dra en generell slutsats. Små skillnader uppstod, och även om 

dessa inte var av statistisk signifikans så kan det innebära att det fortfarande är av vikt att följa 

riktlinjer som säger att likadan kroppsposition bör användas vid två upprepade tillfällen för att 

öka säkerheten vid jämförelse. Det är även viktigt att spirometrin utför i den position som de 

valda referensvärdena har utgång i, vilket oftast är den sittande positionen (Patel & Thakar, 

2015).  

I en studie beskrevs det att sjukhusen i Sverige är i behov av standardisering, eftersom att 

spirometri utförs och tolkas på olika sätt runtom i landet. Det beskrevs att de flesta sjukhus utför 

spirometrin med patienten i sittande position, och även i denna studie belyses det att överviktiga 

kunde utföra en djupare inspiration i stående position och att normalviktiga däremot kunde ha 

likvärdiga resultat oavsett om det utförs i sittande eller stående position. Sittande position 

ansågs vara den säkraste positionen. Det förklaras att bristen på standardisering ledde till att 

lungfunktionen hos patienterna bedömdes olika beroende på vilket sjukhus eller avdelning inom 

ett sjukhus som utförde spirometrin (Belfrage, Hansson & Bake, 2014). Sittande position anses 

vara säkrare på grund mindre risk för fall vid yrsel eller synkope. Sittande position kan även 

vara en fördel då patienter med fysisk funktionsnedsättning kan ha svårigheter med att stå upp. 

I tidigare studier framkom det att vissa faktorer kan ha en påverkan på om mätvärdena förändras 

från sittande till stående position, som t.ex. övervikt (Miller et al., 2005). Därför kan det vara 
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av värde att följa en standardisering om att använda en specifik position som t.ex. att sitta, för 

då kan även jämförelser göras mellan sjukhus och olika avdelningar.  

Genomförandet av den här studien kan vara användbart i det framtida yrket som BMA eftersom 

det ger en ökad förståelse för hur spirometrin bör utföras samt spirometrins värde. Studien har 

gett en förståelse för kroppspositionens betydelse för spirometrins undersökningsresultat samt 

fördelar med att utföra spirometri med patienten sittandes. Det har även gett en inblick i vikten 

av att följa standardisering och riktlinjer och varför dessa bör följas.  

För vidare studier inom ämnet föreslås förbättringar i metodval. Ett förslag är att använda 

utrustning som inte begränsas av längden, eftersom att stå på knä kan vara en felkälla. En annan 

förbättring är att utföra datainsamlingen vid två olika tillfällen på samma individ. Det innebär 

att en individ vid ett tillfälle utför manövrarna i sittande position och vid nästa tillfälle utförs 

manövrarna i stående position. Då kan en jämförelse göras om det uppstår någon skillnad i 

mätvärdena mellan två olika mättillfällen utförda i olika positioner, då det som tidigare nämnt 

skulle kunna ge upphov till trötthet hos den deltagande om manövrarna utförs vid samma 

tillfälle. Andra mätvärden så som de vid statisk spirometri kan också inkluderas i fortsatta 

framtida studier. För att rekrytera fler deltagare i en liknande studie så kan sjukhuspersonal från 

olika avdelningar tillfrågas, eftersom att dessa redan regelbundet befinner sig på platsen för 

datainsamling och skulle därför kunna ha större möjlighet att delta.  

Något som ytterligare skulle kunna förbättras är att utföra studien på en större population. 

Förslag är även att inkludera lika många kvinnor och män, en mer spridd åldersfördelning, samt 

en större spridning i kroppsstorlek.  

 

Slutsatser 

Ingen signifikant skillnad fanns för varken FEV1 eller VC mellan sittande och stående position 

hos 13 studenter utan känd lungsjukdom. Ingen generell slutsats kan dras på grund av en för 

liten population, studien kan dock användas som underlag till fortsatta studier. Ytterligare 

studier krävs inom ämnet på en större samt mer spridd population för att kunna dra en generell 

slutsats om kroppspositionens påverkan på mätvärdena för dynamisk spirometri.  

 



15 

Omnämnanden 

Stort tack till Louise Rundqvist för all hjälp och handledning vid skrivandet av examensarbetet. 

Även ett stort tack till Eva Niklasson och Gunnel Alfredsson för råd och hjälp vid 

datainsamlingen. Tack till Peter Blomstrand för idéer och råd inför utförandet av 

examensarbetet. Slutligen ett stort tack till alla som deltagit i studien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

Referenser 

Arlebrink, J. (2013). Grundläggande vårdetik: teori och praktik. (3. uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 

Belfrage, B., Hansson, A., & Bake, B. (2014). Performance and interpretation of spirometry 

among Swedish hospitals. The Clinical Respiratory Journal, 10(5), 567-573. 

https://doi.org/10.1111/crj.12255   

Chhabra, S.K. (2015). Clinical application of spirometry in asthma: Why, when and how often? 

Lung India, 32(6), 635-637. https://doi.org/10.4103/0970-2113.168139    

Coates, A.L., Graham, B.L., McFadden, R.G., McParland, C., Moosa, D., Provencher, S., Road, 

J. (2013).  Spirometry in primary care. Canadian respiratory journal, 20(1), 13-22. Hämtad 

från https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3628641/  

Culver, B.H., Graham, B.L., Coates, A.L., Wanger, J., Berry C.E., Clarke, P.K., ... Weiner, D.J. 

(2017). Recommendations for a Standardized Pulmonary Function Report. An Official 

American Thoracic Society Technical Statement. American Journal of Respiratory and Critical 

Care Medicine, 196(11), 1463-1472. https://doi.org/10.1164/rccm.201710-1981ST 

Flesch, J.D., & Dine, C.J. (2012). Lung volumes; Measurement, clinical use, and coding. Chest, 

142(2), 506-510. https://doi.org/10.1378/chest.11-2964 

Ganapathi, L.V., & Vinoth, S. (2015). The estimation of pulmonary functions in various body 

postures in normal subjects. International Journal of Advances in Medicine, 2(3), 250-254. 

https://doi.org/10.18203/2349-3933.ijam20150554  

Hegewald, M.J., Gallo, H.M., & Wilson, E.L. Accuracy and quality of spirometry in primary 

care offices. (2016). Annals of the American Thoracic Society, 13(12), 2119-2124. 

https://doi.org/10.1513/AnnalsATS.201605-418OC  

Henriksson, O. & Rasmusson, M. (2013). Fysiologi: med relevant anatomi. (3. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

https://doi.org/10.1111/crj.12255
https://doi.org/10.1111/crj.12255
https://doi.org/10.4103/0970-2113.168139
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3628641/
https://doi.org/10.1164/rccm.201710-1981ST
https://doi.org/10.1378/chest.11-2964
https://doi.org/10.1378/chest.11-2964
https://doi.org/10.18203/2349-3933.ijam20150554
https://doi.org/10.1513/AnnalsATS.201605-418OC


17 

Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap. (2011). Yrkesetiskkod för biomedicinska 

analytiker. Hämtad 7 juni, 2018, från http://ibl-inst.se/wp-

content/uploads/2016/03/Yrkesetisk-kod-A6.pdf   

Jonson, B. & Wollmer, P. (Red.). (2011). Klinisk fysiologi: med nuklearmedicin och klinisk 

neurofysiologi. (3. uppl.) Stockholm: Liber. 

Khan, M.J., Haider, Khan, A. (2017). Effect of sitting vs standing body positions on pulmonary 

function test of healthy Kashmiri individuals. Pakistan Journal of Chest Medicine, 23(4), 144-

150. Hämtad från https://www.pjcm.net/index.php/pjcm/article/view/486   

Kjellström. S. (2017). Forskningsetik. I M. Henricson. (Red.) Vetenskaplig teori och metod: 

från idé till examination inom omvårdnad. (2. uppl., s.57-80). Lund: Studentlitteratur. 

Kwon, S.E., Lee, D.Y., Hong, J.H., Yu, J.H., & Kim, J.S. (2015). Effects of various angle on 

respiration function in adults. Indian Journal of Science and Technology, 8(26). 

https://doi.org/10.17485/ijst/2015/v8i26/80988  

Lutfi, M.F. (2017). The physiological basis and clinical significance of lung volume 

measurements. Multidisciplinary Respiratory Medicine, 12(3). https://doi.org/10.1186/s40248-

017-0084-5 

Lännergren, J., Westerblad, H., Ulfendahl, M. & Lundeberg, T. (2017). Fysiologi. (6. uppl.). 

Lund: Studentlitteratur. 

Melam, R.G., Buragadda, S., Alhusaini, A., Alghamdi M.A., Alghamdi, M.S., & Kaushal, P. 

(2014). Effect of different positions on FVC and FEV1 measurements of asthmatic patients. 

Journal of Physical Therapy Science, 26(4), 591-593. https://doi.org/10.1589/jpts.26.591  

Miller, M.R., Crapo, R., Hankinson, J., Brusasco, V., Burgos, F., Casaburi, R., … Wanger, J.  

(2005). General considerations for lung function testing. European Respiratory Journal, 26, 

153-161. https://doi.org/10.1183/09031936.05.00034505  

Moore, V.C. (2012). Spirometry: step by step. Breathe, 8(3), 232-240. 

https://doi.org/10.1183/20734735.0021711  

http://ibl-inst.se/wp-content/uploads/2016/03/Yrkesetisk-kod-A6.pdf
http://ibl-inst.se/wp-content/uploads/2016/03/Yrkesetisk-kod-A6.pdf
https://doi.org/10.17485/ijst/2015/v8i26/80988
https://doi.org/10.1186/s40248-017-0084-5
https://doi.org/10.1186/s40248-017-0084-5
https://doi.org/10.1589/jpts.26.591
https://doi.org/10.1589/jpts.26.591
https://doi.org/10.1183/09031936.05.00034505
https://doi.org/10.1183/09031936.05.00034505
https://doi.org/10.1183/20734735.0021711


18 

Patel, A.K., & Thakar, H.M. (2015). Spirometric Values in Sitting, Standing and Supine 

Position. Journal of Lung, Pulmonary & Respiratory Research, 2(1).  

https://doi.org/10.15406/jlprr.2015.02.00026  

Patwa, A., & Shah, A. (2015). Anatomy and physiology of respiratory system relevant to 

anaesthesia. Indian Journal of Anaesthesia, 59(9), 533-541. https://doi.org/10.4103/0019-

5049.165849 

Sand, O., Sjaastad, Ø.V., Haug, E., & Bjålie, J.G. (2007). Människokroppen: fysiologi och 

anatomi. (2. uppl.) Stockholm: Liber. 

Smlatic, A., & Quijano Östangård, A.M. (2018). Volymer som ingår i vitalkapaciteten [Figur].   

Spirometri (402, 2402, 3402). (2018). [Metodbeskrivning]. Version 11.0,  

Medicinsk diagnostik, Klinisk fysiologi. Jönköping, Länssjukhuset Ryhov.  

Sumner, J., & Fishwick, D. (2016). Spirometry quality control and intraindividual FEV1 and 

FVC variability. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 193. Hämtad 

från https://www.atsjournals.org/journal/ajrccm 

Vestbo, J., Hurd, S.S., Agustí, A.G., Jones, P.W., Vogelmeier, C., Anzueto, A., … Rodriguez-

Roisin, R. (2013). Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic 

obstructive pulmonary disease: GOLD executive summary. American Journal of Respiratory 

and Critical Care Medicine, 187(4), 347-365. https://doi.org/10.1164/rccm.201204-0596PP   

Wang, S., Sun, X., Hsia, T.C., Lin, X., & Li, M. (2017). The effects of body mass index on 

spirometry tests among adults in Xi’an, China. Medicine, 95(15). 

https://doi.org/10.1097/MD.0000000000006596  

 
 
 

https://doi.org/10.15406/jlprr.2015.02.00026
https://doi.org/10.4103/0019-5049.165849
https://doi.org/10.4103/0019-5049.165849
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3A%C3%98ysten%20V.%20Sjaastad
https://www.atsjournals.org/journal/ajrccm
https://doi.org/10.1164/rccm.201204-0596PP
https://doi.org/10.1097/MD.0000000000006596


19 

Bilagor 

Bilaga 1. Frågeformulär 

Frågeformulär 
 

Fråga 1. Vilket kön har du? Med kön avses det biologiska könet.   

_____Kvinna _____Man  

 

Fråga 2. Vad är din ålder? 

____ år  

 

Fråga 3. Hur lång är du?  

____cm  

 

Fråga 4. Hur mycket väger du? 

_____kg 

 

Fråga 5. Röker du? 

_____ Ja _____Nej 

 

Fråga 6. Har du blivit diagnostiserad med någon lungsjukdom? 

____ Ja ____Nej 

 

Fråga 7. Intar du några luftrörsvidgande läkemedel? 

____Ja ____Nej  
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Bilaga 2. Informationsbrev 

Informationsbrev  

Vi är två studenter som läser sista terminen till biomedicinsk analytiker med inriktning klinisk 
fysiologi på Hälsohögskolan i Jönköping. Vi ska skriva ett examensarbete om dynamisk 
spirometri där vi jämför lungvolymer i sittande och stående position för att se hur dessa 
förändras i de olika positionerna. Vid dynamisk spirometri undersöker man lungfunktionen, 
mer specifikt lungornas förmåga till ventilation samt hur snabbt de kan ventileras. De luftflöden 
vi kommer att undersöka kallas forcerad exspiratorisk volym på en sekund (FEV1) och 
vitalkapacitet (VC). Dessa kommer att mätas minst tre gånger vardera i sittande och stående 
position.  Detta för att uppnå bästa representativa värde.  

Vi söker 18 frivilliga studenter som vill delta i vår studie. Du som vill delta ska inte ha någon 
känd lungsjukdom eller inta läkemedel som vidgar luftrören t.ex. Bricanyl, Pulmicort, 
Ventoline.  

Deltagandet i studien innebär att man får utföra mätning av FEV1 och VC minst tre gånger 
vardera i sittande position samt stående position. FEV1 innebär att deltagaren kommer att få 
andas i ett munstycke med vanliga andetag för att sedan göra en långsam maximal inandning 
följt av en snabb maximal utandning. Vid mätning av VC så andas deltagaren ett par vanliga 
andetag följt av en långsam maximal inandning och sedan en långsam maximal utandning. 
Längd och vikt kommer att efterfrågas för att kunna ta fram anpassade referensvärden till de 
två mätvärdena. Vi kommer även att vilja ta ett midjemått. Inför undersökningen ska deltagaren 
inte ha druckit kaffe, té, energidryck eller Coca-Cola samt ej äta choklad, fyra timmar innan 
undersökningen. Den deltagande bör även ej ha rökt 24 timmar innan undersökningen.  

Undersökningarna kommer att äga rum på klinisk fysiologi på Länssjukhuset Ryhov i 
Jönköping. Mätningarna kommer att utföras av en legitimerad biomedicinsk analytiker. 
Undersökningstillfällena kommer att äga rum på tisdagar under januari-april mellan klockan 
16.00–17.00, datum bestäms i samråd med de deltagande. Undersökningen tar ca 20 minuter.  

Deltagande bekräftas med påskrift på det informerade samtyckesbrevet. Deltagandet är helt 
frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att skäl anges.  

Deltagarna kommer att avidentifieras i enlighet med sekretesslagen. Studien kommer att 
redovisas under vecka 23. 

 

Vid eventuella frågor så tveka inte att höra av er till oss.  

E-post: smal1595@student.ju.se eller osan1595@student.ju.se  

Telefonnummer: 076-xxxxxx (Alma), 072-xxxxxxx (Anna-Maria) 

Hälsningar Alma Smlatic & Anna-Maria Quijano Östangård  
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Bilaga 3. Samtyckesbrev  

Samtyckesbrev 
Informerat samtycke 

Jag har tagit del av informationen om studiens utformning och förstår dess syfte samt hur 
undersökningen ska gå till. Jag ger mitt samtycke till att frivilligt delta i studien. Jag har fått 
information om att deltagande är helt frivilligt samt att mitt deltagande får avbrytas när som 
helst under studiens gång.   
 
Jag samtycker härmed till att delta i studien.  

Underskrift _____________________________________ 

Namnförtydligande_____________________________________ 

Ort och datum _____________________________________ 
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Bilaga 4. Etisk egengranskning  
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