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Abstract 
Aim and issues 
The question in this study is: How does physical activity patterns and sleep affect mood on the next 

day? More exactly; examine how time in sedentary (SED), in light-intensity physical activity 

(LIPA) and in moderate-to-vigorous physical activity (MVPA) on the day before, total sleep time 

(TST) and number of awakening (WASO) during the night before, affect positive and negative feel-

ings and emotional experiences from the Positive and Negative Affect Schedule (PANAS). 

Material and method 
A total of 13 subjects (7 women, 6 men, mean age 53 years) were included. The study was a cross-

over design. Each participant wore an accelerometer during a standardized run-in period before 

each test-day. The physical activity pattern was analyzed for time in SED, LIPA, MVPA during the 

day. Also, TST and WASO during the night was recoded. We thereafter analysed whether the physi-

cal activity pattern or sleep affected mood on the next day, measured with PANAS for positive and 

negative affect. The measurements took place on three repeated occasions. The data was analyzed 

by a linear regression, partly an unadjusted and one adjusted for right / left-handedness, gender, age 

and waistline. Significance level was set to 0,05. 

Results 
The main outcome was that physical activity patterns and sleep did not affect mood the following 

day. The relationships between the different measures of exposure was not significantly related to 

positive or negative feelings (PANAS). It was possible to see a significance difference between the 

gender, where men and women differed in positive affect in a fully adjusted regressions model that 

included TST. The results are important for those who advise on the effects of physical activity. 

Gender, age and waistline were also significant predictors of negative affect, in a fully adjusted 

model that included SED. 

Conclusions 
Possible explanations for the non-significant results were that the variation in physical activity was 

to small, that there were too few participants, that there was actually no connection and that con-

founders could affect the results. 



Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Frågeställningen i denna studie är: Hur affekterar fysiskt aktivitetsmönster och sömn mående dagen 

efter? Mer exakt undersöktes hur tid i stillasittande (SED), i lågintensiv fysisk aktivitet (LIPA) och i 

mer intensiv aktivitet (MVPA) dagen innan, samt total sömntid (TST) och antal uppvaknanden 

(WASO) under natten innan, affekterade positiva och negativa känslor samt emotionella upplevelser 

från Positive and Negative Affect Schedule (PANAS). 

Material och metod 

Totalt 13 försökspersoner (7 kvinnor, 6 män, medelålder 53 år) inkluderades. Studien var en cross-

over design. Varje deltagare hade på sig en accelerometer under en standardiserad run-in period  

inför varje testdag, där rörelsemönstret undersöktes genom att data från den sista dagen analysera-

des för tid i SED, LIPA, MVPA under dagen, samt TST och WASO under natten innan för att dagen 

därpå mäta om det fysiska aktivitetsmönstret affekterade måendet dagen efter, mätt med PANAS för 

positiv samt negativ affekt. Mätningarna skedde vid tre upprepade tillfällen. Data analyserades ge-

nom en linjär regression, dels en ojusterad och en justerad för höger / vänsterhänthet, kön, ålder och 

midjemått. Signifikansnivå sattes till 0,05.

Resultat  

Huvudfyndet var att fysiskt aktivitetsmönster och sömn inte affekterade mående dagen efter. Sam-

banden mellan de olika måtten på exponeringen var inte signifikant relaterade till positiva eller ne-

gativa känslor (PANAS). Det gick att se en signifikant skillnad mellan könen, där män och kvinnor 

skiljde sig i positiv affekt i en fullt justerad regressionsmodell som inkluderade TST. Resultaten är 

viktiga för de som ger råd om effekter av fysisk aktivitet. Kön, ålder och midjemått var också signi-

fikanta prediktorer för negativ affekt, i en fullt justerad modell som inkluderade SED.  

Slutsats  

Möjliga förklaringar till de icke-signifikanta resultaten var att variationen i fysisk aktivitet var för 

liten, att det var för få deltagare, att det faktiskt inte fanns något samband och att confounders kan 

affekterat resultaten.  



Begreppsförklaringar 

EMA - Ecological Momentary Assessment 

GHQ - General Health Questionnaire-28 

LIPA - Light-Intensity Physical Activity – Aktiviteter från 1.5-3 METs 

MVPA - Moderate-to-Vigorous Physical Activity – Aktiviteter över 3 METs 

PANAS - Positive and Negative Affect Schedule – Enkätinstrument att mäta stämningsläge 

POMS - Profile of Mood States 

RUN - IN PERIOD – Standardiserad period före en testdag 

SED - Sedentary – Aktiviteter som kräver mindre än 1,5 METs 

TST - Total Sleep Time – Total sömntid 

WASO - Wake Up Sleep Onset – Antal uppvaknanden under natten  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1 Bakgrund 

Levnadsvanor som nivå av fysisk aktivitet och kostvanor kan generera i både hälsa och ohälsa där 

det sistnämnda kan vara ett förstadium för att utveckla flertalet olika folksjukdomar. 

I en meta-analys påvisades en koppling mellan hjärt- och kärlsjukdomar, död, diabetes och den 

sammanlagda tiden som vuxna människor tillbringade sittande, dvs. frånvaro av muskelkontraktio-

ner eller muskulär inaktivitet och ett MET-värde under 1,5 METs Wilmot et al. (2012). 

Fysiskt aktivitetsmönster mättes där både helg- och veckodagar ingick med avseende på variablerna 

gång, stående och sittande. Det gick att se att under den studerade tiden oavsett veckodag eller helg, 

fanns det höga mängder av inaktiv tid bland anställda vid kontorsarbete Smith et al. (2015). Vuxna 

uppmanas undvika långvarigt stillasittande samt utöva regelbunden fysisk aktivitet Wennberg et al. 

(2017), s. 66. 

Stillasittandet i samhället är en stor hälsofara i tiden, där kontorsarbetande personers rörelsemönster 

innehåller mycket inaktivitet. Den aeroba fysiska aktiviteten under arbetsdagen ligger i många fall 

på en för låg nivå för att det ska vara hälsosamt för kroppen som helhet, vilket kan leda till både fy-

sisk och psykisk ohälsa. Wennberg et al. (2016) visade att trötthet affekterades gynnsamt genom 

avbrott i långvarig inaktivitet.

Forskning har visat att fysisk aktivitet som pågår under en längre tid, som flera månader, leder till 

ökad fysisk kapacitet, hälsa, stämningsläge, kognition och livskvalitet, samt går det se positiva ef-

fekter på till exempel skelettmuskulatur, blodkärl, hjärtat, hjärnan och immunsystemet (Henriksson 

och Sundberg, 2017), s. 35. 

Syntesen av dessa studier säger att muskulär inaktivitet kan leda till sjukdom, att det är viktigt att 

avbryta långvarigt stillasittande och att den fysiska aktiviteten behöver vara ett återkommande in-

slag i vardagen. 

Det kan behöva införas gränssättning och restriktioner kring stillasittande och hur mycket aerob fy-

sisk aktivitet som behövs under kontorsarbetande personals arbetsdag, för att bibehålla en god 

hjärnhälsa. Kunskaper studien kan generera är förståelse kring nivåer av fysisk aktivitet i kombina-

tion med hälsosamma hjärnfunktioner, samt rekommendationer och gränssättningar av den fysiska 

aktiviteten.  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1.1 Fysisk aktivitet och mental hälsa 

Det har på senare tid kommit mycket forskning inom området fysisk aktivitet och mental hälsa, men 

redan 2006 studerades hur träning affekterade en negativ sinnesstämning, där resultaten visade att 

experimentgruppen fick en ökning av negativa känslor och kontrollgruppen en minskning av dessa 

negativa emotioner, där fysiska symtom inträffade en vecka efter träningen, samt kognitiva symtom 

två veckor efter aktiviteten Berlin et al. (2006). 

En forskargrupp studerade meta-analyser, där vuxna personer undersöktes för att se om fysisk akti-

vitet hade effekter på ångest och depression, resultaten indikerade att båda dessa variabler minskade 

med fysisk aktivitet, där ångest fick en mindre affekt än depression Rebar et al. (2015).  

I en svensk population med unga vuxna indikerade Helgadóttir et al. (2014) att oavsett vilka för-

väntningar en individ hade på den fysiska aktiviteten, kom både träningsvana och icke träningsvana 

att uppleva att de mår bättre av träningspasset, utifrån tankemässiga förmågor. Mental hälsa och fy-

sisk aktivitet studerades för att se sambanden mellan mående och träning, där utfallen visade att den 

mentala hälsan ökade genom den fysiska aktiviteten Peluso och Guerra de Andrade (2005). 

Hälsosamma hjärnfunktioner som mental hälsa, är gynnsamt förknippade med fysisk aktivitet och 

akut träning har setts stärkande för hjärnans förmågor under psykosociala stressade situationer 

Wollseiffen et al. (2016). Poole et al. (2011) undersökte dagligt mående i form av psykologisk 

stress med association till fysisk aktivitet, där accelerometrar användes som vald mätmetod och där 

det gick att se att det fanns kopplingar mellan symtom för depression dem senaste två veckorna och 

nivå för fysisk aktivitet.

Hjärnans utveckling kopplat till fysisk aktivitet studerades och visade att den fysiska aktiviteten kan 

affektera hjärnans plasticitet till det bättre Gomes da Silva och Arida (2015). 

Syntesen av dessa studier säger att den fysiska aktiviteten kan leda till hälsosamma hjärnfunktioner 

och att träning kan resultera i ökade positiva emotionella affektioner. Forskningen nu går ut på att 

lista ut hur stora doser och mängder av fysisk aktivitet som behövs för att det ska vara välgörande 

för den mentala hälsan. 

Effekter på mående och kognition är mindre undersökt. Dessutom vet man inte hur timingen är; hur 

affekteras mående dagen efter och när inkickar effekten av träningen på det psykiska måendet. 
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1.2 Fysisk aktivitet och mående 

Forskning har visat att fysisk aktivitet kan affektera flera av hjärnans förmågor positivt, som bättre 

minne Pontifex et al. (2016), koncentrationsförmåga Silva et al. (2015) och kreativitetsförmåga Ste-

inberg et al. (1997) och en annan effekt som fysisk aktivitet har på hjärnan är affektion på sin-

nestämning / mående.

Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) är ett av många instrument för att mäta mående, 

som även kan mätas genom en Visuell Analog Skala (VAS), General Health Questionnaire-28 

(GHQ), Profile of Mood States (POMS), Ecological Momentary Assessment (EMA) och Once-a-

day mood rating scale. 

Signalering av serotonin, minskning av depression och neurogenes studerades som möjliga positiva 

mekanismer av träning Yuan et al. (2015) och kopplingen mellan affekt, stämningsläge samt fysisk 

aktivitet i vardagen, där utfallsvariabeln träning ledde till en positiv ökning på måendet Kanning et 

al. (2013).  

En fråga som har funnits är om träningen kan affektera positiva och negativa känslor direkt efter 

träning. Raedeke (2007) undersökte associationen mellan träning och glädje, där resultaten visade 

en ökning av positiva känslor och en minskning av negativa emotioner efter träning, båda fynden 

var signifikanta, det gick dock inte att se någon korrelation för skillnader på negativa känslor, där-

emot var positiva affektioner positivt länkade till glädje. 

116 vuxna deltagare undersöktes utifrån affektion för fysisk aktivitet i relation till positiva och ne-

gativa utfall, där akut träning studerades inomhus respektive utomhus, man kunde se att försöksper-

sonerna hade en lägre negativ affekt efter aktiviteten som skedde utomhus och det gick även att se 

att när akut träning jämfördes med att träna ensam med att träna i grupp, gav träning i grupp en hög-

re positiv affektion Dunton et al. (2015).  

Forskning har visat att negativa känslor, för måendets variabler för depression och trötthet, kunde 

ses hos individer som vanligtvis inte tränade, samt minskade nivåer av träning kunde leda till ök-

ningen av trötthet, vilket gav förändringar i individens mående och humör Berlin et al. (2006). Hel-

gadóttir et al. (2014) visade att oavsett vilka förväntningar en individ hade på träningen kom både 

träningsvana och icke träningsvana att må bättre av aktiviteten. 
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Sambandet mellan hälsa och lycka studerades genom observationsstudier, som tydde på att en 

minskad dödlighet var associerad till emotioner av lycka, där låga nivåer kan vara en faktor bakom 

ohälsa. Lycka kan upplevas som ett välbefinnande i form av känslor som syfte och glädje i livet 

Steptoe (2019). Bijanki et al. (2019) konstaterade att ett område i hjärnan funnits för glädje.

Den akuta relationen mellan fysisk aktivitet och känslotillstånd inom de närmsta timmarna studera-

des och forskarna kom fram till att signifikanta kopplingar sågs för negativa känslotillstånd och fy-

sisk aktivitet var positivt associerat till en positiv affekt inom de närmsta timmarna Liao et al. 

(2015). 

Syntesen av dessa studier säger att fysisk aktivitet kan leda till ett förbättrat mående, att träningen 

kan leda till emotioner i form av lycka samt att möjliga fysiologiska mekanismer bakom fysisk ak-

tivitet kan vara påslag av serotonin. 

Tidsspannet för måendet i den här studien vill ta reda på hur måendet affekteras från en dag till da-

gen därpå. Fysisk aktivitet tycks affektera hur man mår, men man vet inte exakt hur snabbt eller 

långsamt de mekanismerna och effekterna uppkommer.  

1.2.1 Stillasittande och mående 

Relationen mellan stillasittande och mående är ännu ett mycket outforskat område som är i stort be-

hov av ny forskning. Det är hittills känt att muskulär inaktivitet är ohälsosamt för den psykiska häl-

san och vid frånvaro av muskelkontraktioner bör regelbundna uppresningar ske för att måendet ska 

gynnas.  

En studie som gjordes 2012 studerade kopplingen mellan psykisk hälsa och stillasittande bland 

vuxna arbetstagare, och utfallen visade att associationen var negativ mellan dessa variabler, med 

hänseende till måendet och den psykisk hälsan Atkin et al. (2012) och Endrighi et al. (2016) visade 

att det negativa måendet ökade av inaktivitet.  

Under 2014 kom en stor studie som undersökte sambanden mellan nedsatt kognitiv funktion, mus-

kulär inaktivitet och risken för mental ohälsa, där forskarna kom fram till att fysiskt aktivitetsmöns-

ter i form av inaktivitet, associerades till depression Hamer och Stamatakis (2014). 

Ökade nivåer av ångest associerades till högre tid med stillasittande, detta sågs vara signifikant Ed-

wards och Loprinzi (2016). 
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Forskare studerade under ett år skillnader i mental hälsa i relation till förändringar i tid för muskulär 

inaktivitet, signifikanta positiva ökningar sågs på måendet genom minskningar på den totala tiden 

för stillasittande Ellingson et al. (2018).  

Syntesen av dessa studier säger att stillasittande kan leda till negativa affektioner som depression 

samt ångest och genom att minska ner på tiden med inaktivitet, kan det positiva måendet förbättras.  

1.2.2 Måttlig till intensiv fysisk aktivitet och mående 

Studier om viktiga hälsofördelar som endast kan erhållas genom högre intensiteter ökar, med beto-

ning på att pulsen bör komma upp till minst 70% av den maximala syreupptagningsförmågan ett 

antal gånger per vecka. Genom att öka den medel till högintensiva fysiska aktiviteten med en timme 

per dag, kunde starka signifikanta resultat påvisas, där det hade blivit en halvering av depression 

dagen därpå, visade Langguth et al. (2016) som studerade den medel till högintensiva fysiska akti-

vitetens affektion på depression.  

Dunton et al. (2014) undersökte korrelationen mellan 119 barns nivå av fysisk aktivitet och deras 

känslotillstånd, där måendet mättes genom mätmetoden, ecological momentary assesment (EMA), 

forskarna kom fram till att en högre positiv affektion samt en lägre negativ affekt, med en tidsaspekt 

för mätningar på 30 minuter efter aktiviteten, var associerade till högre nivåer av medel till högin-

tensiv fysisk aktivitet från barnens rörelsemönster. I en meta-analys med 158 studier kunde sam-

band mellan positiv affekt och akut konditionsträning identifieras, där den akuta träningen ledde till 

ökade nivåer av positiva emotioner Reed och Ones (2006).  

Ökad benmassa var associerad till högintensiv fysisk aktivitet, detta sågs inte vid lägre intensiteter, 

signifikansen var mycket stark Sayers et al. (2011). 

Syntesen av studierna för måttlig till intensiv fysisk aktivitet och mående, förmedlar att medel till 

högintensiv fysisk aktivitet är gynnsamt associerat till högre nivåer av positiv affektion. Högre till 

riktigt hög intensitet av fysisk aktivitet kan skydda mot sjukdomar och förbättra den fysiska- och 

psykiska kapaciteten.

Man vet inte så mycket om hur tidsförhållandena är, dvs. om fysisk aktivitet en dag affekterar må-

endet nästa dag och om sömnen i så fall också kan vara en del av effekten.
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1.2.3 Sömn och mående 

Det kommer hela tiden ny forskning som beskriver hur viktigt det är för hjärnan med en god sömn-

kvalité, där sömnen är ett skydd för hjärnan och som affekterar måendet dagen därpå. I april 2010 

gjordes en studie som gav kunskaper om att det var en intim relation mellan sömnen och den 

känslomässiga hjärnan, där REM-sömnen kan vara viktig för affektion på den påföljande dagens 

känslor och humör Vanderkerckhove och Cluydts (2010) samt tog en forskargrupp 2007 fram att det 

fanns en association till amygdala och den emotionella hjärnan, med hänseende för bristen på sömn 

Yoo et al. (2007).  

Skydd mot negativa affektioner som stressorer, kan vara god sömn samt en ökad nivå av träning, 

Flueckiger et al. (2016) för unga vuxna. Ökad risk för symtom för depression, kopplades till sömn-

störning och stress Leggett et al. (2016). Sömnkvalité, stressorer på arbetsplatsen samt tankar på 

arbetessituationen vid sängdags, länkades till en minskad nivå för kvalitet på sömnen Burgard och 

Ailshire (2009).  

Affekt av stressorer på sömnen visade på en negativ inverkan, genom ett försenat uppvaknande och 

att vara stressad vid sänggående, gav en negativ affektion på sömnkvalitéten vilket Åkerstedt et al. 

(2012) klargjorde. Sömnlöshet hos inaktiva personer studerades och utfallet konstaterade att måen-

de, samt sömnkvalitet förändrades till det bättre, genom en ökad nivå av träning Hartescu et al. 

(2015). 

Ekstedt et al. (2013) kom fram till att en ökad sömnkvalité kunde ses natten därpå, genom medel till 

högintensiv fysisk aktivitet dagen innan, hos barn mellan 6-10 år vilka bar accelerometrar där sam-

banden mättes mellan sömn, fysisk aktivitet och BMI. 

Syntesen av dessa studier kring sömn och mående förklarar att, sömnstörning kan öka risken för 

depression, träning kan förbättra sömnkvaliteten och öka den positiva affektionen vid insomni, 

skydd mot stressorer kan vara träning och sömn, samt kan sömnkvaliteten affektera den påföljande 

dagens känslor och humör. 
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2 Syfte 

Frågeställningen i denna studie är: Hur affekterar fysiskt aktivitetsmönster och sömn mående dagen 

efter? Mer exakt undersöktes hur tid i stillasittande (SED), i lågintensiv fysisk aktivitet (LIPA) och i 

mer intensiv aktivitet (MVPA) dagen innan, samt total sömntid (TST) och antal uppvaknanden 

(WASO) under natten innan, affekterade positiva och negativa känslor samt emotionella upplevelser 

från Positive and Negative Affect Schedule (PANAS). 

3 Metod  

Denna uppsats var en del av en större studie med tre olika testarmar där ett av experimenten under-

sökte effekterna av stillasittande som varade under längre tid, vilket motsvarade sammanlagt tre 

timmar utan att resa sig någon gång under denna tiden. Ett test undersökte stillasittande i 3 timmar 

med undantag av att var 30:e minut ställa sig upp och gå under 3 minuter och därefter utföra lätt 

styrketräning anpassad för kontorsmiljö i form av tåhävningar och knälyft. Ett tredje test bestod av 

stillasittande i 2 timmar och därefter cykling i 25 minuter på medelintensiv intensitet. I denna studie 

användes endast baslinjevärden från respektive undersökningstillfälle. 

3.1 Design och insamling av data 

Studien använde sig av en cross-over design vilket innebar att deltagarna var sin egen kontroll, 

samma person kom tillbaka igen till laboratoriet för att mätas igen inom några dagar. Data togs fram 

genom att var och en av deltagarna bar en accelerometer under tre run-in perioder, vilket motsvara-

de en standardiserad period inför varje testdag, totalt tre dagar per deltagare. Standardiseringen in-

nebar inte att ett visst schema av rörelser eller en viss tid med sömn skulle genomföras. Deltagarna 

var uppmanade att röra på sig och sova på samma sätt inför varje test, men variationer uppstod 

ändå. Studien byggde på att undersöka om dessa variationer i fysiskt aktivitetsmönster och sömn 

mellan och inom deltagare affekterade måendet dagen efter. 
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Figur 1. Flödesschema över datainsamlingen. 
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Genom accelerometern kunde mätdata för fysisk aktivitet samlas in, i form av uppgifter på tid i 

SED, LIPA och MVPA, samt sömn i form av TST och WASO och på det sättet mättes personernas 

totala rörelsemönster över hela sista dygnet, före mätning av måendet med PANAS. Den beroende 

utfallsvariabeln var enkäten, Positive And Negative Affect Schedule, (PANAS), som mätte mående i 

form av 10 positiva samt 10 negativa emotionella upplevelser och känslor, där en skala från 1-5 po-

äng användes, där 1 var svagast och 5 var starkast upplevelse. Enkäten kunde sammanlagt ge 50 

poäng och i tabell 2 framgår resultatet av utfallsvariabeln, uppdelad för positiva samt  

negativa emotioner.  

3.2 Deltagare 

I studien inkluderas 13 vuxna försökspersoner mellan 27 och 70 år, dessa personer var friska utan 

psykiska eller fysiska diagnoser samt inaktiva, vilket innebar att de inte nådde upp till de allmänna 

rekommendationerna om nivå av fysisk aktivitet per dag. Var och en av deltagarna kom till labora-

toriet för en tillvänjningsdag. Innan varje testdag gick alla deltagare igenom en fyra dagar standar-

diserad run-in period (se fig. 1), vilket innebar att fysiskt aktivitetsmönster och sömn kontrolleras 

med accelerometrarna, samt dagen innan testdagen, kom diet att registreras i en kostdagbok. Delta-

garna var uppmanade att undvika träning under de standardiserade förhållandena, som förberedde 

varje person inför varje testdag, för att på det sättet leva på liknande sätt inför varje undersökning. 

Middagen på kvällen som var det sista målet för dagen, dagen innan testdagen samt på morgonen på 

testdagen, erhöll deltagarna standardiserade måltider för sin diet, genom färdiglagade portioner. 

Deltagarna åkte bil till laboratoriet, för att minimera variationerna i fysisk aktivitet på testdagarna, 

där testerna startade klockan 07.30. 

Fyra dagar innan Tre dagar innan Två dagar innan
Dagen innan 

(fysisk aktivitet 
mättes)

Natten innan 
(sömn mättes)

Mätdag (PANAS 
mätning)
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3.3 Material och Metod, GT3X+ och PANAS 
3.3.1 Fysisk aktivitet dagen innan 

Rörelsemönstret mättes under dagen med hjälp av en höftburen accelerometer, (Actigraph GT3X+) 

för måtten SED, LIPA och MVPA. För att inkluderas i studien krävdes ett minimun av 600 minuter 

av buren tid per dag, och rådata från denna tid insamlades in i 30 Hz i enheten m/s2. Data överför-

des till medelvärden, över 60 sekunder (i enheten counts). Tid klassades som stillasittande om in-

tensiteten var mellan 0-199 cpm, som LIPA mellan 200-2689 och MVPA vid intensiteter på mer än 

2690 cpm Sasaki et al. (2011). 

3.3.2 Sömn natten innan 

Måtten för sömn som togs fram natten innan var: TST och WASO då accelerometern även bars på 

natten, runt handleden. På det sättet kunde data från accelerometrarna under natten denna period, 

användas för att beskriva sömnkvaliteten i form av TST och WASO. Deltagarna skrev ner i en 

sömndagbok under varje run-in period vilken tid personen gick till sängs samt vilken tid personen 

gick upp. Sömnanalysen gjordes genom Cole et al. (1992).  

3.3.3 PANAS 
Måtten för utfallet som togs dagen efter var positiv samt negativ affekt och mättes med: Positive 

and Negative Affect Schedule (PANAS) Watson et al. (1988). PANAS fylldes i dagen efter varje 

run-in period, där deltagarna även skattade sin sömnkvalité. PANAS är ett ofta använt mätinstru-

ment som har använts i många tidigare studier. 
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3.4 Analys 

Måendevariablerna analyserades från PANAS-enkäten som beroende variabler och aktivitets- samt 

sömnvariablerna som oberoende variabler i en linjär regression. Data presenteras dels i form av en 

ojusterad och dels en fullt justrerad modell (innehållande kön, ålder och midjemått). Eftersom det 

handlade om upprepade mätningar, inkluderades dessutom alltid deltagarnummer i alla analyser. 

SPSS användes i den linjära regressionen, p-värdet (p) som användes i studien var 0,05 och konfi-

densinterfallet (CI) var 95%. Vidare kontrollerades analysen för kön, ålder, höger / vänsterhänthet 

och midjemått som oberoende variabler.  

4 Resultat 

13 personer, varav 6 män och 7 kvinnor inkluderades i studien, där den yngsta var 27 år och den 

äldsta var 70 år. Medelvärdet för ålder var 53 år med en standardavvikelse på 8,9 år. Minimum för 

längd gick från 160 cm till maximun på 193 cm, där medellängden var 175,4 cm med en standar-

davvikelse på 8,7 cm. Minimum för vikt gick från 59,5 kg till maximun på 111,6 kg med ett medel-

värde på 82,8 kg och en standardavvikelse på 14,1 kg. Midjemått gick från minimum 85 cm - max-

imum på 165 cm med ett medelvärde på 109,7 cm och en standardavvikelse på 23 cm (se tab. 1).  
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Tabell 1. Medelvärde, SD, Minimun och Maximum Resultat. 

I resultatet framkom att positiva och negativa känslor från PANAS inte var signifikant korrelerade 

till varandra. Ingen av de undersökta variablerna SED, LIPA, MVPA, TST eller WASO var signifi-

kant relaterade till PANAS-resultatet dagen efter (se tab. 2). Samtliga exponeringsvariabler i kom-

bination med båda utfallsvariablerna gav icke-signifikanta resultat, vilket tolkades som att det kan 

varit slumpen som bidragit till resultaten.  

N 13, k: 7, m: 6 Medelvärde SD Minimum Maximum

Ålder 53 8,9 42 70

Längd 175,4 8,7 160 193

Vikt 82,8 14,1 59,5 111,6

Midjemått 109,7 23 85 165

PANAS Pos 30,74 6,08 15 42

PANAS Neg 11,56 2,07 10 19

SED (%) 67,27 9,26 46,36 85,52

LIPA (%) 28,21 8,17 14,03 46,76

MVPA (%) 4,51 2,52 0,04 1,22

TST (min) 425,47 48,24 322 550

WASO (min) 2,72 5,97 0 21
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4.1 Positiv PANAS 

Den icke-standardiserade (B-) regressionskoefficienten för stillasittande visade till exempel en icke-

signifikant minskning på 0,064 PANAS-poäng på den positiva skalan när stillasittandet ökade 1% 

under dagen innan (se tab. 2). I den fullt justerade modellen (justerat för höger / vänsterhänthet, 

kön, ålder och midjemått) var samtliga exponeringar icke-signifikant relaterade till positiv PANAS. 

En signifikant skillnad (p = 0.024) sågs mellan könen, där män hade högre positiv PANAS, jämfört 

med kvinnor, i den fullt justerade modellen där TST använts. 

4.2 Negativ PANAS 

Liknande resultat för negativ PANAS sågs vare sig det var ojusterade eller fullt justerade mätningar, 

där det gick att se samband med positiv PANAS, genom att alla icke-signifikanta värden visade på 

nästan inget samband alls, då dessa var högst nära 0 på regressionslinjerna. Den icke-standardisera-

de (B-) regressionskoefficienten för lågintensiv fysisk aktivitet (LIPA), visade till exempel en icke-

signifikant ökning på 0,052 PANAS-poäng på den negativa skalan, när LIPA minskade 1% under 

dagen innan, i den ojusterade modellen (se tab. 2). Ålder var (negativ), kön (män < kvinnor) och 

midjemått (positivt), signifikant relaterat till negativ PANAS i modellen där SED använts. Alla des-

sa värden för negativ PANAS var icke-signifikanta (se tab. 2). Genom resultaten gick det se att fy-

siskt aktivitetsmönster och sömn inte affekterade mående dagen efter då resultaten inte var signifi-

kanta. 
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Tabell 2. Samband mellan mående (PANAS) och variabler för fysiskt aktivitetsmönster och sömn. 

*= Justerad för höger / vänsterhänthet, kön, ålder och midjemått.  

Positiv Ojusterad modell Fullt justerad* Övriga signifikanta variabler 
(alla p<0,05)

Modell B p-värde B p-värde

1 SED (%) -0,064 n.s. -0,223 n.s.

2 LIPA (%) 0,1 n.s. 0,197 n.s.

3 MVPA (%) -0,216 n.s. -0,141 n.s.

4 TST (min) -0,007 n.s. -0,056 n.s. Kön (män<kvinnor)

5 WASO 
(min)

0,1 n.s. 0,078 n.s.

Negativ

Modell B p-värde B p-värde

1 SED (%) -0,041 n.s. 0,055 n.s. Ålder (negativ), kön 
(män<kvinnor), midjemått 
(positivt)

2 LIPA (%) 0,052 n.s. -0,041 n.s.

3 MVPA (%) -0,031 n.s. 0,035 n.s.

4 TST (min) 0,01 n.s. -0,003 n.s.

5 WASO 
(min)

-0,06 n.s. -0,005 n.s.
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5 Diskussion 

Frågeställningen i denna studie är: Hur affekterar fysiskt aktivitetsmönster och sömn mående dagen 

efter? Mer exakt undersöktes hur tid i stillasittande (SED), i lågintensiv fysisk aktivitet (LIPA) och i 

mer intensiv aktivitet (MVPA) dagen innan, samt total sömntid (TST) och antal uppvaknanden 

(WASO) under natten innan, affekterade positiva och negativa känslor samt emotionella upplevelser 

från Positive and Negative Affect Schedule (PANAS). 

Resultaten visade att små variationer i fysiskt aktivitetsmönster och sömn från den ena dagen till 

den andra, inte affekterade mående, såsom mätt med PANAS dagen efter. Resultaten är viktiga, 

bland annat för de som ger råd om effekter av fysisk aktivitet. 

Det går inte säga att måendet kan affekteras dagen efter, med enstaka mindre variationer i fysisk 

aktivitet eller sömn, vilket delvis kan bero på att det är mycket inaktiva personer med en stor andel 

stillasittande, och en liten del av fysisk aktivitet som kommer från den låga intensiteten. Anledning-

ar som kan ha berott på de givna resultaten är metodens antal försökspersoner, då de är högst få och 

att det därmed inte gav tillräckligt med power för studiens syfte. En annan möjlig förklaring skulle 

kunna vara att ha testat andra alternativa mätmetoder. 

Resultaten visade på små skillnader i mående, vilket kan vara en anledning till att en stor spridning 

av resultaten sågs och de icke-signifikanta värdena. Om fysisk aktivitet skulle leda till att en person 

blev jättelycklig, var det sannolikt att studietiden aktiviteten pågick, behövde pågå under en längre 

tid, som till exempel visade Berlin et al. (2006), att det räckte med en vecka. Möjliga confounders 

som kan föranlett resultaten var en annan möjlig förklaring, som till exempel att PANAS inte an-

vändes som mätmetod under run-in perioden, därmed kan inte sägas hur deltagarna mådde innan 

testdagarna.  

En hypotes kunde till exempel varit att deltagarna hade ett negativt mående under run-in perioden, 

vilket kan grundat sig i hur de rörde sig under den standardiserade perioden, vilket i sin tur kan för-

anlett personernas skattning på PANAS, för deras mående dagen efter, och därmed kan det i sin tur 

bli missvisande resultat. En svaghet kan vara självskattning, vilket kan leda till att den sanna bilden 

inte kommer fram, samt kan deltagarnas free living situation, trots vissa krav på standardisering för-

sämrat resultaten, då de var uppmanade att leva på ett visst sätt men valde att inte följa detta under 

run-in perioderna. 
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En möjlig förklaring till de icke-signifikanta resultaten, kan vara att det kan behövas en längre run-

in- alternativt en längre träningsperiod, dvs. flera dagar i följd Berlin et al. (2006) där detta var san-

nolikt den mest sannolika förklaringen, för att erhålla en signifikant effekt. En annan möjlig förkla-

ring var utifrån den inaktiva populationen, då det kan vara sannolikt att en population med god kon-

dition hade erhållit ett starkare samband.  

Möjliga förklaringar till de icke-signifikanta resultaten kan vara att variationen i fysisk aktivitet är 

för liten, det kan vara på det sättet att träningen skulle behöva utföras på en väldigt hög intensitet 

eller motsatsen, att sitta stilla under en väldigt lång tid för att måendet skulle affekteras signifikant. 

En annan möjlig förklaring skulle kunna varit att det faktiskt inte fanns något samband och att nivå 

av power skulle ökat betydligt genom väldigt många deltagare, dock är variationerna inte relevanta, 

därmed var det inte relevant att använda ett högt deltagarantal på samma tidsaspekt. Utifrån att den-

na studie pågick under två dagar, dvs. under en mycket kort tid, hann det inte bli några stora föränd-

ringar i måendet hos deltagarna i form av till exempel, att gå från glad till väldigt lycklig för positi-

va emotioner, därmed kunde inte stora förändringar vara förväntade. 

5.1 Positiv PANAS 

Avseende total sovtid (TST) sågs en signifikant skillnad mellan könen, där män sover längre än 

kvinnor. Vid jämförelse mellan LIPA och MVPA sågs ett positivt, icke-signifikant samband för 

LIPA och ett negativt, icke-signifikant samband för MVPA, vilket både sågs på de icke justerade- 

och de fullt justerade mätningarna för positiva känslor och emotionella upplevelser.  
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5.2 Negativ PANAS 

För negativa känslor kunde en skillnad ses mellan icke justerade- och fullt justerade mätningar, för 

stillasittande, då skattningen som erhölls var negativ för stillasittandet, på de icke justerade mät-

ningarna med B = - 0,041, medan det blev ett positivt icke-signifikant samband på de justerade 

mätningarna för variabeln stillasittande på B = 0,055. Det gick att se en skillnad för LIPA på skatt-

ningarna för de negativa känslorna mellan de icke justerade mätningarna som visade en positiv 

skattning på 0,052, medan den fullt justerade mätningen för LIPA blev - 0,041. TST för negativa 

känslor och emotionella upplevelser var positiv på de icke justerade mätningarna på 0,01, medan 

det var ett svagt negativt samband för negativa känslor på den totala sovtiden, för de fullt justerade 

mätningarna. 

5.3 Jämförelse med andra studier 

Likheter det gick att se mellan denna studie och andra studier, var till exempel att Rebar et al. 

(2015), visade att fysisk aktivitet minskade depression vilket tydde på att personerna fick en ökning 

av positiva känslor, vilket även sågs i resultatet i denna studie, då LIPA skattades positivt på positi-

va emotioner. Vanderkerckhove och Cluydts (2010) och denna studie kan likställas genom att syftet 

avser att ta reda på hur sömnen affekterade måendet nästa dag. 

Denna studie och Atkin et al. (2012) använde båda deltagare som var personer arbetande på kontor 

där utfallet var deras mentala hälsa, även skillnader utifrån kön sågs, i båda studierna. Berlin et al. 

(2006) visade att det räckte med en vecka för att måendet skulle affekteras signifikant, dvs. några 

dagar mer på tidsaxeln än denna studie, vilket kan ses som en skillnad då denna studie pågick två 

dagar, och det gick inte att se några tydliga eller signifikanta förändringar i måendet.  

Det fanns en likhet i metoddelen i denna studie med Ekstedt et al. (2013) och Poole et al. (2011) 

som båda använde accelerometrar som mätinstrument för att mäta rörelsemönster. En skillnad mel-

lan denna studie och Ekstedt et al. (2013) var att i denna studie var det var vuxna personer som rö-

relsemönstret mättes på och i studien Ekstedt et al. (2013) var det barn det fysiska aktivitetsmönst-

ret mättes på. En likhet med Poole et al. (2011) och denna studie är studiens korta längd, tidsaspek-

ten i studien Poole et al. (2011) var två veckor. 

!16



5.4 Vidare forskning 

Alternativ för vidare forskning är att fortsätta att utveckla och att göra studier som söker ta reda på 

hur snabbt och när de fysiologiska effekterna av ett träningspass inkickar, med associationen till 

emotioner, där till exempel intensiteter, tidsaspekter, val av mätinstrument och populationer kan ge-

nerera olika studier.  

Det är av intresse att behålla den befintliga populationen och göra en studie likt denna studie men 

att utöka längden för tidsaspekten likt Berlin et al. (2006) till en vecka, för att se om några signifi-

kanta förbättringar kan påvisas. 

I denna studie var deltagarna ombedda att undvika fysisk aktivitet före och mellan testerna, en an-

nan möjlig studie är att använda samma förutsättningar som i denna studie, men att deltagarna ge-

nomgår ett experimentellt träningspass innan mätningarna med olika intensiteter inför varje testdag, 

med ett pass på lätt intensitet, ett pass på medelintensiv nivå och ett pass på högintensiv nivå.  

En ny studie kan vara att göra en liknande studie med samma exponering och utfall, men med att ta 

med PANAS 2 gånger under run-in perioden, 2 gånger på testdagen samt VAS-skalan före och efter 

testerna. 

Ett annat alternativ till vidare forskning är att göra en liknande studie med en population med god 

kondition och med en längre tidsaspekt. Samtliga studier söker ta reda på när och hur måendet af-

fekteras av fysisk aktivitet samt vad som kan generera signifikanta resultat. 
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6 Slutsats  

Frågeställningen i denna studie är: Hur affekterar fysiskt aktivitetsmönster och sömn mående dagen 

efter? Mer exakt undersöktes hur tid i stillasittande (SED), i lågintensiv fysisk aktivitet (LIPA) och i 

mer intensiv aktivitet (MVPA) dagen innan, samt total sömntid (TST) och antal uppvaknanden 

(WASO) under natten innan, affekterade positiva och negativa känslor samt emotionella upplevelser 

från Positive and Negative Affect Schedule (PANAS). 

Slutsatser som det gick att dra från de viktigaste fynden, var att det kan krävas en längre tidsperiod 

för att aktiviteten ska ge signifikanta resultat, samt även en stor ökning av antalet deltagare för ökad 

power, då resultaten låg extremt nära 0 och att det därmed inte fanns några samband. Sannolikt 

skulle många deltagare leda till små icke relevanta variationer i mående, vilket skulle leda till att det 

inte var relevant att utveckla tidsaspekten för studien. 

I den här studien gick det inte att säga att, fysiskt aktivitetsmönster mätt med PANAS affekterar 

mående dagen efter, utifrån till exempel dess deltagarantal och studiepopulation.  

Sammanfattningsvis kan ses att resultaten är viktiga för vidare studier och för de som ska ge råd om 

fysisk aktivitet, samt är resultaten betydelsefulla då det inte finns många liknande studier sedan ti-

digare. 
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7 Tack 
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9 Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar 

Vilka sökord har du använt? 

Var och hur har du sökt?  

Kommentarer 

Hur affekterar fysiskt aktivitetsmönster och sömn mående dagen efter? En 
kvantitativ forskningsstudie om hälsosamma hjärnfunktioner

Ämnesord och synonymer svenska Ämnesord och synonymer engelska

- Physical activity patterns, physical 
activity, sleep, mood, affect.

Databaser och 
andra källor

Sökkombination 
PubMed. 

PubMed "Physical activity”, physical activity sleep, mood.  

  

Referenser har delvis funnits genom tilldelade artiklar.
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