
 

  

   

   

Institutionen för neurovetenskap         Rättad och godkänd efter granskning  

Fysioterapeutprogrammet 

Vetenskapsmetodik IV  

Examensarbete 15 poäng, grundnivå 

 

 

Kortsiktiga effekter och samband mellan fysisk 

aktivitet och koncentrationsförmåga hos 

universitetsstudenter 

-En kvantitativ studie med cross-over design 

 

 

Short-term effects and correlation between physical activity and concentration in 

university students 

-a quantitative study with a cross-over design 

 

 

 

 

 

 

Författare             Handledare 

Max Eriksson            Sören Spörndly-Nees 

Hampus Mattson            Adjunkt,           

Redovisad februari 2019           Leg. sjukgymnast 

      Institutionen för 

      neurovetenskap 

      Uppsala Universitet 



 

  

Sammanfattning 

Bakgrund: Fysisk aktivitet har observerats ha positiva effekter på kognitiva förmågor, såsom 

koncentration. Studier saknas kring den kortsiktiga effekten på en population bestående av 

universitetsstudenter. 

 

Syfte: Undersöka om aerob fysisk aktivitet påverkar koncentrationen på kort sikt samt 

undersöka sambandet mellan aktivitetsminuter per vecka och koncentrationsförmågan hos 

universitetsstudenter. 

 

Metod: En experimentell kvantitativ studie med cross-over design. Totalt deltog 26 

universitetsstudenter vars koncentrationsförmåga mättes med koncentrationstestet Trail 

making test (TMT) A och B samt självskattning genom Numeric rating scale efter en 

intervention bestående av cykling och efter kontrolltillfälle utan cykling. Data avseende 

deltagarnas aktivitetsnivå samlades in genom en enkät från folkhälsomyndigheten.  

 

Resultat: Ingen statisk signifikant (p≤0,05) skillnad sågs på objektiv eller upplevd 

koncentrationsförmåga. Då deltagarna fick cykla var medianen på TMT B minus A 26,8 sek 

(IQR=9,9), NRS 8 (IQR=2) och när de inte fick cykla var medianen på TMT B minus A 31,2 

sek (IQR=11,7), NRS 7 (IQR=2). Det sågs heller ingen statistik signifikant korrelation mellan 

aktivitetsminuter och objektiv koncentration (r=-0,25) samt upplevd koncentrationsförmåga 

(r=0,11). 

 

Slutsats: Måttlig fysisk aktivitet hade inte någon effekt på objektiv eller upplevd 

koncentrationsförmågan på kort sikt och ingen korrelation kunde ses mellan fysisk 

aktivitetsnivå och koncentrationsförmåga hos en grupp universitetsstudenter.  
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Abstract 

Background: Physical activity has been observed to have positive effects on concentration. 

The short-term effect hasn’t been studied to the same degree and haven’t been studied in 

university students. 

 

Objective: Examine whether physical activity has any short-term effect on concentration and 

examine the correlation between general physical activity and concentration in university 

students. 

 

Methods: An experimental quantitative cross-over design. A total of 26 students whose 

concentration was measured with Trail making Test (TMT) A and B and Numeric rating scale 

following an intervention consisting of cycling and not cycling. Data regarding minutes of 

activity per week was collected by a questionnaire from folkhälsomyndigheten.   

 

Results: There was no statistical significance (p≤0,05) in concentration. The median from 

TMT B minus A was 26,8 sec (IQR=9,9), NRS 8 (IQR=2) when intervention was 

administrated and the median from TMT B minus A was 31,2 sec (IQR=11,7), NRS 7 

(IQR=2) when no intervention was administrated. There was no statistical significance in the 

correlation between weekly minutes of physical activity and objective concentration (r=-

0,025) or self-reported concentration (r=0,11).  

 

Conclusion: Physical activity did not have a short-term effect on objective or self-reported 

concentration. There was no correlation between physical activity and concentration.  

 

Keywords: Physical activity, Attention, Concentration, Students 
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BAKGRUND 
Fysisk aktivitet har visat sig ha många positiva effekter på hälsan, bland annat minskad risk 

för hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, högt blodtryck, typ 2 diabetes, osteoporos och depression 

(1). Trots detta kommer endast 65 % av den svenska befolkningen (2) och 49 % av studenter i 

Nordeuropa och Amerika upp till den rekommenderade dosen av fysisk aktivitet per vecka 

(3), vilket innefattar 150 minuter av aerob fysisk aktivitet på måttlig intensitet (2). Aerob 

fysisk aktivitet innebär en aktivitet där energibehovet först och främst täcks av 

syreförbrukande processer i kroppen (4) Måttlig intensitet definieras enligt Fysisk aktivitet i 

sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS) som 64-74 % av maxpuls eller 12-13 

enligt Borgskalan (5).  

 

De senaste åren har mer fokus lagts på effekterna av fysisk aktivitet på hjärnans förmågor, där 

det har observerats att aerob fysisk aktivitet på lång sikt förbättrat kognitiva funktioner, såsom 

koncentrationsförmåga och minne (6). Många av de studier som gjorts har fokuserat på barn, 

4-12 år och ungdomar, 13-18 år och där har det observerats positiva effekter på både lång och 

kort sikt (7,8). Med bakgrund mot detta skulle en ökad fysisk aktivitet inom en skolmiljö 

kunna förbättra ungdomars koncentrationsförmåga, och genom detta skolresultat samt främja 

elevernas generella hälsa. I en studie där man följde svenska grundskolelever från första till 

nionde klass som fick schemalagd fysisk aktivitet 200 minuter per vecka istället för de 

sedvanliga 60 minuter sågs det en förbättring i gymnasial behörighet (9). Resultatet på studien 

tyder på att det är fördelaktigt att öka den fysiska aktivitetsnivån hos studenter för att öka 

deras akademiska resultat (9). En yrkeskategori som skulle kunna vara en stor resurs för att 

bidra till en ökad fysisk aktivitet är fysioterapeuter. Idag har fysioterapeuter en väldigt liten 

roll inom elevhälsan med endast fyra fysioterapeuter anställda inom elevhälsovården i hela 

Sverige (10). Detta kan jämföras med Norge som har 245 fysioterapeuter anställda inom 

elevhälsan (11). Vidare finns det till exempel inga fysioterapeuter anställda inom Uppsala 

universitetets studenthälsa (12).  

 

Verkningsmekanismerna bakom effekterna på de kognitiva funktionerna är ej helt klarlagda. I 

en systematisk litteraturöversikt analyserades över 20 studier och där observerades en ökad 

mängd grå hjärnsubstans samt ökad storlek på hippocampus efter 6 månader till 1 år av fysisk 

aktivitet av måttlig intensitet (13). Dessa faktorer tros ha en positiv effekt på människans 

kognitiva förmågor. Vidare så visar studier att en ökad aerob fysisk aktivitet på sikt leder till 
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en större frisättning av Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) som ökar synaptiskt 

plasticitet i centrala nervsystemet (CNS), som även detta tros ha en positiv effekt på 

individens kognition (14). Slutligen så verkar inte förbättringen av kognitiva funktioner 

kopplad till fysisk aktivitet kunna härledas till en ökad kardiovaskulär funktion, vilket 

undersöktes i en Cochrane review från 2008 (15). 

 

Hur aerob fysisk aktivitet påverkar hjärnans funktion i direkt anslutning till träning är ej lika 

välstuderat. I studier har fysisk aktivitet visat ge en ökad utsöndring av neurotransmittorer, 

bland annat dopamin och adrenalin (7,14). Detta har visat sig ha en positiv inverkan på 

kognitiva funktioner såsom arbetsminne och koncentration. Slutligen har det visat sig att korta 

perioder av aerob fysisk aktivitet ökar vakenhetsgraden vilket är kopplat till en förbättring av 

kognitiva funktioner (16,17). Vilken intensitet som är mest fördelaktig för att förbättra 

kognitiva förmågor undersöktes i en metaanalys, vilket är en sammanställning av flera studier, 

av McMorris et al.  (18). I metaanalysen analyserades 53 studier som jämförde hög, låg och 

måttligt intensiv fysisk aktivitets påverkan på kognitiva förmågor. Där observerades en 

tendens till en inverterad U-kurva, vilket innebär att den kognitiva förmågan efter fysisk 

aktivitet först steg med ökad intensitet för att sedan sjunka igen. Detta pekar mot att fysisk 

aktivitet på måttlig intensitet har störst inverkan att påverka kognitiva funktioner. Måttlig till 

hög intensiv fysisk aktivitet är även det som rekommenderas när det ges generella hälsoråd 

(1). 

 

Koncentration 
Koncentration definieras av Nationalencyklopedin som ”inriktande och kvarhållande av 

uppmärksamheten på en bestämd typ av information eller på en viss aktivitet” (19). I ett 

vetenskapligt sammanhang saknar dock begreppet en tydlig innebörd och kan variera från 

studie till studie. Detta kan innefatta bland annat selektiv koncentration, det vill säga en 

persons förmåga att utföra en uppgift utan att bli distraherad av andra stimuli. Det kan även 

innefatta långvarig koncentration, vilket är förmågan att kunna fokusera på en sak under en 

längre tid. Slutligen kan det innefatta delad koncentration, vilket innebär förmågan att utföra 

flera uppgifter samtidigt samt alternerande koncentration, det vill säga förmågan att kunna 

skifta koncentration från en uppgift till en annan (20,21).  
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Mätning av koncentration 
Det finns ett antal tester för att mäta koncentrationsförmågan hos individer. Att veta exakt 

vilken del av koncentrationen som testas kan vara svårt att precisera då många av testerna 

undersöker flera delar av koncentrationen och även andra kognitiva förmågor. Exempelvis 

förmågan att förstå och följa instruktioner, visuell scanningsförmåga dvs. förmågan att 

visuellt ta in relevant information, motorisk förmåga och även reaktionstid. Det finns ett antal 

välbeprövade test som används för att mäta en persons koncentrationsförmåga (22). Exempel 

på dessa test är Stroop Colour and word test (23), Trail making test (TMT) (24) och D2 

attention test (20). De ovannämnda testen försöker mäta koncentrationen så objektivt som 

möjligt utan påverkan och intresse av den subjektiva upplevelsen. Vid intresse av att mäta den 

subjektiva upplevelsen går det att använda sig av skattningsinstrument. Några vanliga 

skattningsinstrument är Numeric Rating Scale (NRS) och Visual Analog Scale (VAS) 

(25,26). Dessa instrument används framförallt vid skattning av smärta men används även för 

andra subjektiva upplevelser. 

 

Skattning av fysisk aktivitet 
För att undersöka fysisk aktivitet finns det olika mätinstrument att använda sig av. Några 

exempel är självskattningsformulär, accelerometer och stegräknare (27). 

Självskattningsformulär för fysisk aktivitet är ett kostnadseffektivt och administrativt enkelt 

sätt att samla in data. Självskattningsformulär kan bestå av antingen öppna frågor eller frågor 

med färdiga svarsalternativ. Ett exempel på ett självskattningsformulär med färdiga 

svarsalternativ är det från folkhälsomyndigheten avseende fysisk aktivitet per vecka (2). 

 

Problemformulering 
Det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och hjärnans kognitiva funktioner och många 

studier på området har utförts på barn, 4-12 år (7) eller ungdomar, 13-18 år (8), medans det 

saknas studier på universitetsstudenter. Vidare så finns det studier som har undersökt de 

långvariga effekterna av fysisk aktivitet på hjärnans funktioner, medans de kortsiktiga 

effekterna inte är lika väl studerade (16). Med bakgrund mot detta var det av intresse för 

aktuell studie att undersöka de kortsiktiga effekterna av aerob fysisk aktivitet på 

koncentrationsförmågan mätt med både subjektiva och objektiva mätinstrument på 

universitetsstudenter, då mer forskning på detta område behövs (8,16). Samtidigt har denna 

grupp svårt att nå upp till de allmänna rekommendationerna för fysisk aktivitet (3). Det 

saknas idag studier som undersöker korrelationen mellan fysisk aktivitet och 
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koncentrationsförmåga hos en universitetspopulation. Mer information kring effekten på 

koncentrationsförmågan i direkt anslutning till fysisk aktivitet och korrelationen mellan 

generell fysisk aktivitetsnivå och koncentrationsförmåga skulle kunna vara till nytta för att 

öka studenters motivation till fysisk aktivitet. Mer kunskap om detta skulle även kunna 

användas som ett verktyg av fysioterapeuter för att främja god hälsa hos universitetsstudenter 

och framhäva fysioterapeuternas roll inom studenthälsan.  

 

Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka om aerob fysisk aktivitet på måttlig intensiv nivå 

påverkade den upplevda och den objektiva koncentrationsförmågan hos universitetsstudenter. 

Syftet var även att undersöka korrelationen mellan självskattad fysisk aktivitet och upplevd 

respektive objektiv koncentrationsförmåga. 

 

Frågeställning 
1) Hur påverkas koncentrationsförmågan mätt med Trail making test A + B hos en grupp 

universitetsstudenter när de har cyklat på måttlig intensitet i 20 minuter jämfört med 

när de inte utfört en pulshöjande aktivitet? 

2) Hur påverkas upplevelsen av koncentrationsförmågan mätt med NRS hos en grupp 

universitetsstudenter när de har cyklat på måttlig intensitet i 20 minuter jämfört med 

när de inte utfört en pulshöjande aktivitet? 

3) Hur ser korrelationen ut mellan fysisk aktivitet per vecka mätt med två standardiserade 

frågor från folkhälsomyndigheten och koncentrationsförmågan mätt med Trail making 

test A + B hos en grupp universitetsstudenter? 

4) Hur ser korrelationen ut mellan fysisk aktivitet per vecka mätt med två standardiserade 

frågor från folkhälsomyndigheten och upplevd koncentrationsförmåga mätt med NRS 

hos en grupp universitetsstudenter? 
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METOD 

Design  
Studien var en experimentell randomiserad studie med en cross-over design (28). Denna 

studiedesign innebar att en intervention utfördes och en jämförelse gjordes mellan 

mättillfällena. Studien var randomiserad då deltagarna slumpmässigt tilldelades olika grupper. 

Randomiseringen skede genom att alla deltagare fick ett nummer baserat på i vilken ordning 

det blev godkända för deltagande i studien med 1 som startnummer. Sedan skedde en 

randomisering via en generator som slumpmässigt tilldelade varje deltagare till en av två 

grupper genom att författarna skrev in alla deltagarnas nummer i programmet som i sin tur 

fördelade siffrorna i två grupper med lika många deltagare i varje grupp (29).  

Cross-over designen (30) innebar att populationen delades upp i två grupper där den ena 

gruppen blev tilldelad en intervention, i det här fallet 20 minuters cykling med måttlig 

intensitet. Den andra gruppen fick inte cyckla. Ingen av grupperna skulle ha utfört 

pulshöjande aktivitet 60 minuter innan testtillfällena. Sedan mättes koncentrationen vid ett 

andra tillfälle och den grupp som inte hade cyklat fick göra det och den grupp som hade utfört 

cyklingen fick ej cykla. Detta innebar att varje deltagare fick vara sin egen kontrollgrupp då 

varje deltagares resultat mellan de två olika tillfällena jämfördes. Designen var strukturerad 

på detta sätt för att studien skulle kunna göra det möjligt att besvara frågeställningarna.  

 

Urval 
Deltagarna samlades in genom ett bekvämlighetsurval (30), vilket innebär att deltagarna 

frivilligt fick anmäla sig att delta. Totalt antal deltagare uppgick till 26 stycken och studien 

innehöll inget bortfall.  

 

Rekryteringsprocessen skedde genom att författarna tog kontakt med kursansvariga för varje 

termin från 1-5 på fysioterapeutprogrammet på Uppsala universitet. Sedan bokades det in en 

tid där författarna kunde komma och presentera upplägget av examensarbetet för studenter i 

varje termin i samband med en föreläsning. Där togs en intresseanmälan genom att de 

intresserade fick skriva upp sin mail som testledarna använde för att ta kontakt med 

testpersonerna. 
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Inklusionskriterier 
• 18-30 år 

• Studerande vid Uppsala universitet 

• Förstår svenska i tal och skrift 

 

Exklusionskriterier 
• Medicinering som påverkar puls eller koncentrationsförmåga 

• Känd sjukdom som inte tillåter submaximal fysisk ansträngning 

• Intag av alkohol 12 timmar innan test. 

• Känd sjukdom som påverkar kognitionen 

• Pulshöjande träning en timme innan testtillfället. 

 

Informationen om deltagarnas lämplighet samlades in genom ett informationsmail där 

inklusionskriterier och exklusionskriterier presenterades (se bilaga 4). Detta skickades ut via 

mail till de personer som hade gjort en intresseanmälan om att delta i studien. Deltagarna blev 

ombedda att läsa igenom informationsmailet för att se om de uppfyllde alla kriterierna som 

ställdes för att delta i studien. För de som accepterade att delta bokades tid för första tillfället 

in. Vid eventuella frågor kring inklusions- och exklusionskriterierna ombads testdeltagarna ta 

kontakt med testledarna via mail. Alla inklusions- och exklusionskrieter dubbelkollades vid 

första testtillfället genom att testdeltagarna fick fylla i ett frågeformulär (se bilaga 3) och vid 

andra tillfället genom muntlig avstämning.  

 

Genomförande 
Genomförandet av testerna skedde under dagtid måndag till fredag under februari månad. 

Testerna tog plats på Biomedicinskt Centrum, Uppsala universitet. Testerna skedde i samma 

rum vid alla testtillfällena för alla deltagare. Vid det första testtillfället fick deltagarna fylla i 

ett frågeformulär från folkhälsomyndigheten gällande personens fysiska aktivitetsnivå samt 

lämna skriftligt godkännande för deltagande i studien (se bilaga 3). Om testpersonen hade 

placerats i den grupp som vid första tillfället inte skulle få cykla fick denne vila sittandes i 5 

minuter. Uppdelningen av deltagarna är beskriven i figur 1. 
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    Figur 1: uppdelning av deltagare 

 

Interventionen cykling på måttlig intensitet ägde rum på en ergonometercykel. (Se protokoll 

bilaga 1). Testledarna kontrollerade att testpersonen hade följt testförberedelserna och 

instruktionerna (se bilaga 2 och 3). Sedan beräknades testpersonens aktuella pulsintervall 

genom formeln 208 – (0.7 x ålder) för att få fram testdeltagarens maxpuls. Sedan beräknade 

testledarna 64 – 74 % av maxpulsen för att få fram det aktuella pulsintervallet. Sedan 

utrustades testpersonen med pulsklocka och pulsband. Testpersonen fick efter det skatta sin 

fysiska kapacitet genom Ekblom-baks vägledningstabell (bilaga 5) för att få fram ett initialt 

motstånd som motsvarade måttlig intensitet (31) och sedan börja cykla med en trampfrekvens 

på 60 varv/minut (RPM). Testledaren startade då klockan och kontrollerade sedan RPM och 

puls varje minut. Motståndet justeraderadses av testledaren om personen låg utanför det 

beräknade pulsintervallet. Testdeltagaren fick information var 5:e minut om hur lång tid det 

var kvar och efter 20 minuter ombads testdeltagaren sluta cykla och sedan vila sittandes i 5 

minuter. Testledaren fick under cyklingens gång inte ge uppmuntrande ord. Testledaren fick 

endast svara på frågor gällande testet och hur lång tid det var kvar. 

Efter testdeltagaren hade fått cykla respektive inte cykla fick denne instruktioner om TMT A 

och B (se bilaga 6). Därefter fick testpersonen genomgå en provomgång av TMT A. Efter 

provomgången fick testdelatagaren utföra det faktiska TMT A, sedan en provomgång av TMT 

B följt av det faktiska TMT B. Efter fullföljt test fick testpersonen skatta sin upplevda 

koncentration under testet genom NRS. Slutligen fick testdeltagaren vid ett andra tillfälle 

utföra koncentrationstesterna och NRS skattningen igen, och om de förra gången hade fått 

interventionen fick de denna gången utebliven intervention och tvärtom. Varje testdeltagare 

hade samma testledare vid båda testtillfällena. 

 

Antal deltagare 
(n)=26

Grupp 1, tillfälle 1:

n=13 cykling och 
mätning av 

koncentration

Grupp 1, tillfälle 2:

n=13 Ej cykling och 
mätning av 

koncentration

Grupp 2, tillfälle 1:

n=13 Ej cykling och 
mätning av 

koncentration

Grupp 2, tillfälle 2:

n=13 Cykling och 
mätning av 

koncentration 
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Testtillfällena med intervention tog 45 minuter medans testtillfällena utan intervention tog 15 

minuter. Testpersonen fick utföra koncentrationstestet sittandes vid ett bord med penna och 

TMT A och B i pappersform som tillhandahölls av testledare som även tog tid under testets 

gång. Efter testet fick deltagarna muntlig information om att inte öva på testet mellan 

testtillfällena samt att inte berätta för andra testdeltagare om testet och dess utförande. Det 

första testtillfället avslutades med att en ny tid bokades in.  

 

Datainsamlingsmetod 

Trail making test A och B 

Datainsamling för deltagarnas objektiva koncentrationsförmåga skedde genom TMT A och B 

vid alla mättillfällen. TMT A går ut på att så snabbt som möjligt dra en sammanhängande 

linje från cirklar numrerade från 1 till 25. TMT B går ut på att dra en sammanhängande linje i 

alternerande numerisk och alfabetisk ordning från 25 cirklar. Exempel 1→A→2→B→3→C 

osv. Innan varje test av TMT A och TMT B får testpersonen utföra en provomgång av 

respektive test som inte räknas med i resultatet. Vid jämförelse med andra välbeprövade test 

som används för att undersöka koncentrationsförmågor, så som WAIS-3-digits symbol score, 

Stroop-color and word test, Finger tapping test och modifierad Wisconsin card sorting test 

konstaterades det att validiteten för TMT A och B är god (32). Dock framkommer i samma 

studie att TMT A och B testar flera olika lägre kognitiva processer. TMT A undersöker 

framförallt visuell scanning. TMT B undersöker främst arbetsminne, visuell scanning och 

olika delar av koncentrationen, medans TMT B minus A minimerar visuell scanning och 

arbetsminne vilket leder till ett mer korrekt värde för koncentration. Av denna anledning har 

mest fokus valts att läggas på TMT B minus A som mätmetod. Reliabiliteten för upprepade 

mättillfällen av TMT A och B bedöms som god (33).  

 

Resultatet på respektive test bedömdes utifrån tiden det tog att utföra test A och test B där 

målet var att utföra varje enskilt test så snabbt och så exakt som möjligt. Vid eventuella fel 

påpekades detta direkt av testledaren enligt standardiserade instruktioner och testdeltagaren 

fick chans att korrigera felet. Om deltagaren överskred 2,5 minut på TMT A eller 5 minuter 

på TMT B så skulle testet avbrytas enligt instruktionerna för testet (34).  

 

Instruktionerna för TMT A och B har översatts från engelska av författarna och var därmed 

inte testade i sina svenska versioner. Därför utförde testledarna två pilottest på varandra med 
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interventionen i form av cykling och TMT A och B samt NRS för att upptäcka eventuella 

felkällor och skillnader i administrationssätt mellan testledarna.  

 

Numeric rating scale 

Koncentrationsförmågan som deltagarna upplevde under koncentrationstestet skattades 

genom en NRS-skala efter TMT A och B hade genomförts. NRS är en numerisk skala där 

individen får skatta mellan 1-10 hur stark en upplevelse är, i detta fall hur koncenterarad 

personen kände sig på uppgiften under testet där 1 = ingen koncentration och 10 = maximal 

tänkbar koncentration (25). Testpersonen fick frågan ”Hur koncentrerad kände du dig på 

uppgiften under koncentrationstestet på en skala från 1 till 10 där 1 är ingen koncentration och 

10 är maximal tänkbar koncentration?”. Personen fick skatta detta genom att säga en siffra. 

Validiteten och reliabiliteten för NRS  har jämförts med andra vedertagna 

självskattningsskalor så som Visual Analog Scale (VAS), Verbal Rating/Descriptor Scale 

(VRS/VDS) och anses god i båda avseenden för subjektiva upplevelser (25,26). 

 

Skattning av fysisk aktivitet 

Deltagarnas fysiska aktivitetsnivå skattades genom två standardiserade frågor från 

folkhälsomyndigheten. Frågorna formulerades 1) ”Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt 

fysisk träning som får dig att bli andfådd, till exempel löpning, motionsgymnastik eller 

bollsport?" med svarsalternativen; 0 minuter/ingen tid; Mindre än 30 minuter; 30-59 minuter 

(0,5-1 timme); 60-89 minuter (1-1,5 timmar); 90-119 minuter (1,5-2 timmar) 2 timmar eller 

mer. 2) "Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt vardagsaktiviteter, till exempel 

promenader, cykling eller trädgårdsarbete? Räkna samman all tid (minst 10 minuter åt 

gången)" med svarsalternativen; 0 minuter/ingen tid; Mindre än 30 minuter; 30-59 minuter 

(0,5–1 timme); 60-89 minuter (1-1,5 timmar); 90-149 minuter (1,5–2,5 timmar); 150-299 

minuter (2,5-5 timmar); 5 timmar eller mer (2). För att räkna ut det totala antalet 

aktivitetsminuter togs svaret från fråga ett och multiplicerades med två och sedan adderades 

det med svaret från fråga två. Detta enligt folkhälsomyndighetens instruktioner (2). 

Validiteten för skattningsformulär är bristande i jämförelse med accelerometer, som idag 

anses vara gold-standard för mätning av fysisk aktivitet i en fri miljö (35). Det finns även 

skillnad i validitet mellan olika typer av självskattningsformulär. I en studie där man 

undersökte folkhälsomyndighetens självskattningsformulär kring fysisk aktivitet per vecka 

genom att jämföra öppna frågor mot frågor med svarsalternativ stämde svarsalternativen bäst 
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överens med accelerometer vid mätning av fysisk aktivitet. Detta tyder på att svarsalternativ 

har högre reliabilitet och validitet än öppna frågor (35). 

 

Databearbetning  
Data framtagen för att besvara frågeställningarna bearbetades genom Microsoft Excell med 

hjälp av arbetsboken e-labbet, från Praktiskt statistik för medicin och hälsa av Jonas Björk 

(36). Data framtagen från TMT A och B var ett kvantitativt utfall (tid i sekunder) och 

klassificerades som kvotdata (37). Då den insamlade data inte följde en 

normalfördelningskurva användes centralmåttet median med spridningsmåttet 

interkvartilavstånd (IQR). En jämförelse skedde mellan mättillfällena med hjälp av ett icke-

parametriskt test, Wilcoxon teckenrangtest (38). Data om deltagarnas upplevda 

koncentrationsförmåga samlades in via NRS-skattning vilket klassificerades som ordinal data 

(39). Centralmåttet som användes var median och spridningsmåttet IQR. Vidare skedde 

jämförelse av data mellan mättillfällena genom det icke-parametriska testet Wilcoxon 

Teckenrangtest. 

 

Utifrån svaren på frågeformuläret från folkhälsomyndigheten räknade testledarna ut 

deltagarnas aktivitetsminuter enligt folkhälsomyndighetens instruktioner (2). Data om 

deltagarnas fysiska aktivitet klassificerades som ordinaldata. Då studien ville undersöka 

korrelationen mellan fysisk aktivitet och resultatet på TMT B minus A och den framtagna 

data var snedfördelad valdes Spermans icke-parametriska rangkorrelationskoefficient för att 

analysera data (40). För att göra en sambandsanalys och analysera korrelationen mellan NRS 

och fysisk aktivitet användes även här Spearmans icke-parametriska 

rangkorrelationskoefficient då denna data var ordinaldata. För att tolka styrkan i 

korrelationskoefficienten (r) användes Munro’s deskriptiva termer (41).  

Värdet för statistisk signifikans sattes som p≤ 0,05. 

 

Etiska överväganden 
Deltagandet i denna studie var frivilligt och deltagarna fick information både muntligt och 

skriftligt om studiens innehåll (se bilaga 4). Deltagarna hade möjlighet att avbryta deltagandet 

i studien närsomhelst under testets gång eller mellan de olika testtillfällena utan att behöva 

uppge en anledning. En risk med studien var om information gällande deltagare och deras 

prestation spreds, vilket kontrollerades för genom kodning av information för att värna om 
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deras identitet och integritet. All data presenterades även anonymt. Nyttan av studien var att 

deltagarna fick vara med och bidra till forskning kring hur fysisk aktivitet påverkar 

koncentrationen samt fick data kring deras individuella prestationer efter studien var slutförd, 

vilket skulle kunna ha en egennytta för deltagaren. 

 

RESULTAT 

Deltagare 
Totalt deltog 26 stycken studenter i studien som samtliga studerade fysioterapi på Uppsala 

universitet, varav 14 var män och 12 var kvinnor. Åldern varierade mellan 20 och 27 med en 

medianålder på 23. Aktivitetsnivån på deltagarna varierade från 268 minuter i veckan till 540 

minuter i veckan eller mer med en median på 433,5 minuter i veckan.  

 

Fysisk aktivitets påverkan på koncentrationsförmågan 
När testdeltagarna (n=26) fick cykla var mediantiden med interkvartilavstånd (IQR) avseende 

TMT A 20,8 sek (IQR=11,2) och när de inte fick cykla var mediantiden 22,2 sek (IQR=9,3) 

redovisat i figur 2. Skillnaden var inte statistisk signifikant (p=0,32).  

 

 

Figur 2: Skillnaden på TMT A i sekunder när testdeltagare fick cykla respektive inte cykla. 

 

När testdeltagarna fick cykla var mediantiden avseende TMT B 46,6 sek (IQR=18,7) och när 

de inte fick cykla var mediantiden 54,8 sek (IQR=14,6) redovisat i figur 3. Skillnaden var inte 

statistisk signifikant (p=0,85).  

 



 

 12 

 

Figur 3: Skillnaden på TMT B i sekunder när testdeltagare fick cykla respektive inte fick cykla 

 

 

När testdeltagarna fick cykla var mediantiden avseende TMT B minus A 26,8 sek (IQR=9,9) 

och när de inte fick cykla var mediantiden 31,2 sek (IQR=11,7) redovisat i figur 4. Skillnaden 

var inte statistisk signifikant (p=0,06).  

 

 

Figur 4: Skillnaden på TMT B minus A i sekunder när testdeltagare fick cykla respektive inte 

fick cykla. 

Fysisk aktivitets påverkan på den upplevda koncentrationsförmågan 
När testdeltagarna fick cykla skattade de (n=26) en upplevd koncentration med en median av 

8 (IQR=2) på NRS. När testdeltagarna inte fick cykla skattade de sin upplevda koncentration 

med en median av 7 (IQR=2) på NRS redovisat i figur 5. Skillnaden var inte statistisk 

signifikant (p=0,08). 
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Figur 5: Skillnaden i upplevd koncentration på TMT A och B när testdeltagare fick cykla 

respektive inte fick cykla 

 

Korrelation mellan antal aktivitetsminuter och koncentrationsförmåga 
Vid sambandsanalys mellan aktivitetsminuter per vecka och resultat på koncentrationstestet 

sågs korrelationskoefficient (r) på -0,25 redovisat i figur 6. Denna korrelationskoefficient 

tolkas som liten, om någon alls (41). Inget statistiskt signifikant (p=0,22) samband sågs. 

 

 

Figur 6: Samband mellan aktivitetsminuter och tid på koncentrationstest TMT B minus A. 

 

Korrelation mellan antal aktivitetsminuter och upplevd 

koncentrationsförmåga 
Vid sambandsanalys mellan aktivitetsminuter per vecka och upplevd koncentration var 

r=0,11, redovisat i figur 7. Denna korrelationskoefficient tolkas som liten, om någon alls (41). 

Inget statistiskt samband (p=0,59) sågs. 
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Figur 7: Samband mellan aktivitetsminuter och upplevd koncentrationsförmågq 

 

 

DISKUSSION 

Resultatsammanfattning 
Det förelåg ingen skillnad i resultatet mellan att cykla i 20 minuter på måttlig intensitet innan 

ett koncentrationstest jämfört med att inte få cykla på gruppnivå. Det förelåg heller ingen 

skillnad på deltagarnas självuppskattade koncentrationsförmåga deltagarna cyklade innan 

koncentrationstestet jämfört med att inte cykla på gruppnivå. Det förekom inget statistiskt 

signifikant samband mellan fysisk aktivitetsnivå och koncentrationsförmåga vare sig objektivt 

mätt eller självskattad på gruppnivå. 

 

Resultatdiskussion 
Studiens resultat visade på att måttligt intensiv fysisk aktivitet varken påverkade den upplevda 

koncentrationsförmågan eller den objektiva koncentrationsförmågan på kort sikt hos den 

utvalda populationen. Dock sågs en svag fördel för interventionsgruppen i avseende på 

objektiv och upplevd koncentrationsförmåga, men denna skillnad var inte statistiskt 

signifikant. Detta resultat stämde inte överens med tidigare forskning på området (7,8,16,17). 

Där har det observerats att aerobisk fysisk aktivitet med en intensitet varierande från 60-100 

% av maxpuls, under en duration av 10-60 minuter kunde förbättra kognitiva förmågor och 

koncentrationsförmågan på kort sikt hos barn och vuxna (7,8,16,17). En tänkbar förklaring till 

att studiens resultat gick emot tidigare forskning kan vara den valda populationen, då tidigare 

studier undersökt en yngre population eller en äldre population. Denna studiens valda 

population var en grupp fysioterapeutstudenter i åldrarna 18-30 år som visade sig vara 

homogen avseende fysisk aktivitet. Om åldern hade en påverkan är svårt att uttala sig om då 

detta samband inte undersöktes i denna studie och författarna inte har hittat några studier som 
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undersökt denna åldersgrupp specifikt eller skillnader mellan olika åldersgrupper. En annan 

faktor som kan ha påverkat resultatet som studien inte kontrollerade för var längden av en 

potentiell effekt av fysisk aktivitet. På grund av praktiska skäl sattes exklusionskriteriet 

”pulshöjande träning 1 timme innan testtillfälle”, men om den potentiella effekten varade 

längre än 1 timme kan detta ha påverkat resultatet om testdeltagaren hade utfört någon 

pulshöjande aktivitet samma dag, exempelvis om deltagarna hade cyklat till testlokalen på 

BMC.  

Vidare visade sig alla testdeltagare ha en nivå av fysisk aktivitet som var högt över den 

rekommenderade dosen på 150 min/vecka (1). Om detta skulle ha påverkat resultatet går inte 

att uttala sig om då tidigare studier inte hade undersökt deltagarnas tidigare aktivitetsnivå 

(7,8). Men om fysisk aktivitets kortsiktiga effekt på koncentrationsförmåga avtar i takt med 

att den generella aktivitetsnivån ökar är det möjligt att en större variation i deltagarnas 

aktivitetsnivå hade gjort det möjligt att se en potentiell effekt av interventionen hos de med en 

låg fysisk aktivitetsnivå. Deltagarnas höga fysiska aktivitetsnivå påverkade även 

generaliserbarheten då den undersökta population inte var representativ för en 

universitetspopulation i västvärlden med hänsyn till fysisk aktivitet (3).  

 

I sambandsanalysen mellan aktivitetsminuter och objektiv samt upplevd 

koncentrationsförmåga kunde ingen korrelation med statistiskt signifikant ses. I tidigare 

studier har man sett en korrelation mellan en ökad nivå av fysisk aktivitet och bättre kognitiv 

förmåga däribland ökad koncentrationsförmåga (42). En möjlig förklaring till att studien inte 

såg samma samband kunde vara att alla testdeltagare nådde upp till den rekommenderade 

veckodosen och därmed fått de positiva effekterna av fysisk aktivitet. Detta skulle innebära att 

det efter en viss dos med en viss intensitet inte fanns några ytterligare effekter att få på 

koncentrationen. Det framkom i en metaanalys av 174 studier ett dos-respons förhållande där 

fysisk aktivitet över 150 min i veckan gav ytterligare positiva hälsoeffekter såsom minskad 

risk för cancer, diabetes, hjärt-kärl sjukdomar och stroke (44). Om effekten av fysisk aktivitet 

på kognitiva funktioner följer samma trend talar detta emot att ett tak likt detta existerar.  

 

Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka den kortsiktiga effekten av fysisk aktivitet på 

koncentrationsförmågan samt kopplingen mellan generell fysisk aktivitetsnivå och 

koncentrationsförmåga. För att besvara frågeställningarna valdes en kvantitativ experimentell 

randomiserad studie med crossover-design, som innebar en mätning vid två tillfällen. Detta 
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ansåg författarna vara en adekvat studiedesign för att kunna undersöka om det fanns ett orsak-

verkan samband då varje deltagare var sin egen kontrollgrupp (28). Cross-over designen 

gjorde det även möjligt att få in mer underlag för analys då alla deltagare var sin egen kontroll 

och ingick i både interventions- och kontrollgrupp. En annan fördel med att alla deltagare var 

sin egna kontrollgrupp var att det minskade risken för störfaktorer (29). En nackdel med 

studiedesignen var att den inte var blindad för varken testledare eller testdeltagare. Det var 

inte en möjlighet att blinda testdeltagare i denna studie då de visste om de fick cykla eller ej. 

Då testledarna hade ett intresse av att se ett visst resultat skulle detta omedvetet kunna ha 

påverkat administrationen av upplägget och även analyseringen av data. Totalt rekryterades 

26 stycken deltagare. Detta ansågs som ett acceptabelt urval för en cross-over design där 

medianen för antal deltagare är 15 (44). Vidare så slutförde alla deltagare studien vilket var en 

styrka då ett större bortfall kunde ökat risken för ett missvisande resultat (45). Det sågs en 

svag fördel för interventionsgruppen i avseende på objektiv och upplevd 

koncentrationsförmåga, men denna skillnad var inte statistiskt signifikant (p=0,06 respektive 

0,08). Ifall resultatet hade blivit statistiskt signifikant med ett större antal testdeltagare var 

ovisst men flera antal deltagare skulle minskat risken för ett typ 2 fel, dvs. att det förelåg en 

skillnad men studien inte visade på det (46). Vidare skulle ett högre antal deltagare i studien 

gjort urvalet mer representativt för den valda populationen (47) 

 

Deltagarna till studien rekryterades genom ett bekvämlighetsurval ur en population av 

fysioterapeutstudenter vid Uppsala universitet. Detta kan ha påverkat resultatet då alla 

deltagare troligen hade ett intresse av fysisk aktivitet och själva var fysiskt aktiva i stor 

utsträckning. Det var en svaghet i studien som skulle kunna ha undvikits om författarna satt 

som krav att en viss andel deltagare i studien inte skulle ha nått upp till rekommendationerna 

om fysisk aktivitet per vecka. Vidare kunde deltagarnas förkunskaper kring fysisk aktivitet 

och dess effekter påverkat deras förväntningar och därigenom resultatet. Om en testdeltagare 

hade en förväntan att cyklingen skulle förbättra resultatet på koncentrationstestet skulle detta 

kunna ha haft en placebo-effekt (48). 

 

I denna studie användes koncentrationstestet TMT A och B för att få ett objektivt mått på 

koncentrationsförmågan. Fördelarna med TMT A och B var att det var enkelt att administrera 

och enkelt att förstå. Ytterligare en styrka med TMT A och B var att det har använts i 

liknande sammanhang för en liknande population och uppvisat en bra reliabilitet och validitet 

(33). En svaghet med testet var att det inte endast mätte koncentrationsförmågan, utan flera 
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kognitiva förmågor, såsom visuell scanningsförmåga och arbetsminne (24). Ett försök att 

isolera koncentrationsförmågan från andra kognitiva förmågor var att räkna på TMT B minus 

TMT A (32). Denna möjlighet var en styrka när det kom till att mäta koncentrationen i denna 

studie. Däremot var det oklart hur små förändringar TMT A och B kunde uppmäta. En 

möjlighet var att testet inte var tillräckligt känsligt för att mäta små förändringar och således 

kunde dessa ha gått oupptäckta, vilket även detta skulle kunna lett till ett typ 2 fel. Huruvida 

detta var fallet har författarna inte hittat någon information kring. 

 

För att mäta testdeltagarnas generella aktivitetsnivå användes ett självskattningsformulär från 

Folkhälsomyndigheten avseende fysisk aktivitet per vecka (2). En svaghet med att använda 

sig av självskattning var att personer har en tendens att överrapportera sin fysiska 

aktivitetsnivå (49). I en systematisk litteraturöversikt där man tittade på sambandet mellan 

olika objektiva mått kontra självskattning av fysisk aktivitet observerades det att deltagare 

generellt överskattade sin fysiska aktivitetsnivå (49). Detta kunde vara en risk för missvisande 

data. Dessutom uttryckte flera av deltagarna svårigheter med att uppskatta hur fysiskt aktiva 

de var under en vanlig vecka. Däremot fanns det belägg för att det skattningsformulär med 

svarsalternativ som användes i denna studie ger en mer korrekt bild av en persons faktiska 

fysiska aktivitet jämfört med skattningsformulär utan svarsalternativ (35).  

 

Då denna studie i sambandsanalysen endast undersökte sambandet mellan två parametrar 

innebar det att det möjligtvis kunde funnits andra variabler som författarna inte hade 

kontrollerat för som skulle kunnat påverka resultatet. Detta tillsammans med att studien 

endast undersökte sambandet mellan fysiska aktivitetsnivå och koncentration vid en specifik 

tidpunkt begränsade slutsatserna som kunde dras från resultatet i sambandsanalysen. 

 

Kliniska nytta, samhällelig nytta och framtida forskning  
I tidigare studier har det observerats att fysisk aktivitet på lång sikt och på kort sikt kan ha en 

effekt på kognitiva funktioner, såsom koncentration (7,8,16). Vad författarna har kunnat hitta 

har inga tidigare studier undersökt den kortsiktiga effekten på koncentrationsförmågan på en 

redan högaktiv grupp universitetsstudenter. Resultatet från denna studie visade på att ingen 

signifikant effekt kunde ses på koncentrationsförmågan efter måttlig fysisk aktivitet, samt att 

skillnad i aktivitetsminuter mellan deltagare inte var en faktor för koncentrationsförmågan i 

en ung population med en redan hög aktivitetsnivå. Detta talar för att resurser för att förbättra 

koncentrationsförmåga och därmed akademiska resultat genom fysisk aktivitet bör läggas i 
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första hand på studenter och elever som inte uppnår rekommendationerna. Tidigare studier 

har visat att fysisk aktivitet kan påverka koncentrationsförmåga och skolprestation på lång 

och kort sikt vilket betonar vikten av fysioterapeutens roll inom studenthälsan. Samtidigt kan 

denna studie hjälpa fysioterapeuter att bättre optimera fördelning av resurser inom 

studenthälsan. 

 

Framtida forskning inom detta område bör undersöka om skillnad i intensitet eller duration 

kan ha någon inverkan på den valda populationen. Eventuellt skulle vidare forskning kunna 

undersöka en grupp med lägre generell fysisk aktivitetsnivå med samma typ av intervention 

för att undersöka om skillnader finns mellan dessa grupper. Slutligen skulle det vara en fördel 

om framtida forskning kontrollerade för flera variabler som skulle kunna tänkas ha en 

inverkan på resultatet, exempelvis deltagarnas fysiska aktivitetsnivå timmarna innan testet. 

 

 

Etisk diskussion 
Deltagande i studien var frivilligt och deltagarna fick avbryta studie när de ville utan att 

uppge anledning. Interventionstiden på 20 minuter valdes med underlag för vad som setts ge 

en effekt på kognitiva funktioner i tidigare studier (7,8,16,17). Då fysisk aktivitet är en stress 

för kroppen och kan upplevas som obehaglig var den relativt korta interventionstiden bra i 

även detta avseende. Då det valda koncentrationstestet kunde upplevas som mentalt krävande 

valde testledarna att efter varje avslutat test informera testdeltagarna om att test inte 

definierade hela deras kognitiva förmåga och att testet kunde vara utmanande.  

 

Konklusion 
Denna studie undersökte om en intervention i form av fysisk aktivitet på måttlig intensitet 

hade en påverkan på koncentrationsförmågan och om det fanns ett samband mellan 

aktivitetsminuter och koncentrationsförmåga. Resultatet visade att ingen statistisk signifikant 

effekt på koncentrationsförmågan kunde ses och att inget samband mellan aktivitetsminuter 

och koncentrationsförmåga kunde ses hos denna grupp universitetsstudenter. Mer forskning 

på området behövs för att kunna fastställa fysisk aktivitets påverkan på koncentrationen på 

kort sikt och ge underlag för diskussion kring fysioterapeuters roll inom studenthälsan.   
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Bilaga 1 

 

Interventionen cykling på måttlig intensitet kommer äga rum på en ergonometer cykel. 

 

1. Kontrollera att testpersonen har följt de allmänna testförberedelserna tillsammans med 

instruktionerna (se biliga 2 och 3). 

2. Räkna ut testpersonens maxpuls genom formeln 208-(0,7*ålder). Beräkna 64 och 74 

% av maxpulsen. Intervallet däremellan är testpersonens pulsintervall som den ska 

ligga på under cyklingen.  

3. Ställ in sadelhöjd och styrets position och hjälp testpersonen på med pulsklockan. 

4. Innan testet börjar får personen uppskatta sin fysiska kapacitet genom Ekblom-bak 

vägledning i val och belastning och motståndet på cykeln ställs preliminärt in efter det 

(bilaga 5).  

5. Be testpersonen börja trampa med en trampfrekvens på 60 varv/minut (RPM). Starta 

klockan och kontrollera RPM och puls varje minut. 

6. Om personen ligger under sitt pulsintervall öka belastningen med 0,5 kp, om personen 

ligger över sitt pulsintervall sänk motstånd med 0,5 kp. Om personen avviker med mer 

än 5 RPM påpeka detta för testpersonen och be hen lägga sig närmare 60 RPM.  

7. Informera testpersonen om tiden som är kvar var 5:e minut. 

8. Fortsätta att kontrollera och eventuellt justera motstånd och RPM tills testpersonen 

cyklat i 20 min. 

9. Efter 20 minuter är interventionen klart och testpersonen får vila i sittandes i 5 min.  

 

Testledaren får under cyklingens gång inte ge uppmuntrande ord. Testledaren får endast svara 

på frågor gällande testet och hur långtid det är kvar.  
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Bilaga 2 

 

Instruktioner 

För de som ska få interventionen: 

Du ska nu få cykla i 20 minuter på en måttlig intensitet vilket innebär en puls på 64-74 % av 

maxpuls. Du kommer innan det att utrustas med en pulsklocka. Du kommer ligga på en 

trampfrekvens på 60 RPM. Om du ligger för högt eller lågt kommer du bli informerad om det 

och bli ombed att antingen öka eller minska RPM. Om du ligger under eller över ditt 

beräknande pulsintervall så kommer testledaren öka eller minska belastningen. Testledaren 

kommer ge information om hur lång tid det är kvar var femte minut. Efter Cyklingen kommer 

du få vila sittandes i fem minuter. Sedan kommer du få utföra koncentrationstestet Trail 

making A+B, vidare information om testet kommer innan testet ska genomföras. Efter testet 

kommer du få skatta hur koncentrerad du kände dig under testet. Har du några frågor? 

 

För de som får utebliven intervention: 

 

Du kommer nu få vila sittandes i fem minuter. Sedan kommer du få utföra 

koncentrationstestet Trail making A+B, vidare information om testet kommer innan testet ska 

genomföras. Efter testet kommer du få skatta hur koncentrerad du kände dig under testet. Har 

du några frågor? 
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Bilaga 3 

 

Frågor om fysisk aktivitet och samtycke till att delta i studien 

Kod nummer: ………………………………………………………………………….. 

Ålder: ……………………………………………………………………………………… 

Testdatum: ……………………………………………………………………………… 

Vill du bli informerad om ditt resultat via mail?: ……………………… 

Om ja, vänligen skriv ner din mailadress: …………………………………. 

 

Uppfyller du i dagsläget några av studiens exklusionskriterier som fanns i 

informationsmailet? (exklusionskriterierna finns längs ner på pappret) 

Ja ☐ 

Nej ☐ 

Om ja, vilka kriterier?: ………………………………………………………………. 

 

1) Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning som får dig att bli andfådd, 

till exempel löpning, motionsgymnastik eller bollsport? 

0 minuter/ingen tid ☐ 

Mindre än 30 minuter ☐ 

30-59 minuter (0,5-1 timme) ☐ 

60-89 minuter (1-1,5 timmar) ☐ 

90-119 minuter (1,5-2 timmar) ☐ 

2 timmar eller mer ☐ 

 

 

 

 

 

 

2) Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt vardagsaktiviteter, till exempel 

promenader, cykling eller trädgårdsarbete? Räkna samman all tid (minst 10 minuter åt 

gången) 
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 0 minuter/ingen tid ☐ 

Mindre än 30 minuter ☐ 

30-59 minuter (0,5–1 timme) ☐ 

60-89 minuter (1-1,5 timmar) ☐ 

90-149 minuter (1,5–2,5 timmar) ☐ 

150-299 minuter (2,5-5 timmar) ☐ 

5 timmar eller mer ☐ 

Exklusionskriterier: 

Medicinering som påverkar puls eller koncentrationsförmåga 

Känd sjukdom som inte tillåter submaximal fysisk ansträngning 

Intag av alkohol 12 timmar innan test. 

Känd sjukdom som påverkar kognitionen 

Pulshöjande träning en timme innan testtillfället. 

 (om du uppfyller något av dess kriterier kan du inte delta i testet) 

Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa 

frågor.  

☐ Jag samtycker till att delta i studien ”Effekten av aerobisk fysisk aktivitet på 

koncentrationsförmågan hos universitetsstudenter: en cross-over studie” 

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

informationen. 

Plats och datum Underskrift 
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Bilaga 4 

 

Informationsmail till testdeltagarna 

Vi vill fråga om du vill delta i ett examensarbete på grundnivå. I det här dokumentet får du 

information om projektet och om vad det innebär att delta.  

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

I den svenska befolkningen kommer endast 65 % upp till rekommenderade dosen av fysisk 

aktivitet. Detta trots att studier har påvisat många positiva effekter på hälsan av fysisk 

aktivitet, bland annat på hjärnans olika kognitiva förmågor. Då universitetsstudier är 

förknippat med höga akademiska krav så är det av intresse för denna studie att undersöka den 

kortsiktiga effekten av aerob fysisk aktivitet på hjärnans koncentrationsförmåga. Därför 

vänder vi oss till studenter på Uppsala universitet för att hjälpa oss att genomföra studien. Du 

har som registrerad student på detta universitet bedömts vara en möjlig kandidat för denna 

studie.  

Hur går studien till? 

Du kommer under två tillfällen närvara på Biomedicinskt center (BMC) för att bidra till 

forskning om kopplingen mellan aerob fysisk aktivitet och koncentrationsförmåga. Under 

båda tillfällena kommer du få utföra ett koncentrationstest som utförs med penna och papper. 

Under ett av tillfällena kommer du få cykla på en ergonometercykel i 20 minuter på måttlig 

intensiv nivå. Båda besöken räknas ta upp mot en timme och allt material står testledarna för. 

Du ska ej ha druckit alkohol 12 timmar innan testet och inte för nuvarande stå på 

medicinering som kan påverka puls eller koncentrationsförmågan.  
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Möjliga följder och risker med att delta i studien 

Du kommer att utsättas för fysisk påfrestning i form av cykling och psykologisk påfrestning i 

form av ett koncentrationstest. Den fysiska påfrestningen är begränsad till 60-70 % av 

maxpuls och det är viktigt att komma ihåg att ett test av din koncentrationsförmåga inte 

definierar hela din kognitiva förmåga. 

Vad händer med mina uppgifter?  

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. De uppgifter som kommer 

att samlas in om dig som deltagare är ålder, namn, telefonnummer och mejl. Detta sker genom 

mejl som personen själv skickar in. Uppgifterna kommer användas för att kunna skilja på 

deltagarna och deras resultat. I rapporten så kommer testdeltagarnas uppgifter att maskeras 

med siffror så att ingen data kan kopplas till en enskild deltagare. Uppgifterna kommer endast 

förvaras på de forskningsansvarigas datorer och kommer efter projektet är klart att raderas.  

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.  

Ansvarig för dina personuppgifter är Hampus Matsson och Max Eriksson. Du kan begära att 

uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill 

ta del av uppgifterna ska du kontakta Hampus Mattson eller Max Eriksson.  

 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Om du som forskningsperson så vill kan du få ta del av din individuella data via respektive 

resultatet av hela studien via mail. Detta kommer ske efter studien är genomförd.  

Försäkring och ersättning 

Ingen ersättning kommer ges för studiedeltagande.   

 

Deltagandet är frivilligt  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 

väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. 

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan). 
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Vilka får vara med i studien? 

För att vara med i studien krävs att du uppnår inklusionskriterierna och du får INTE uppfylla 

något av exklusionskriterierna. 

Inklusionskriterier 

• 18-30 år 

• Studerande vid Uppsala universitet 

• Förstår svenska i tal och skrift 

 

Exklusionskriterier 

• Medicinering som påverkar puls eller koncentrationsförmåga 

• Känd sjukdom som inte tillåter submaximal fysisk ansträngning 

• Intag av alkohol 12 timmar innan test. 

• Känd sjukdom som påverkar kognitionen 

• Pulshöjande träning en timme innan testtillfället. 

Ansvariga för studien  

Ansvariga för studien är Hampus Mattson (070–3783848) och Max Eriksson (070–3089828)  

Handledare: Sören Spörndly-Nees (soren.sporndly-nees@neuro.uu.se) 

Studieledarna kan även nås på mail via: 

Koncentration.neuro@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Koncentration.neuro@gmail.com
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Bilaga 5 

 

Ekblom-bak vägledning i val av belastning 
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Bilaga 6 

 

Instruktioner för Trail Making test: 

 

Del A 

 

Provomgång A: ”Det finns nummer i cirklarna på detta papper. Var vänlig ta en penna och 

dra en linje från ett nummer till det andra i ordning. Börja från 1 (peka på siffran) och gå till 2 

(peka), gå sedan till 3 (peka) och så vidare. Försök att inte lyfta pennan när du går från ett 

nummer till ett annat. Utför testet så snabbt och så exakt du kan.” 

 

Om det förekommer ett fel: ”Du var på nummer 2. Vilket är det nästa numret i följden”. 

Vänta på testpersonens svar och säg ”vänligen börja här och fortsätt” 

 

Test A: Om provomgång utförts korrekt. Upprepa instruktionerna ovan. Starta tiden så snart 

instruktionen att börja har givits. Stoppa tiden när nummerföljden är klar eller när den 

maximala tiden är uppnådd (150 sekunder = 2,5 min). 

 

Del B 

 

Provomgång B: ”Det finns nummer och bokstäver i cirklarna på detta papper. Var vänlig ta en 

penna och dra en linje i alternerande ordning mellan nummer och bokstäver. Börja med 

nummer 1 (peka), gå sedan till den första bokstaven, A (peka), sedan till nummer 2 (peka), 

och sedan till nästa bokstav, B (peka) och så vidare. Försök att inte lyfta pennan när du går 

från ett nummer till ett annat. Utför testet så snabbt och så exakt du kan.” 

 

Om det förekommer ett fel: ”Du var på nummer 2. Vilken är den nästa bokstaven i följden?” 

Vänta på testpersonens svar och säg ”vänligen börja här och fortsätt” 

 

Test B: Om provomgång utförs korrekt. Upprepa instruktionerna ovan.  Starta tiden så snart 

instruktionerna att börja har givits. Stoppa tiden när nummerföljden är klar eller när den 

maximala tiden är uppnådd (300 sekunder = 5 min). 
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