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Abstract 

 

Aim and research questions: The purpose of the study was to investigate possible 

associations between sleep quality in office workers and their percentage time in sedentary 

and percentage time in moderate to high intensity physical activity. The purpose was achieved 

by the research questions: How does moderate to high intensity physical activity affect sleep 

quality regarding total sleep time, sleep efficiency, self-assessed sleep quality and 

somnolence? How does sedentary time affect sleep quality regarding total sleep time, sleep 

efficiency, self-assessed sleep quality and somnolence? 

 

Method: Participants were recruited through a Swedish service company where the main task 

was administrative work (n = 122). Participants performed a conditioning and cognition test 

and were equipped with two accelerometers (GT3X and ActivPal) for measuring physical 

activity, sedentary time and sleep during 7 days. They also received an activity and sleep 

diary to fill in each morning and evening. The participants carried the activity meters and 

filled the diaries for seven days before returning for analysis. The statistical analysis occurred 

in SPSS through multiple regression analysis and binary correlation for non-normalized data. 

 

Results: No interaction was seen between physical activity and total sleep time (p = 0.706), 

sleep quality (p = 0.852) or somnolence (p = 0.146). However, a negative correlation between 

moderate to vigorous intensity physical activity and sleep efficiency could be seen in binary 

correlation (p = 0.032). There was no significant interaction between sedentary time and total 

sleep time (p = 0.999), sleep efficiency (p=0.358), sleep quality (p = 0.901) or somnolence (p 

= 0.720). Stress affected the sleep quality negatively and increased somnolence. A gender 

difference was detected where women experienced poorer sleep quality. 

 

Conclusions: An interaction between moderate to vigorous physical activity and total sleep 

time, estimated sleep quality and somnolence could not be detected. However, there appears 

to be an interaction between physical activity and reduced sleep efficiency. No interaction 

between percentage time in sedentary and total sleep time, sleep efficiency, sleep quality or 

somnolence customer were displayed. 

 

 

 



  

 

Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan 

procentuell tid i stillasittande och procentuell tid i måttlig till högintensiv fysisk aktivitet 

gällande sömnkvalitet hos kontorsarbetare. Syftet uppnåddes genom frågeställningarna: Hur 

påverkar måttlig till högintensiv fysisk aktivitet sömnkvaliteten gällande total sömntid, 

sömneffektivitet, självskattad sömnkvalitet och somnolens? Hur påverkar stillasittande tid 

sömnkvaliteten gällande total sömntid, sömneffektivitet, självskattad sömnkvalitet och 

somnolens? 

 

Metod: Deltagare rekryterades via ett svenskt tjänsteföretag där den huvudsakliga 

arbetsuppgiften bestod av administrativt kontorsarbete (n=122). Deltagarna genomförde ett 

konditions- och kognitionstest samt utrustades med två accelerometrar (GT3X och ActivPal) 

för mätning av fysisk aktivitet, stillasittande tid och sömn. De erhöll även en aktivitets-och 

sömndagbok att fylla i varje morgon och kväll. Deltagarna bar aktivitetsmätarna och fyllde i 

dagböckerna under sju dygn innan de återlämnades för analys. Den statistiska analysen 

skedde i SPSS genom multipel regressionsanalys och binär korrelation för icke-

normalfördelad data.   

 

Resultat: Inget statistiskt samband sågs mellan fysik aktivitet och total sömntid (p=0,706), 

upplevd sömnkvalitet (p=0,852) eller somnolens (p=0,146). En negativ korrelation mellan 

måttlig till högintensiv fysisk aktivitet och sömneffektivitet kunde däremot ses vid binär 

korrelationsanalys (p=0,032). För stillasittande tid fanns inget signifikant samband med total 

sömntid (p=0,999), sömneffektivitet (p=0,358), sömnkvalitet (p=0,901) eller somnolens 

(p=0,720). Stress påverkade sömnkvaliteten negativt och ökade upplevd somnolens. En 

könsskillnad påvisades där kvinnor upplevde sämre sömnkvalitet än män.   

 

Slutsats: Inget samband mellan måttlig till högintensiv fysisk aktivitet och total sömntid, 

skattad sömnkvalitet eller somnolens kunde påvisas. Det verkar dock finnas ett samband 

mellan ökad fysisk aktivitet och minskad sömneffektivitet. Inget samband kunde visas mellan 

procentuell tid i stillasittande och total sömntid, sömneffektivitet, sömnkvalitet eller 

somnolens. 
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1 Introduktion  

I dagens samhälle rör vi på oss allt mindre och sitter allt mer i takt med att den tekniska 

utvecklingen går framåt (Ng & Popkin 2012). Enligt folkhälsoenkäten, som genomfördes av 

Folkhälsomyndigheten 2016, uppnådde endast 65 procent av Sveriges befolkning lägsta 

rekommendationerna för fysisk aktivet det året (Folkhälsomyndigheten 2016-11-17). 

Samtidigt som den fysiska aktivitetsnivån minskar sker en ökning av tid spenderat i 

stillasittande som på sikt kan öka risken att utveckla bland annat hjärt-kärlsjukdomar, fetma, 

diabetes och mental ohälsa (Tremblay et al. 2010). 

 

Samhället ställer höga krav på prestation, relationer och hälsa vilket i många fall är 

ouppnåbart. Sömn och fysisk aktivitet är två livsfaktorer som i många fall bortprioriteras när 

kraven blir större och tiden inte räcker till. Senast 2014 gjordes en undersökning gällande 

Sveriges sömnhälsa och resultatet visade att 25 procent i åldrarna 18–84 år besvärades av 

sömnproblem så som svårigheter att somna eller orolig/störd sömn (Mallon et al. 2014). Hur 

sömnen påverkas av fysisk aktivitet har diskuterats i tidigare forskning men hur stillasittande 

tid och fysisk aktivitet tillsammans påverkar sömnkvaliteten är utforskat i mindre grad.  

Gällande fysisk aktivitet skiljer också resultaten beroende av vilken typ av aktivitet som ställs 

mot sömnen samt hur fysisk aktivitet och sömnkvalitet mäts. (Farnsworth et al. 2015; 

Flausino et al. 2012; Guallar-Castillón et al. 2014) Det finns således ett intresse att fortsätta 

undersöka hur tid i stillasittande och måttlig till högintensiv fysisk aktivitet påverkar både 

objektiv och subjektiv sömnkvalitet.   

 

2 Bakgrund 

2.1 Sömnkvalitet 

Sömnen består av flera olika stadier och brukar delas in i REM (rapid eye movement) och 

non-REM sömn (non rapid eye movement). REM sömnen är den mest ytliga delen under 

sömnen då hjärnan är som mest aktiv och då drömmar i stor utsträckning förekommer. Non-

REM sömn delas däremot in i fyra olika stadier där stadie 1 och 2 är delar av sömnen då vi 

sover lätt och stadie 3 och 4 är djupsömnen. (Shrivastava et al. 2014) Under sömnen pendlar 

vi mellan REM och non-REM där de olika stadierna innefattar olika komplexa neurala 

processer (Carskadon & Dement 2011). Med ökad ålder ökar andelen tid i stadie 1 och 2 

medan tid i stadie 3 och 4 samt REM-sömnen minskar. Detta innebär bland annat en ökad 
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benägenhet att vakna nattetid, ökad trötthet dagtid samt minskad total sömntid och 

sömneffektivitet. (Edwards et al. 2010).  

 

Det finns inget bestämt mått på sömnkvalitet som det finns på exempelvis övervikt och 

blodtryck. Objektivt definieras sömnkvalitet oftast som total sömntid (antalet minuter sömn 

mellan sänggång och uppvaknade), tid för insomnandet, vaken tid efter insomnandet och 

sömneffektivitet i procent (total sömntid dividerat med tiden liggandes i sängen multiplicerat 

med hundra) (Slater et al. 2015; Van de Water et al. 2011). Sömnkvaliteten kan också 

definieras subjektivt genom exempelvis självskattad sömnkvalitet eller sömnighet så kallad 

somnolens (Guallar-Castillón et al. 2014).  

 

2.1.1 Sömnstörningar 

Sömnstörningar är ett problem som blivit allt vanligare i Sverige under de senaste åren och 

innebär en försämring av sömnkvaliteten (Mallon et al. 2014). Risken att drabbas av 

sömnstörningar ökar dessutom proportionellt med åldern (Roth 2007). Den vanligaste 

sömnstörningen kallas kliniskt för insomni och innebär att personen besväras av svårigheter 

att somna, för tidigt uppvaknande eller orolig sömn. Diagnosen innefattar också att personen 

upplever besvär under dagtid så som upplevd trötthet, humörsvängningar eller nedsatt 

koncentrations- eller prestationsförmåga. För att uppfylla kriterierna för sömnstörning ska 

besvären uppstått minst tre gånger per vecka och pågått i minst en månad. (Ito & Inoue 2015)  

 

En försämrad sömnkvalitet har visats kunna ge en ökad risk för utvecklandet av psykisk 

ohälsa så som depression och minskad livskvalitet (Roth 2007). Sömnen är viktig både för vår 

fysiska och psykiska återhämtning. Sömnbrist påverkar hjärnans kognitiva funktioner och kan 

leda till nedsatt inlärnings- och arbetsförmåga samt försämrat minne. (Fortier-Brochu et al. 

2012; Roth 2007; Valera et al. 2016; Flueckiger et al. 2014; Walker & Stickgold 2005; 

Miyata et al. 2013). Insomni behandlas i de flesta fall med läkemedel för att exempelvis 

minska insomningstiden. Medicinsk behandling behöver inte vara den mest optimala 

behandlingsmetoden och andra icke farmalogiska behandlingsmetoder bör därför utredas 

vidare. (Mallon et al. 2014) 
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2.1.2 Mätmetoder för sömnkvalitet 

Sömnkvalitet kan mätas både objektivt och subjektivt. Gold standard för objektiv mätning av 

sömn är med polysomnografi (PSG) (Van de Water et al. 2011). Detta är en metod som kräver 

avancerad utrustning och inkluderar mätning av hjärnans aktivitet (EEG), ögonrörelser (EOG) 

samt muskulaturens aktivering (EMG). Denna typ av mätning kräver laboratorieutrustning för 

att genomföras vilket gör det komplicerat att utföra på ett stort antal individer. (Axelsson et al. 

2016 ,s. 173 f.).  

 

Ett alternativ till PSG är att använda accelerometrar som istället analyserar rörelsemönster 

under sömnen med hjälp av olika algoritmer. Detta är en enklare och mer kostnadseffektiv 

metod att mäta sömn objektivt och som också visat god validitet vid jämförelse med PSG. 

(Landry et al. 2015) Vid mätning av sömnkvalitet med accelerometrar varierar 

samstämmigheten med PSG beroende på vilka variabler som mäts, vilka algoritmer som 

används samt på vilken population som undersöks. Accelerometrar har visat god sensibilitet 

för att identifiera sovande tid men dålig specificitet för identifiering av vaken tid. (Slater et al. 

2015; Van de Water et al. 2011) 

 

Trots att accelerometrar blivit allt vanligare inom forskningen dominerar fortfarande 

subjektiva metoder då dessa är användarvänliga och lätta att utföra på stora populationer. 

Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI) är en av de vanligaste och mest använda enkäterna för 

att mäta sömnkvalitet och består av 19 frågor som besvaras retrospektivt. Enkäten har visat 

god validitet och reliabiltiet vid test-retest för att diagnosticera insomni men har visat sig ha 

dålig samstämmighet till PSG. (Backhaus et al. 2002; Buysse et al. 1989)  

 

Sömndagbok är en annan metod som används för att få information om individers 

sömnkvalitet. Dagböckerna fylls i varje dag vid uppvaknandet och innefattar ofta frågor om 

tid för sänggång och uppgång, tid för insomnande och självskattad sömnkvalitet. (Van den 

Berg et al. 2009) Somnolens är ett mått på sömnighet och är en variabel som är svår att mäta 

objektivt men lättare att besvara subjektivt. Denna variabel kan därmed vara av intresse att ha 

med i en sömndagbok som ett mått på föregående natts sömnkvalitet. Sömnkvalitet har visats 

skilja sig mellan subjektiva och objektiva metoder medan en kombination av båda har visats 

ge en god uppfattning gällande personens sömnkvalitet. Sömndagböcker har visats vara ett 

bra komplement till objektiva metoder för att exempelvis definiera aktuella sömnperioder. 

(Kaplan et al. 2017; Kushida et al. 2001; Landry et al. 2015) 
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2.2 Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet definieras som all typ av kroppsrörelse som bidrar till en energiförbrukning 

som är högre än den i vila. Inaktivitet är det motsatta och innebär avsaknad av kroppsrörelse 

och en låg energiförbrukning. (Mattsson et al. 2014, s.1) Fysisk aktivitet kan utföras i olika 

intensiteter, från låg- till högintensiv, och beskriver hur stort det fysiska arbetet är i 

förhållande till personens maximala kapacitet. Intensiteten kan definieras utifrån olika 

parametrar, vanligtvis används syreupptagningsförmåga, procent av maximal hjärtfrekvens, 

energiförbrukning (MET), acceleration eller självskattad ansträngning. (Eston & Williams 

1988; Hallal et al. 2013)  

 

Det finns rekommendationer, framtagna av YFA (Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet) som 

baseras på WHO:s (World Health Organization) rekommendationer, för hur fysiskt aktiva 

barn och vuxna bör vara. Den lägsta rekommenderade aktivitetsnivån för vuxna är minst 150 

minuter måttlig, eller 75 minuter högintensiv, fysisk aktivitet per vecka. Denna dos fysisk 

aktivitet motsvarar den nivå varje person bör uppfylla för god hälsa och minskad risk för 

utvecklandet av kroniska sjukdomar. (Haskell et al. 2007; Jansson et al. 2015)   

 

2.2.1 Mätmetoder för fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet kan mätas på flera olika sätt och både objektiva och subjektiva mätmetoder 

finns (Sylvia et al. 2014). En av de vanligaste och mest användbara mätmetoden för att mäta 

fysisk aktivitet objektivt är med hjälp av accelerometer (Matthews et al. 2012; Troiano et al. 

2008). En accelerometer mäter acceleration som sker i olika rörelseriktningar. Det finns de 

som endast mäter i ett plan och de som mäter i tre plan; vertikalt, horisontellt och 

longitudinellt. Data behandlas sedan med hjälp av algoritmer som omvandlar accelerationen 

till ”counts per minute” (CPM) och beskriver hur mycket rörelse som skett. Forskaren gör 

sedan ett val av så kallad ”cut points” vilket avgör hur många CPM som definieras till en 

specifik intensitet. (Youngdeok et al. 2015) Då valet av cut points görs av forskaren kan detta 

påverka hur lätt eller svårt en person kommer upp i en viss intensitet. Det har också visats att 

valet av cut point påverkas av populationens ålder i den aspekt att rörelsemönster och 

gånghastighet varierar. (Gorman et al. 2014; Loprinzi et al. 2012) 

 

Det finns mängder av modeller gällande accelerometrar på marknaden. Det har dock visat sig 

vara svårt att hitta en typ av accelerometer som mäter alla olika typer av aktiviteter i dagliga 
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livet så som stå, sitta, gå och springa. GT3X+ är en accelerometer som använts i stor 

utsträckning inom tidigare studier och har visat god validitet mot direkt observation.  

(Rosenberger et al. 2016; Che-Chang & Yeh-Liang 2010; Gatti et al. 2016) Vid aktiviteter så 

som cykling och styrketräning har accelerometern sämre validitet och tenderar att underskatta 

den fysiska aktivitetsnivån då ingen acceleration sker. I dessa fall kan aktivitetsdagböcker 

vara användbara för att komplettera data från accelerometern. (Hyun-Sung et al. 2017; 

Troiano et al. 2008; Matthews et al. 2012).  

 

Epidemiologiskt mäts fysisk aktivitet oftast med hjälp av enkäter och deltagare skattar 

subjektivt hur mycket de rör sig under en bestämd tidsperiod. När självskattningsformulär 

används för att mäta fysisk aktivitet, i förhållande till accelerometer, överskattas oftast tiden 

då personen är fysiskt aktiv. (Hagströmer et al. 2007; Hagstromer et al. 2010) Förmågan att 

mäta intensitet på aktiviteter har också visats vara bristfällig för subjektiva skattningsformulär 

(Craig et al. 2003; Atkin et al. 2012).  

 

2.2.2 Fysisk aktivitet och dess påverkan på sömnkvalitet 

I tidigare forskning används oftast subjektiva mätmetoder för sömnkvalitet. Självskattad 

sömnkvalitet har visats förbättras efter utförd konditions- och styrketräning hos medelålders 

och äldre med sömnstörningar. Självskattad total sömnkvalitet och sömneffektivitet 

påverkades däremot inte i någon större utsträckning. (Yang et al. 2012; Axelsson et al. 2016, 

s. 173 f.). 

 

Hos inaktiva män och kvinnor i medelåldern med sömnstörningar har det visats att en 

uppfyllelse av rekommendationen för fysisk aktivitet, objektivt mätt, minskar självskattad 

ångest, insomni och depressiva symptom. Hos äldre har detta även bekräftats då promenader 

med en total duration på minst 150 minuter per vecka minskade symptom för sömnstörningar. 

(Hartescu et al. 2016; Hartescu et al. 2015) Hori och medarbetare (2016) genomförde en 

interventionsstudie som också bekräftade att en ökad aktivitetsnivå, motsvarande 10 000 steg 

per dag i fyra veckor ökade den självskattade sömnkvaliteten hos män och kvinnor i 

medelåldern utan sömnstörningar.  

 

Låg och måttlig intensiv fysisk aktivitet har tidigare visats påverka sömnkvaliteten positivt. I 

en interventionsstudie visades att måttlig konditionsträning två gånger per vecka i åtta veckor 

ledde till en signifikant förbättring gällande subjektivt skattad total sömntid, insomningstid, 
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sömneffektivitet och sömnkvalitet. Lågintensiv konditionsträning förbättrade också 

sömnkvaliteten gällande samtliga variabler i förhållande till kontrollgruppen som inte utförde 

någon fysisk träning. (Akbari Kamrani et al. 2014) Positiva effekter på objektiv och subjektiv 

mätt sömnkvalitet har kunnat ses både efter direkt utförd fysisk aktivitet och av regelbunden 

fysisk aktivitet (Kredlow et al. 2015).  

 

Objektivt mätt sömnkvalitet med PSG har visats förbättra sömneffektivitet och minskade 

uppvaknade under natten efter utförd fysisk aktivitet hos unga män utan sömnbesvär 

(Flausino et al. 2012). Sömneffektivitet och insomningstiden mätt med PSG har också visats 

förbättras efter en tre veckors lång intervention (Kalak et al. 2012). I motsats har Wong och 

medarbetare (2013) visat att måttlig till högintensiv fysisk aktivitet inte förbättrade 

sömnkvaliteten mätt med PSG hos inaktiva individer. Resultaten mellan studierna skiljer sig 

både när det gäller utfallsmått och vilka mätmetoder som används för att mäta sömnkvalitet.   

 

2.3 Stillasittande 

I forskning används oftast begreppet ”sedentary behavior” för att beskriva stillasittande tid 

vilket kan anta olika betydelse beroende på vad forskaren syftar på. I de flesta studier syftar 

begreppet på stillasittande, det vill säga att sitta eller ligga ner, och definieras som vaken tid 

med avsaknad eller endast små inslag av kroppsrörelse och då energiförbrukning är <1.5 

METs. (Mattsson et al. 2014, s. 4 f.; Pate et al. 2008; Kozey-Keadle et al. 2011). I andra 

sammanhang kan begreppet användas för att beskriva ett beteende då rekommendationerna 

för fysisk aktivitet inte uppnås, med andra ord en inaktiv livsstil. Detta leder således till en 

begreppsförvirring i litteraturen som är viktig att observera. (Tremblay 2012; Haskell 2012)  

 

Det finns flera hälsorisker, både fysiska och psykiska, som är kopplade till stillasittande 

beteende. Självrapporterat stillasittande ökar exempelvis risken för psykisk ohälsa så som 

depression och ångest. (Asztalos et al. 2015) Enligt Propers (2011) litteraturöversikt finns viss 

evidens för att både självskattat och objektivt mätt stillasittande beteende ökar risken för 

utvecklandet av diabetes och dödlighet i hjärt-kärlsjukdom. Trots att det finns flera positiva 

hälsoeffekter av att bryta stillasittande finns idag inga rekommendationer för hur lång tid 

vuxna eller barn bör respektive inte bör spendera i sittande. Forskningen inom detta område 

behöver således fortsätta för att öka kunskapen om hur aktivitetsmönster påverkar hälsan. 

(Healy et al. 2008)  
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2.3.1 Mätmetoder för stillasittande 

Precis som vid mätning av fysisk aktivitet används i stor utsträckning subjektiva mätmetoder 

där stillasittande tid per dygn skattas. Till skillnad från fysisk aktivitet underskattas istället 

stillasittande tid i stor utsträckning. (Hagströmer et al. 2007)  I en jämförelse mellan 

självskattat stillasittande och objektivt mätt stillasittande under en vecka kunde ingen 

signifikant samstämmighet visas mellan mätmetoderna. Subjektiv skattad stillasittande tid 

underskattades mellan 2,2 och 4,6 timmar per dag i förhållande till objektiv mätning. (Chastin 

et al. 2014) 

 

Vid objektiv mätning av sittande tid bör en accelerometer med inbyggd inklinometer 

användas. Denna typ av enhet fästs oftast på låret och ger information om enheten befinner 

sig i horisontal-  eller vertikalplan. På så sätt ges information om kroppens position vilket en 

accelerometer som endast mäter acceleration saknar. ActivPal är en accelerometer med 

inbyggd inklinometer som förekommer allt mer inom forskningen och har validerats i flera 

studier för objektiv mätning av kroppspositionen (Youngdeok et al. 2015; Kozey-Keadle et al. 

2011; Dowd et al. 2012; Grant et al. 2006).  

 

2.3.2 Stillasittandets påverkan på sömnkvalitet 

I studier gjorda på ungdomar har en association påvisats mellan högt självskattat stillasittande 

beteende och försämrad självskattad sömnkvalitet. Dessa studier kontrollerade för fysisk 

aktivitet och påvisade att ett högt stillasittande beteende och en låg aktivitetsnivå ledde till 

nedsatt sömnkvalitet oberoende av varandra. (Wu et al. 2015; Kakinami et al. 2016) Kim och 

medarbetare (2016) beskriver samtidigt att en hög fysisk aktivitetsnivå och en samtidig låg 

nivå av stillasittande förbättrar sömnkvaliteten. 

 

Farnsworth (2015) belyser i sin studie att ålder är av betydelse när associationer mellan 

stillasittande beteende, fysisk aktivitet och sömnkvalitet undersöks. Fysiologiskt sett 

förändras sömnmönstret hos äldre vilket påverkar både objektiv och subjektiv sömnkvalitet 

där självskattad sömneffektivitet har visats minska med ökad ålder (Edwards et al. 2010). I 

samband med åldrandet ökar i många fall tid spenderat i stillasittande medan tid spenderat i 

måttlig och högintensiv fysisk aktivitet minskar (Farnsworth et al. 2015).  
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2.4 Stillasittande arbetsplatser  

I samband med samhällets digitalisering blir andelen personer som arbetar med kontorsarbete 

allt större. Detta är en arbetsgrupp som inte har någon given fysisk aktivitet inräknat i sina 

arbetsuppgifter vilket gör dem till en population som är stillasittande ett stort antal timmar 

varje dag. (Straker & Mathiassen 2009) På en del arbetsplatser finns idag justerbara bord 

vilket ger möjlighet att variera arbetsställningen. Straker och medarbetare (2013) visade i sin 

studie att kontorsarbetare med höj-och sänkbara bord satt 78 % av arbetstiden jämfört med de 

utan justerbara bord som satt 84% av arbetstiden. I en interventionsstudie visades liknade 

resultat där justerbara bord minskade sittandetiden med 21 % vilket motsvarade åtta timmar 

per vecka. Deltagarna upplevde också positiva effekter så som minskad trötthet, mindre 

trötthetskänsla i ryggen och ökad känsla av välbefinnande. (Dutta et al. 2014) 

 

2.4.1 Sömnkvalitet hos kontorsarbetare 

Arbetsmiljön är också en faktor som påverkar sömnkvaliteten där hög arbetsbelastning har 

visats kunna öka risken för utveckling av sömnstörningar och på sikt utbrändhet hos 

kontorsarbetare. Höga krav och låg kontroll har också visat sig vara riskfaktorer för nedsatt 

sömnkvalitet och på sikt försämrad arbetsförmåga. (Jansson-Frojmark et al. 2007; Kim et al. 

2011; Metlaine et al. 2017) Då en stor andel av den svenska befolkningen arbetar inom 

företag med administrativa uppgifter är det av intresse att undersöka hur stillasittande tid och 

tid spenderat i fysisk aktivitet påverkar sömnkvaliteten. Detta skulle i ett större perspektiv 

kunna ligga till grund för att undersöka hur arbetsprestationer påverkas och om fysisk 

aktivitet eventuellt borde schemaläggas på den annars stillasittande arbetsplatsen. 

 

2.5 Summering bakgrund 

Tillräcklig sömn och fysisk aktivitet är en förutsättning för god hälsa. Trots denna vetskap 

uppnår drygt hälften av befolkningen lägsta rekommendationerna för fysisk aktivitet och var 

fjärde vuxen upplever sömnstörningar. Dagens digitalisering innebär också att fler personer 

spenderar en stor del av dygnets timmar sittandes. Tidigare forskning gällande fysiskt 

aktivitetsmönster och sömnkvalitet har definierat och mätt fysisk aktivitet, stillasittande och 

sömnkvalitet på olika sätt vilket gjort att resultaten varierat. Kunskapsluckor finns fortfarande 

gällande sömnkvalitetens påverkan av det fysiska aktivitetsmönstret och studien kommer 

vidare undersöka sambandet mellan dessa variabler.  



  

9 

3 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan sömnkvalitet och procentuell tid 

spenderat i stillasittande samt i måttlig till högintensiv fysisk aktivitet hos kontorsarbetare.  

 

3.1 Frågeställningar 

- Hur påverkar måttlig till högintensiv fysisk aktivitet sömnkvaliteten gällande total 

sömntid, sömneffektivitet, självskattad sömnkvalitet och somnolens? 

- Hur påverkar stillasittande tid sömnkvaliteten gällande total sömntid, sömneffektivitet, 

självskattad sömnkvalitet och somnolens? 

 

4 Metod 

4.1 Studiedesign  

Denna studie ingår i det pågående forskningsprojektet ”Physical Activity and Healthy Brain 

Functions” som genomförs på Gymnastik och idrottshögskolan (GIH) under perioden 2016–

2020. Projektet består av tre delprojekt där denna studie, som är en tvärsnittsstudie, 

genomfördes som en del i första delstudien. Studiedesignen går under kategorin 

observationsstudie då deltagarnas aktivitetsvanor observerades i en naturlig miljö utan 

manipulering av omkringliggande faktorer. Frågeställningarna utgick från det 

naturvetenskapliga paradigmet inom området idrottsvetenskap med en kvantitativ ansats.  

 

4.2 Population  

Deltagarna rekryterades via ett svenskt tjänsteföretag där de flesta anställda arbetar inom 

kontorsmiljö och administration. Företaget valde själv att delta då de eftersträvar att vara en 

hälsosam arbetsplats och ser positivt på att öka kunskapen om hur arbetsmiljön kan förändras 

för att optimera anställdas mentala hälsa och prestation. Inklusionskriteriet var att personerna 

skulle vara anställda på företaget. Av de 174 personer som anmälde sig för att delta i studien 

exkluderades 52 deltagare på grund av bristfällig data (se figur 1). Datainsamlingen skedde 

mellan oktober och november 2016.  
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Figur 1. Bortfall för deltagare från anmälan till analys.  

 

4.2.1 Etiska överväganden 

Deltagarna informerades om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst under 

studiens gång kunde avbryta. Innan start fick deltagarna information om studiens syfte och 

genomförande samt information om att kommunikationen under projektets gång endast skulle 

komma att ske mellan individen och projektledarna utan inblandning av företaget. De som 

valde att delta läste och godkände informerat samtycke. Studien har genomgått etikprövning 

och godkändes av etikprövningskommittén i Stockholm (Dnr 2016/796-31). All data 

behandlades konfidentiellt och förvarades inlåst. Data från deltagarna kodades till enskilda 

nummer som användes under hela analysprocessen för att bevara anonymiteten. Deltagarnas 

namn förekom inte i någon statistik och resultatet presenterades på gruppnivå där individuella 

resultat inte kunde urskiljas.  

 

Studien genomfördes i deltagarnas naturliga miljö och väntades inte leda till någon skada eller 

diskriminering mellan deltagarna. Studieresultatet förväntades kunna bidra med en större 
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medvetenhet gällande det fysiska aktivitetsbeteendet och ökad kunskap om hur de själva 

skulle kunna påverka sin sömnkvalitet utefter de parametrar som mättes. 

 

4.3 Övergripande procedur 

Projektledarna för studien åkte initialt ut till företaget och höll, tillsammans med 

företagsledarna, ett informationsmöte för all personal där de redogjorde för syftet med 

studien. De som valde att delta fick ytterligare information via mail och en webbaserad 

hälsoenkät att fylla i innan första träffen där godkännande för informerat samtycke ingick. 

Deltagarna fick därefter boka in sig på ett 1,5 timmes testtillfälle och göra ett konditions- och 

kognitionstest och blev efter det utrustade med två accelerometrar; Actigraph GT3X+ och 

ActivPal. Detta gjordes under deltagarnas betalda arbetstid. Accelerometern GT3X+ fästes 

med hjälp av ett elastiskt band runt höften och ActivPal med ett klistermärke på framsida lår. 

Deltagarna instruerades att förflytta GT3X+ från höften till sin icke dominanta handled under 

natten för att mäta sömnen. Deltagarna erhöll också en aktivitets- och sömndagbok och 

muntliga instruktioner om hur dessa skulle fyllas i. Deltagarna bar enheterna och fyllde i 

aktivitets- och sömndagboken i sju dygn och lämnade efter det tillbaka dessa till testledarna. 

Den totala datainsamlingen pågick under fyra veckor och genomfördes av två 

forskningsassistenter.  

 

4.4 Mätmetoder 

4.4.1 Hälsoenkät 

Hälsoenkäten som deltagarna initialt fyllde i innehöll uppgifter om deltagarnas bakgrund så 

som ålder, kön, utbildning, civiltillstånd och föräldraskap. Resterande frågor handlade om 

deltagarnas självskattade hälsa/hälsovanor, hälsobesvär och arbetsmiljö. Hälsodelen 

inkluderade en fråga om stress som löd ”Har du under senaste veckorna upplevt en stress som 

innebär att du känt dig spänd, rastlös, orolig eller haft svårigheter att somna då du tänker på 

problem?”. Frågan besvarades genom en skattningsskala från 1 till 5 där 1=sällan eller aldrig 

och 5= varje dag. Stress valdes senare som kontrollvariabel i analysen.   
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4.4.2 Aktivitets- och sömndagbok 

Deltagarna fyllde i aktivitetsdagboken varje kväll innan läggdags och sömndagboken direkt 

på morgonen. Data från sömndagböckerna överfördes manuellt till Microsoft Excel (version 

2016) för respektive variabel och dag. Variablerna som användes var: tid för sänggående, tid 

för uppvaknande, skattad sömnkvalitet (SQ) och skattad sömnighet (somnolens). Upplevd 

somnolens från aktivitetsdagboken baserades på Karolinska Sleepiness Scale och skattades på 

en skala från 1 till 9 där 1 var extremt pigg och 9 mycket sömnig/ansträngande att hålla sig 

vaken (Kaida et al. 2006). Upplevd sömnkvalitet skattades på en skala från 1 till 5 där 1 var 

mycket bra och 5 mycket dåligt (se bilaga 2). Inkodningen av dagboksdata skedde av två 

personer som hade god kommunikation mellan sig för att minimera risken för feltolkningar 

och även här stärka den interna validiteten. 

 

4.4.3 Accelerometern GT3X 

För att mäta procentuell tid i måttlig till högintensiv fysisk aktivitet (% MVPA) samt de 

objektiva variablerna total sömntid (TST) och sömneffektivitet (SE%) användes 

accelerometern ActiGraph GT3X+, ActiGraph LCC, Pensacola, FL, USA.  

 

För sömn har GT3X+ visat god validitet för att mäta objektiv sömnkvalitet i förhållande till 

subjektiva mätmetoder och andra accelerometrar på marknaden (Landry et al. 2015; Short et 

al. 2012; Stavitsky et al. 2010). ActiGraph har också visat god validitet för att mäta TST och 

SE% i förhållande till PSG. (Rosenberger et al. 2016; Mantua et al. 2016) På nätterna 

placerades accelerometern runt handleden som visat god validitet i förhållande till 

höftplacering (Slater et al. 2015; Rosenberger et al. 2016). För att mäta TST och SE% med 

accelerometer bör minst tre nätter inkluderas för att uppnå god reliabilitet (Rowe et al. 2008).  

 

GT3X+ har visat god reliabilitet för att mäta måttlig och högintensiv fysisk aktivitet hos 

vuxna och ännu bättre reliabilitet om måttlig och högintensiv fysisk aktivitet mäts 

tillsammans istället för var för sig. Placeringen gällande dominant eller ickedominant höft har 

inte visat någon signifikant skillnad och inte heller om accelerometern mäter i ett eller tre 

plan. (Aadland & Ylvisaker 2015; Jarrett et al. 2015; Keadle et al. 2017; Vanhelst et al. 2012) 

Reliabiliteten för mätning mellan apparaturerna har visat på god samstämmighet och ett ICC 

på 0,99 för måttlig till högintensiv fysisk aktivitet när de mäts tillsammans (Jarrett et al. 

2015). ActiGraph är en objektiv mätmetod som visat god validitet för att mäta fysisk aktivitet 
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på grupp- och individnivå i interventionsstudier (Napolitano et al. 2010). För fysisk aktivitet 

bör data från minst tre dagar inkluderas (Trost et al. 2005).  

 

Valet av cut point har tidigare nämnts och har en avgörande roll för hur måttlig till 

högintensiv fysisk aktivitet ska definieras (Gorman et al. 2014; Kozey-Keadle et al. 2011). 

Måttlig intensitet definierades från en cut point på 2690 CPM varpå måttlig till högintensiv 

fysisk aktivitet motsvarade all aktivitet >2690 CPM. (Sasaki et al. 2011)  

 

4.4.4 ActivPal 

För mätning av stillasittande tid (% SED) användes ActivPal som i tidigare forskning visat 

mycket god validitet för att definiera stillasittande tid i jämförelse med andra accelerometrar 

samt mot direkt observation (Kozey-Keadle et al. 2011; Hyun-Sung et al. 2017; Rosenberger 

et al. 2016; Dowd et al. 2012; Youngdeok et al. 2015; Grant et al. 2006). ActivPal fästes med 

hjälp av ett speciellt klistermärke och placerades på övre tredjedelen av ena låret. ActivPal var 

inkapslad för att tåla vatten och kunde därför sitta kvar även vid vattenaktiviteter. Detta 

minskade risken för förlorad data på grund av att deltagaren glömt sätta på sig mätaren. 

 

4.4.5 Analys 

Data från accelerometrarna behandlades i respektive mjukvara; ActivLife för GT3X+ och 

HSC PAL analysis software V2 19s för ActivPal. Varje individ hade en datauppsättning från 

GT3X+ och en från ActivPal. Tid för sänggående och uppvaknade från sömndagböckerna 

lades manuellt in i ActiLife för att definiera sömnperioden för varje dygn hos alla individer. 

Algoritmen Cole-Kripe användes för att beräkna TST och SE% (Cole et al. 1992; De Souza et 

al. 2003). Data från varje enskild individ exporterades till Excel där medelvärde för TST och 

SE% räknades ut. Medelvärden för SQ och somnolens räknades ut på samma sätt. Data som 

innehöll mindre än fyra nätter med fullständig data exkluderades. Medelvärde och procentuell 

tid för måttlig till högintensiv fysik aktivitet räknades ut i ActiLife och exporterades för 

analys.  

 

Från ActivPal redovisades rådata som en stor fil utan definition av vaken eller sovande tid. 

Sömnperioderna definierades på samma sätt i ActivPal-filerna som i ActiLife genom angiven 

tid för sänggående och uppvaknande från sömndagböckerna. De aktuella tidsperioderna 

klipptes ut från den stora filen och definierades i tid genom ”Secelct part of file” i HCS PAL 
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analysis software. Total bärtid och total sittande tid för varje dygn användes och fördes 

manuellt över till Excel där medelvärdet för dagarna samt den procentuella tiden i sittande 

räknades ut. Analysen skedde därefter i IBS SPSS Statistics Version 24.  

 

4.5 Statistiska metoder  

Beskrivande statistik användes för analys av normalfördelning med hjälp av Shapiro-Wilk test 

då denna har visat bättre validitet för normalfördelning i jämförelse med Kolmogorov-

Smirnov (Ghasemi & Zahediasl 2012). Signifikansnivån valdes till 0,05 och ett värde på 

Shapiro-Wilk test >0,05 visade att datan var normalfördelad. Two-tailed test användes vid 

signifikansberäkning. Variablerna % MVPA och SE % var ej normalfördelade. Logaritmering 

gjordes av dessa varpå %MVPA blev normalfördelat. Denna döptes till ”Ln % MVPA” i 

analysen. SE % förblev icke normalfördelad i analysen (se tabell 1).  

 

Tabell 1. Test av normalfördelning 

Variabler p-värde (enligt Shapiro- Wilk) 

Sömneffektivitet (SE%) 0,005 

Total sömntid (TST) 0,562 

Sömnkvalitet (SQ) 0,064 

Somnolens 0,466 

Måttlig till högintensiv fysisk aktivitet 

(% MVPA)  

0,000 

Logaritmerad måttlig till högintensiv 

fysisk aktivitet (Ln % MVPA) 

0,363 

Stillasittande (% SED) 0,356 

 

Multipel linjär regression, med Pearson’s rho korrelationskoefficient, användes för att 

analysera den normalfördelade datan. Separata regressioner gjordes för de tre beroende 

variablerna TST, SQ och somnolens. Som oberoende variabler användes % MVPA och % 

SED samt kontrollvariablerna kön, ålder, konditionsnivå och stress. För att studera sambandet 

mellan den icke normalfördelade variabeln SE% och % MVPA och % SED gjordes en separat 

binär korrelation med Spearmans rho korrelationskoefficient. I regressionerna användes 

metoden Backward för att stegvis undersöka varje oberoende variabels påverkan på den 

beroende variabeln med samtidig kontrollering av de andra variablerna. Ett filter på minst fyra 

dagar/nätter från dagböcker, GT3X+ och ActivPal användes i analysen för att exkludera 

deltagare med otillräcklig data. För att undersöka vilket kön som upplevde mer stress delades 

datan mellan kvinnor och män med hjälp av Split file i SPSS.  
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5 Resultat 

Av de 122 personer som inkluderades var 38 män och 84 kvinnor (69 %), medelåldern var 42 

år (SD 8,9) med en variation på mellan 25 och 63 år. Medelvärdet för uppmätt SE% var 90 % 

och för TST 7 timmar. Medelvärdet för SQ var 2,5 och för somnolens 4,4 (se tabell 2).  

 

Tabell 2. Förteckning över medelvärden för samtliga variabler 

 

Förklaring: SE % (Sömneffektivitet), TST (total sömntid), SQ (medelvärdet för skattad sömnkvalitet), 

somnolens (medelvärdet för skattad somnolens), %MVPA (medelvärdet för procentuell tid i måttlig 

till högintensiv fysisk aktivitet), %SED (medelvärdet för procentuell tid stillasittande), VO2 (kondition 

mätt i ml*kg-1 *min-1).  

 

5.1 Måttlig till högintensiv fysisk aktivitet och sömnkvalitet 

Den multipla regressionen visade inte på något signifikant samband mellan %MVPA och 

någon av de beroende sömnvariablerna TST, (p= 0,706) SQ (p= 0,852) eller somnolens (p= 

0,146). I regressionen kontrollerades för %SED, kondition, ålder, kön och stress varpå 

sambandet var oberoende av dessa (se tabell 3).  

 

Tabell 3.  Resulatat av multipel regressionsanalys. Betydelsen av %MVPA, %SED, ålder, 

kön, stress och kondition (VO2) för de beroende variablerna TST, SQ och somnolens. 

Ostandardiserade B-koefficienter, standardfel inom parantester.  

Variabler N Min Max Std. avvikelse Medelvärde 

SE % 122 75,5 97,4 4,2 90,1 % 

TST 122 307,8 540,6 45,6 418,6 min (=7,0 h) 

SQ 122 1 4 0,72 2,5 

Somnolens 122 2 7,7 1,14 4,4 

% MVPA 122 3,2 16,3 0,35 7,0 % 

% SED 122 35,3 82,3 8,33 61,1 % 

Stress 122 1 5 1,14 2,7 

VO2 122 18,5 54,4 8,11 37,5 ml*kg-1 *min-1 

Ålder 122 25 63 8,87 42 år 
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*p<0,05 **p<0,001. R, R2 och R2 justerat är angivet för de signifikanta B-koefficienterna. B 

koefficienten beskriver att ett skalsteg upp i den oberoende variabeln innebär en ökning/minskning i 

den beroende variabeln. För att veta om B koefficienten är signifikant räknas t-värdet ut genom att 

dividera B koefficienten med standardfelet. Ett t-värde < -1,96 eller >1,96 betyder att sambandet är 

signifikant vid en konfidensgrad på 95 %.    

 

Binär korrelation mellan %MVPA och SE% visade däremot på ett signifikant negativt 

samband (p= 0,032) där en ökad mängd %MVPA ledde till minskad SE% (se tabell 4). 

  

Tabell 4. signifikant samband mellan Ln % MVPA och SE %. Binär korrelation för SE% 

med Spearman’s rho koefficient som visar på ett signifikant samband mellan Ln %MVPA och 

SE%.  

*p<0,05 

 

Korrelationskoefficienten för %MVPA var -0,194 och visade på ett svagt linjärt samband. 

Determinationskoefficienten beräknades till 0,038 vilket innebar att 3,8 % av variationen i 

SE% kunde förklaras av mängden %MVPA. Vid analysen korrelerades %SED och %MVPA 

mot SE% var för sig utan kontrollering för andra oberoende variabler. 

 TST SQ Somnolens 

Ln % MVPA 4,527 

(11,986) 

-0,034 

(0,182) 

-0,399 

(0,272) 

% SED -0,001 

(0,556) 

-0,001 

(0,008) 

0,005 

(0,013) 

Ålder -0,434 

(0,465) 

-0,013 

(0,007) 

-0,019 

(0,011) 

Kön 9,938 

(8,994) 

0,324* 

(0,137) 

0,166 

(0,211) 

Stress 6,439 

(3,595) 

0,131* 

(0,056) 

0,371** 

(0,085) 

VO2 -0,355 

(0,617) 

-0,008 

(0,009) 

-0,02 

(0,015) 

Antal (N) 122 122 122 

R 0,161 0,349 0,388 

R2 

R2 (justerad) 

0,026 

0,018 

0,122 

0,100 

0,150 

0,136 

 p-värde r-värde r2
 

% SED 0,358 -0,084 0,007 

Ln % MVPA  0,032* -0,194 0,038 
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5.2 Stillasittande tid och sömnkvalitet 

I regressionsanalysen sågs inget signifikant samband mellan %SED och de beroende 

sömnvariablerna TST (p= 0,999), SQ (p= 0,901) och somnolens (p=0,720) med hänsyn till 

%MVPA, stress, ålder, kön och kondition. Binär korrelation mellan %SED och SE% med 

Spearmans roh’s koefficient visade inte heller på något signifikant samband (p= 0,358). Inga 

kontrollvariabler inkluderades i korrelationsanalysen.     

 

5.3 Övriga oberoende variabler 

För SQ framkom det i regressionsanalysen att kön och stress var två kontrollvariabler som 

påverkade utfallet signifikant (p= 0,019 respektive p= 0,021) oberoende av %MVPA och 

%SED. Gällande kön visade den delade analysen mellan könen att kvinnor upplevde sämre 

sömnkvalitet än män. 

 

Ökad upplevd stress och kvinnligt kön innebar sämre SQ. Den multipla 

regressionskoefficienten för SQ och stress samt kön var 0,349 och det justerade R2-värdet var 

0,10. Detta innebar att 10 % av variationen av den beroende variabeln SQ kan förklaras av 

stress och kön. Regressionskoefficienten var låg och visade på ett svagt linjärt samband. Ett 

signifikant samband sågs också mellan stress och somnolens (p= 0,0001). Ökad upplevd 

stress innebar en ökad upplevelse av somnolens dagtid. För somnolens var 

korrelationskoefficienten 0,388 och justerade R2-värdet 0,136. Stress kunde förklara 13,6 % 

av variationen gällande upplevd somnolens och hade ett svagt linjärt samband (se tabell 3). 

 

6 Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns ett samband mellan sömnkvalitet och tid i 

%SED och %MVPA hos kontorsarbetare. Resultatet visade att en ökad mängd %MVPA var 

associerat till lägre SE% men påverkade inte TST, SQ och somnolens. Ingen av de beroende 

sömnvariablerna påverkades av %SED men däremot var stress en variabel som påverkande 

både SQ och somnolens negativt. Kön påverkade också självskattad sömnkvalitet där kvinnor 

upplevde sämre sömnkvalitet än män.  
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6.1 Måttlig till högintensiv fysisk aktivitet och sömnkvalitet 

Inget signifikant samband kunde påvisas i regressionsanalysen mellan %MVPA och TST, SQ 

och somnolens. Detta är samma resultat som Kakinami och medarbetare (2016) visade i sin 

tvärsnittsstudie där subjektivt skattad SQ och TST inte påverkades av någon typ av fysisk 

aktivitet. Samma resultat visades i King och medarbetares (2008) studie men då för objektivt 

mätt sömnkvalitet. Motsatsen har dock kunnat visats i interventionsstudier där måttlig fysisk 

aktivitet 2–4 gånger i veckan i 8–16 veckor förbättrade självskattad TST, SE% och minskade 

insomningstiden (Akbari Kamrani et al. 2014; Reid et al. 2010; King et al. 1997). Farnsworth 

med medarbetare (2015) visade även att objektivt mätt måttlig intensiv fysisk aktivitet 

minskade upplevelsen av sömnstörningar. En skillnad i resultaten skulle kunna bero på att 

studierna har olika studiedesigner och att de mäter sömnkvalitet subjektivt med 

skattningsformulär. Detta försvårar jämförbarheten mellan studierna och visar på spridningen 

gällande metoder inom detta område.   

 

Korrelationsanalysen visade att SE% minskade när %MVPA ökade. En tidigare studie har 

visat att MVPA ökade andelen av den ytliga non-REM sömnen i stadie 1 och 2 men att TST 

SE% inte påverkades (Wong et al. 2013). En annan studie visade inte heller någon påverkan 

på SE% men att tid i stadie 1 minskade och tid i stadie 2 ökade för personer som utförde 

fysisk aktivitet (King et al. 2008). I motsats har ingen skillnad i sömnstadier påvisats efter 

utförd fysisk aktivitet men att SE% istället ökat efter direkt utförd fysisk aktivitet och efter en 

intervention på tio veckor (Bonardi et al. 2016; Passos et al. 2010). Sömnkvaliteten i dessa 

studier mäts med olika mätmetoder, i olika åldersgrupper och med eller utan föreliggande 

intervention. Andra oberoende variabler skulle också kunna påverka utfallet, exempelvis när 

på dygnet den fysiska aktiviteten genomfördes. Om träning utfördes precis innan läggdags 

skulle det kunna vara en anledning till förändrad sömn nattetid. Detta är inget som tagits 

hänsyn till i studierna och kan vara en anledning till att sömnstadier och SE% varierar. 

(Yamanaka et al. 2015) 

 

I tidigare studier har det diskuterats om valet av cut point hos accelerometrar kan påverka 

utfallet gällande hur mycket tid som spenderas i olika intensiteter (Loprinzi et al. 2012). I 

studien valdes en cut point på >2690 CPM för MVPA vilket i jämförelse med andra studier 

skulle kunna tolkas som ett högt värde (Trost et al. 2011; Freedson et al. 1998; Metzger et al. 

2008). Ett för högt värde för MVPA skulle kunna leda till en underskattning av den fysiska 

aktiviteten vilket skulle ge missvisande resultat. Vidare studier bör därför fortsätta validera 



  

19 

val av cut points för specifika intensiteter och på så sätt bättre kunna standardisera 

mätningarna i framtiden. 

 

6.2 Stillasittande och sömnkvalitet 

Stillasittande valdes att enskilt studeras i förhållande till sömnkvalitet då detta inte gjorts 

tidigare i någon större utsträckning (Matthews et al. 2008; Pate et al. 2008). När fysisk 

aktivitet mäts med traditionell accelerometer buntas oftast stillasittande beteende ihop med 

lågintensiv fysisk aktivitet och mäts tillsammans. Guallar- Castillón (2014) belyser dock i sin 

studie att det kan finnas en fördel med att undersöka det totala rörelsemönstret och inte enbart 

stillasittande tid. I studien diskuteras att ett beteende som involverar mycket stillasittande tid 

men som har inslag av högintensiv fysisk aktivitet och daglig pendling till jobbet har lika god 

effekt på hälsan och sömnen som mycket tid spenderat i lågintensiv fysisk aktivitet där bland 

annat hushålls- och trädgårdsarbete inkluderas. Fördelen med att separera stillasittande tid 

från lågintensiv fysisk aktivitet, som gjorts i denna studie, är att vi enskilt kan analysera själva 

stillasittandet och dess effekt på sömnen. Nackdelen är att lågintensiv fysik aktivitet, som kan 

vara en stor del av dagens tid, inte tas hänsyn till vilket skulle kunna påverka utfallet gällande 

sömnkvalitet. 

 

En koppling mellan stillasittande tid och sömnkvalitet har i tidigare studier kunnat påvisats, 

vilket motsäger resultatet från denna studie. Flera tidigare studier har använt subjektiva 

mätmetoder för stillasittande och har formulerat frågorna gällande spenderad fritid framför 

dator eller TV. (Kakinami et al. 2016; Wu et al. 2015; Buman et al. 2015) Dessa frågor kan i 

sig ge ett felaktigt värde gällande den stillasittande tiden. Idag har ett stort antal ungdomar 

och vuxna smarta telefoner och surfplattor vilket gör att TV-program och datorspel inte 

behöver ses och utföras på en stationär apparatur utan istället på mobila enheter. (Statens 

medieråd 2017) Då frågorna i Kaminami (2016) och Bumans (2015) studier formulerats efter 

antal timmar framför TV och dator kan den totala skärmtiden lätt underskattas. En mer valid 

fråga vore istället att formulera om den till hur många timmar personen spenderar framför 

skärmar som då inkluderat mobiler, surfplattor, dator och TV. Detta är en viktig punkt att ta 

hänsyn till i framtiden med tanke på den teknologiska framväxten. 

 

En annan aspekt gällande subjektiv skattning av stillasittande tid är att mätningarna fokuserar 

på tid spenderat framför datorer och TV-apparater på fritiden. Denna studie har istället mätt 
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den totala tiden i stillasittande både under arbetsdagen och på fritiden och även mätt denna 

objektivt. Stillasittande tid under arbete och stillasittande tid på kvällen innan läggdags skulle 

i teorin kunna ha olika effekter på sömnkvaliteten vilket gör det till en viktig fråga att 

undersöka vidare. Mer fokus borde också läggas på att undersöka tiden objektivt för att öka 

validiteten när det gäller att mäta stillasittande.  

 

6.3 Övriga variabler och sömnkvalitet 

Kontrollvariablerna som användes i analysen var stress, kön, ålder och konditionsnivå. I 

denna studie baseras upplevd stress endast på en fråga från webbenkäten varpå validiteten för 

denna fråga kan diskuteras med avseende på upplevd stress. Resultatet visade dock på att en 

hög skattning på frågan var associerat med sämre SQ och ökad somnolens oberoende av 

%MVPA och %SED. Detta stämmer överens med tidigare studier som visat att upplevd stress 

på arbetsplatsen påverkar sömnkvaliteten negativt. (Knudsen et al. 2007; Akerstedt et al. 

2002; Hall et al. 2000) I framtida forskning vore det intressant att fortsätta undersöka 

kopplingen mellan sömnkvalitet och upplevd stress och om det skiljer sig mellan stress 

kopplad till privatliv och arbetsliv. 

 

Kön var en oberoende variabel som visade ett signifikant samband till SQ där kvinnor 

skattade sin upplevda sömnkvalitet sämre än män. Andelen kvinnor var också större än 

andelen män i studien vilket skulle kunna vara en faktor för utfallet. Resultatet visar dock 

samma slutsats som tidigare visats vilket är att kvinnor i större utsträckning upplever 

sömnstörningar än män och att utvecklandet av sömnstörningar är vanligare hos kvinnor än 

hos män (Avidan 2002; Roth 2007; Smagula et al. 2016).  

 

Åldern och konditionsnivån hade inte någon betydelse för de fyra sömnvariablerna i denna 

studie. I tidigare forskning där ålder visats vara en riskfaktor för nedsatt sömnkvalitet är 

populationen ofta äldre än vad den var i denna studie. Då denna studie inte inkluderar några 

deltagare med en ålder över 65 år är detta troligen orsaken till att det inte visats något 

signifikant samband mellan ålder och sömnvariablerna. (Roth 2007; Edwards et al. 2010; 

Neubauer 1999).  
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6.4 Metoddiskussion med styrkor och svagheter 

6.4.1 Populationen 

Studien gjordes på en population med olika bakgrund, ålder och kön vilket stärker den externa 

validiteten. Att studien genomfördes på en population bosatt i en storstad kan dock minska 

generaliserbarheten till övriga delar av Sverige som är mer glesbebyggda. 

(Folkhälsomyndigheten 2011; Reis et al. 2004) Gällande den sneda fördelningen av män och 

kvinnor hade en lika stor andel kvinnor och män varit optimalt. Detta är dock svårt att 

kontrollera och styra i studier som görs på en blandad population då deltagandet ur etiska 

aspekter ska vara frivilligt och inte diskriminerande.  

 

Tidsmässigt pågick studien under en relativt kort period vilket bedöms kunna påverka 

validiteten då variationen i sömn- och aktivitetsmönster under en vecka kan variera mycket. 

Hot mot giltigheten för resultatet skulle kunna vara att endast de personer som finner intresse 

för fysisk aktivitet valde att delta vilket skulle kunna ge en skev bild av den aktuella 

populationen. 

 

Flertalet av tidigare studier använder sig av deltagare som uppger att de har en befintlig 

sömnstörning vilket kan påverka resultatet i jämförelse med det denna studie (King et al. 

2008; Reid et al. 2010; King et al. 1997). Den bakgrundsinformation som fanns från 

deltagarna i denna studie baserades på en fråga från webbenkäten som belyste upplevd stress 

och insomningssvårigheter. Då medelvärdet för frågan var 2,7 kan vi anta att drygt hälften av 

deltagarna upplevde stress och eventuellt svårighet att somna medan andra hälften inte hade 

dessa problem. Detta kan ses som en styrka i denna studie då den inkluderar både de som 

upplever att de har svårigheter med att somna och de som inte har det.  

 

6.4.2 Genomförandet och analys 

Datainsamlingen för denna studie skedde under två av de mörkaste månaderna i Sverige då 

människor i regel är mer inomhus och inte rör på sig i samma utsträckning på grund av det 

kallare klimatet (Cole et al. 1995). Årstider och exponering av ljus har tidigare visats påverka 

sömnkvaliteten. Kontorsarbetare som inte sitter i närheten av ett fönster och saknar 

exponering av dagsljus under arbetstid skattar sin sömnkvalitet som sämre och tenderar att 

sova mindre samt röra på sig mindre. (Boubekri et al. 2014). Att göra en studie som täcker 
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större delen av året skulle eventuellt ge ett mer sant värde gällande variationen i sömn och 

fysisk aktivitet samtidigt som följsamheten och genomförbarheten sannolikt skulle minska.  

 

En svaghet i analysen var att hänsyn inte togs till om personerna varit förkylda eller sjuka 

vilket skulle kunna ha påverkat både utfallsvariablerna och mängden utförd fysisk aktivitet. 

Information om deltagarna tagit några sömnläkemedel under veckan togs inte heller i 

beaktande under analysen. Denna data hade varit bra att ta med som kontrollvariabler i 

analysen. I analysen för data från GT3X+ togs heller ingen hänsyn till om deltagaren tagit av 

mätaren för att exempelvis simma eller glömt ta på den under ett träningspass. Om så var 

fallet exkluderades dessa aktiviteter i analysen och resulterade i en underskattning %MVPA. 

Denna data skulle kunna återfinnas i aktivitetsdagboken och bör i vidare studier inkluderas för 

att minska bias.   

 

Resultatet avseende associationen mellan %MVPA och SE% baserades på en vanlig 

korrelation utan kontrollering av andra oberoende variabler. Denna typ av statistisk metod ses 

därmed inte som lika stark som regressionsanalyserna och risken för skensamband är därmed 

stor. Fördelen med multipel regressionsanalys var att sambandet mellan de oberoende och 

beroende variablerna analyserades med hänsyn till varandra vilket gav ett mer tillförlitligt 

resultat. Trots de signifikanta sambandet som visades mellan stress, kön och SQ samt 

somnolens var korrelationskoefficienterna relativt låga vilket tydde på att det sannolikt finns 

andra variabler som påverkade utfallet och som inte kontrollerats för i analysen.   

 

I tidigare forskning används ofta tid för insomnande som en variabel vid objektiv mätning av 

sömnkvalitet. Accelerometer har visat god validitet för att mäta TST, SE% och vaken tid efter 

insomnande och sämre för tid för insomnande vid jämförelse mot objektiv mätning med PSG. 

(Marino et al. 2013; Slater et al. 2015; Cole et al. 1992) Detta var en av anledningarna till att 

den variabeln inte undersöktes i denna studie och att TST och SE% var mer relevanta 

variabler, vilket bör ses som en styrka i studien.  

 

7 Konklusion 

Ett samband kunde ses mellan ökad mängd %MVPA och minskad SE% men inte för TST, SQ 

och somnolens. Ingen samband kunde påvisas mellan %SED och någon av de fyra beroende 

sömnvariablerna TST, SQ, somnolens och SE%. Som bifynd upptäcktes att ökad upplevd 
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stress påverkade SQ och somnolens negativt och att kvinnligt kön hade en association till 

minskad SQ. Vidare forskning bör undersöka hur aktivitetsmönstret påverkar sömnkvaliteten 

under en längre tidsperiod samt hur interventioner gällande fysisk aktivitet och stillasittande 

påverkar sömnkvaliteten.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan sömnkvalitet och procentuell tid 

spenderat i stillasittande samt i måttlig till högintensiv fysisk aktivitet hos kontorsarbetare. 

 

Frågeställningar: 
1. Hur påverkar måttlig till högintensiv fysisk aktivitet sömnkvaliteten gällande total sömntid, 

sömneffektivitet, självskattad sömnkvalitet och somnolens? 

2. Hur påverkar stillasittande sömnkvaliteten gällande total sömntid, sömeffektivitet, 

självskattad sömnkvalitet och somnolens? 

Vilka sökord har du använt? 
Physical activity, exercise, sleep quality, sleep hygiene, learning, performance, adults, 

eldery, GT3X, ActivPal, validity, reliability, officce workers, office, workplace, sedentary, 

sedentary behavior, measure, measurement, assessing, accelerometer, actigraph, 

inclinometer. Sleep diary.  

 

Var har du sökt? 
Jag använde mig framförallt av PubMed för att hitta relevant forskning. I de fall full-text inte 

fanns gjordes sökningen på Discovery via GIH bibliotekssida. 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Samtliga sökningar gjordes i PubMed:  

 

((physical activity) or exercise) and (sleep quality) and adults 

((sleep quality) or (sleep hygiene)) and learning and Achievement 

((sleep quality) or (sleep hygiene)) and learning and (Achievement or performance) 

(pittsburgh sleep quality index) and ((validity) or (validation)) 

((sleep) or (sleep quality) or Sleep hygiene)) and ((office workers) or (workplace)) 

((physical activity) or (exercise) or (sedentary)) and ((office workers) or (workplace)) 

(validity and reliability) and (GT3X) 

(((Sedentary behavior) and Sleep quality) and objective) and subjective 

actigraph gt3x validation 

validity of sedentary behavior self-report 

activpal validity sedentary 

(moderate and vigorius physical activity) and (sleep quality) 

associations physical activity sleep setting 

reliability actigraph sleep days 

 

Kommentarer 
I samtliga sökningar användes filter ”full text” och för vissa sökningar användes ”review”. Flera 

studier från litteratursökningen bidrog till att nya studier hittades genom dessas referenslistor. 
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1 3 4 5 6 7 8

Ja Nej

8

Svara på dessa frågor varje kväll  innan du lägger dig
2

Dag:

Fysisk aktivitet/ träning

(tid, typ)

Har du tagit 

av 

aktivitetsmä

taren under 

träningen?

Arbetstid:

När arbetade du idag 

(på kontor, på väg, 

hemma, etc.)?

Anteckna när 

aktivitetsmätaren har varit 

borttagen och anledningen 

(utöver träning)

Om du tänker på hur sömnig/pigg du 

varit under största delen av dagen, 

vilket påstående (1-9) passar in på 

dig?
1=extremt pigg, 2=mycket pigg, 3=pigg, 

4=ganska pigg,

5=varken pigg eller sömnig, 6=lätt sömnig, 

7=sömnig, ej ansträngande att vara vaken, 

8=sömnig, viss ansträngning att vara vaken

9=mycket sömnig, ansträngande vara vaken, 

kämpar mot sömnen

Om du tagit 

en tupplur 

under dagen, 

ange 

tidsperioden.

Exempel tex. 

Måndag

Cyklade till jobbet (7.30-7.45)

Simträning 19-20) X

X 8.15-12.00, 13.00-16.00

21.00-23.00
6.45, 15min, dusch

20..10-20.20 dusch

Hur många 

koppar 

kaffe/te/ 

andra 

upppigande 

drycker har 

du 

sammanlagt 

druckit under 

dagen?

Har det inträffat 

något speciellt under 

dagen som var utöver 

det vanliga, t ex att 

du var sjuk?

2 16.20-16.40 1 nej

1

Dagen du får 

aktivitets-

mätarna 

2

4

3

5

6

7

Tack för att du fyllde i sömndagboken. Du kan lämna in kuvertet med aktivitetsmätarna och sömndagboken i den vita brevlådan utanför massagerummet. Vi är tacksamma om du kan lämna in det snarast. 
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D
: 

  
  

  
  
  

  
  
 S

T
A

R
T

D
A

T
U

M
: 

 
R

E
T

U
R

D
A

T
U

M
: 

Bilaga 2 



  

2 
 

9 10 11 12 13 14

8

7

Tack för att du fyllde i sömndagboken. Du kan lämna in kuvertet med aktivitetsmätarna och sömndagboken  i den vita brevlådan utanför massagerummet. Vi är tacksamma om du kan lämna in det snarast. 

8

6

5

4

3

2

1

22.35 5 6.13 4
Mitt barn var sjukt och 

vaknade varje timme.
Melatonin,0.3mgExempel

tex. 

Måndag

Hur skulle du skatta din 

sömnkvalité?

1=mycket bra

2=ganska bra

3=varken bra eller dålig

4=ganska dålig

5=mycket dålig

Om det har hänt någonting 

speciellt utöver det vanliga 

under natten, beskriv det 

kort här

Har du tagit sömnmedel för att 

kunna sova?  Anteckna 

preparatnamn och dos. 

Dag:

Igår kväll släckte jag 

lampan kl. …

Efter jag släckte 

lampan somnade jag 

på … (min, ca)

I morse vaknade 

jag kl. ...

(slutgiltigt)

Svara på dessa frågor varje morgon  direkt när du har vaknat


