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Sammanfattning 
 
Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att kartlägga och evidensgranska tidigare 

forskning som undersökt om fysisk aktivitet kan minska sömnbesvär. Vetenskapliga studier 

har granskats för att undersöka om fysisk aktivitet påverkar sömnbesvär. Målsättningen var att 

undersöka om det finns ett vetenskapligt stöd för att rekommendera fysisk aktivitet till 

personer med sömnbesvär. 

Frågeställning: 
 

Kan fysisk aktivitet användas för att minska sömnbesvär? 
 

 
 

Metod 
 

En systematisk litteratursökning utfördes i databaserna Pubmed, Sportdiscus och Discovery. 

Detta resulterade i att sex randomiserade kontrollerade studier inkluderades för en systematisk 

analys medan 1649 artiklar exkluderades på grund av att de inte mötte de uppsatta 

inklusionskriterierna. Artiklarna evidensgranskades enligt Statens Beredning för medicinsk 

Utvärdering (SBU 2013). 
 
 
Resultat 

 

Resultatet från de sex studierna indikerar att fysisk aktivitet kan användas för att minska 

sömnbesvär. Interventionen av fysisk aktivitet utgjordes av olika träningsformer där det 

ingick aerob träning, styrketräning, yoga och Tai Chi. 

Efter interventionen uppmättes signifikanta skillnader av sömnvariabler i samtliga studier. I 

fem av sex studier såg man en signifikant ökning av total sömntid och/eller sömneffektivitet 

och en minskning av total sömntid i steg 1 sömn (dåsighet uppstår och personen går från 

vakenhet till insomning) och/eller insomningstid. 
 
 
Slutsats 

 

I samtliga sex studier påverkades sömnen positivt genom en intervention av fysisk aktivitet. Av 

samtliga studier som inkluderats i denna systematiska översikt har fem av sex studier ett 

bevisvärde av måttligt vetenskapligt underlag. Det innebär att det är sannolikt att ny forskning 

kan komma fram till nya slutsatser (SBU 2013). Denna systematiska översikt indikerar att 

fysisk aktivitet kan användas för att minska sömnbesvär. 



Abstract 
 

Aim 
 

The purpose of this systematic literature review is to identify and examine prior 

scientific studies that have examined whether physical activity can be used to reduce 

insomnia. Scientific studies where considered together to examine whether physical 

activity can affect insomnia. The purpose of this literature review was to examine if 

there is a scientific basis for recommending physical activity to reduce insomnia. 

Objective: 

Can physical activity be used to reduce insomnia? 
 
 

Method 
 

A systematic literature review was performed in the databases Pubmed, Sportdiscus 

and Discovery. This resulted in adding six randomized control trials to the systematic 

analysis wile 1649 articles were excluded because they did not meet the established 

inclusion criteria. Evidence examination of the articles was conducted with Statens 

Beredning för medicinsk Utvärdering (SBU 2013). 
 
 
Results 

 

The results from the six studies indicate that physical activity can be used to reduce 

sleep disorders. The intervention of physical activity consisted of various forms of 

exercise, which included aerobic exercise, strength training, yoga and Tai Chi. 

After the intervention period significant differences were measured in sleep variables 

in all of the studies. Five out of six studies measured a significant increase in total 

sleep time and / or sleep efficiency and a reduction of time in stage 1 sleep (drowsiness 

occurs and the person goes from being awake to sleeping) and / or sleep time. 
 
 

Conclusion 
 

In All six studies sleep was positively affected through an intervention of physical 

activity. Of all of the included articles in this systematic review, five out of six studies 

had a moderately probable scientific value. This means that it is likely that new 

research can arrive at new conclusions (SBU 2013). This systematic review indicates 

that it is likely that physical activity can be used to reduce insomnia. 
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1. Inledning 
 

1.1 Introduktion 
 

I Sverige har omkring har 30 procent av alla kvinnor och 20 procent av alla män 

sömnproblem och under de senaste två årtiondena har personer med sömnbesvär ökat. I 

Sverige behandlas sömnproblem oftast med läkemedel. Okunskapen är stor gällande 

medicinernas effekter, bieffekter och kostnadseffektivitet samtidigt som det finns en risk för 

att långvarigt bruk av sömnmedel kan leda till beroende (SBU 2010). 

Sömnsvårigheter kännetecknas av otillräcklig eller dålig sömn som gör att personen som 

drabbas inte känner sig utvilad, tillståndet ger trötthetssymptom, humörsvängningar och 

minskad koncentrations och prestationsförmåga. Problemen stiger med ökad ålder och är 

generellt vanligare hos kvinnor än hos män. Behandling utan läkemedel består av 

rekommendationer som anger att patienten ska försöka hålla en konsekvent dygnsrytm, 

minska aktivering på kvällen och att begränsa tiden i sängen till sömnen (Läkemedelsverket 

2006). 

Denna systematiska litteraturstudie ämnar att fördjupa sig i frågan om fysisk aktivitet går att 

använda för att minska sömnbesvär. Om så är fallet skulle denna kunskap göra stor nytta inom 

sjukvården eftersom att det skulle kunna minska andelen av personer som har sömnbesvär samt 

minska andelen personer som behöver medicinera sig mot sömnbesvär. 
 

 
1.2 Bakgrund 

 

1.2.1 Olika typer av sömnstörningar 
 

Det finns flera typer av primära sömnstörningar, nedan beskrivs de vanligaste; 
 

sömnbesvär kännetecknas av insomningssvårigheter, täta uppvaknanden och en känsla av att 

aldrig känna sig utsövd. Hypersomni kännetecknas av extra trötthet och patienter som är 

drabbade av detta har ett onormalt stort behov av sömn. Narkolepsi innebär att den drabbade 

riskerar att plötsligt utan förvarning somna närsomhelst under dagen. Sömnapné drabbar ca 

10 % av alla som snarkar och innebär att man har återkommande andningsuppehåll under 

sömnen (Gråberg 2014). Denna studie kommer fokusera på sömnbesvär som existerar i två 

benämningar som diskuteras närmare i nästa stycke. 
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1.2.2 Akuta sömnbesvär 
 

Akuta sömnbesvär kännetecknas av att de har pågått i mindre än 3 veckor, kortvarig 

farmakologisk behandling ordineras av läkare vid akuta situationsbetingade sömnbesvär. 

Kortverkande hypnotika (till exempel zolpidem) anses fungera bäst vid tillståndet och ofta 

rekommenderas icke-farmakologisk behandling med sömnhygieniska åtgärder vid detta tillstånd 

(Läkemedelsverket 1999). 
 

 
1.2.3  Kroniska sömnbesvär 

 

Kroniska sömnbesvär kännetecknas av att besvären pågått under mer än 3 veckor. Personer 

som lider av kroniska sömnbesvär har under minst en månads tid förlängd insomningstid på 

över 30 min, fler än 3 uppvaknanden per natt och ett tidigt morgonuppvaknade. Symtom på 

sömnbesvär är koncentrations svårigheter, trötthet dagtid, omdömeslöshet, humörsvängningar 

och irritabilitet. Symtom för kroniska sömnbesvär är utöver dessa symtom nedstämdhet, 

minnesstörningar, oro, ångest, depression, minskad stresstolerans, sänkt kognitiv förmåga, 

dålig motorik, sänkt smärttröskel, minskad sexlust/impotens, ökad risk för epilepsianfall, ökad 

risk för hypertoni, hjärt-kärl sjukdomar, övervikt, metabola syndromet, typ 2 diabetes och ett 

sänkt immunförsvar. Sömnbrist ökar kortisolproduktionen i kroppen och höjda kortisolnivåer 

ökar risken för kardiovaskulär död. 

En utredning av kroniska sömnbesvär görs genom en läkarundersökning, där kontrolleras 

psykisk och somatisk status, sociala förhållanden, typ av sömnrubbning, inverkan på 

dagsfunktioner och trötthet under dagen. Patienten får fylla i en sömndagbok under 1-2 veckor 

som sedan utvärderas av läkaren, patienten får även lämna prover till läkaren för att utesluta 

misstanke om annan sjukdom. (Läkemedelsverket 1999). 

Denna systematiska litteraturstudie kommer att fokusera på individer som lider av en eller 

flera symtom av kroniska sömnbesvär. 
 

 
 

1.2.4 Behandling av kroniska sömnbesvär 
 

Kroniska sömnbesvär behandlas i första hand med icke farmakologiska åtgärder i form av 

information där patienten avråds från att röka, inta kaffe, te och Coca cola efter kl. 17.00. Ett 

vanligt råd till patienten är att det är viktigt att gå och lägga sig då den naturliga tröttheten 

infinner sig på kvällen. Andra råd är en god sömnmiljö med hänsyn till buller och 

rumstemperatur (14-18 grader), patienten bör inte sova under dagen, få exponering av dagsljus 

under minst 30 min per dag, reglera tv-tittande och dator användning samt införa regelbundna 

sömnvanor. Sängen skall endast användas vid sömn och om sömnen uteblir efter 
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15-20 minuter skall personen stiga upp, personen bör även stiga upp relativt tidigt på 

morgonen. 

Regelbunden lågintensiv motion t.ex. promenader, jogging och simning rekommenderas 

minst 3 timmar innan läggdags. Vid farmakologisk behandling rekommenderas intermittent 

behandling för att förhindra beroendeutveckling av preparaten. Bensodiazepinpreparat 

rekommenderas primärt inte för sömninitiering på grund av att det har längre halveringstid och 

risken för beroende ökar (Läkemedelsverket 1999). 
 
 

1.2.5 Sömnstadium 
 

Sömnen delas fysiologiskt in i fem stadier: Steg 1 sömn; dåsighet, personen går från vakenhet 

till insomning. Steg 2 sömn; stabil sömn utgör ca 50 % av total sömn tid (EEG visar 

karaktäristiska förändringar). Steg 3 och 4 sömn; djupsömn, även kallad slow wave sleep 

(SWS), detta stadium karaktäriseras av att personen sover som tyngst och är som mest 

svårväckt. Under dessa stadier restaureras kroppen och tillväxthormonet utsöndras. Särskilt 

under denna del av sömnen sker sårläkning, mineralisering av skelettet och andra reparerande 

processer. Steg 3 sömn; brukar sätta in ca 20 minuter efter steg 1 sömn. I steg 3 sömn 

fördjupas sömnen, kroppsfunktionerna börjar avta och musklerna blir mycket avslappnade och 

det är vanligt att man drömmer under detta sömnstadium. Under Steg 4 sömn; visar 

kroppsfunktionerna sin lägsta aktivitet och musklerna är fortsatt avslappade men trots detta är 

det vanligt att individen rör sig under denna fas samt går i sömnen. Steg 5 sömn; REM- 

sömnen uppträder cykliskt ungefär var 90:e minut och varar i 5-60 minuter och REM-sömnens 

duration ökar under natten. Under REM-perioden uppträder stora variationer i puls och 

blodtryck och även om drömmar uppträder under alla sömnstadier är de mest frekventa och 

pågår under längst tid i REM-sömnen. (Läkemedelsverket 1999). 
 

 
1.3 Centrala begrepp 

 

För att öka förståelsen och förenkla läsningen av uppsatsen redovisas förklaringar av centrala 

begrepp nedan. 
 
 
Fysisk aktivitet 

 

Fysisk aktivitet kan innebära aktiviteter som friluftsliv, motion, fysisk träning, idrott, 

trädgårdsaktivitet, aktivitet i arbetet eller i hemmet samt vardagsmotion i form av transport 

som t.ex. promenader och cykling. Alla vuxna över 18 år rekommenderas att vara fysiskt 
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aktiva i sammanlagt minst 150 minuter per vecka och intensiteten bör minst vara måttlig. Vid 

högintensiv träning rekommenderas aktivitet i minst 75 minuter per vecka. Måttlig och 

högintensiv träning kan kombineras under veckan för att uppnå rekommendationerna. 

Aktiviteten bör spridas ut över flera av veckans dagar och utföras i pass om minst 10 

minuter/gång. Aktiviteten ska bestå av aerob karaktär där måttlig intensitet ger en ökning av 

puls och andning och där hög intensitet ger en stor ökning av puls och andning. 

Muskelstärkande fysisk aktivitet bör utföras minst 2 gånger/vecka för de stora 

muskelgrupperna (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet 2011). 
 
 
Styrketräning 

 

Fysisk träning som är särskilt designad för att öka styrka (Tonkonogi 2007) 
 

 

Repetition Maximum (1 RM) 
 

1 RM är den maximala vikten en individ kan lyfta med rätt teknik en gång men inte två gånger. 

Detta är en metod som används för att bedöma vilken vikt en individ bör använda för att uppnå 

bäst resultat i sin styrketräning (Matuszak, Fry, Weiss, Ireland, Mcknight & Marvin 2003). 
 
 
Repetitioner (reps) 

 

En fullbordad rörelse för en övning som genomförs en gång. 
 

 

Set 
 

En omgång av repetitioner som utförs utan vila. Exempelvis 12 reps x 3 set knäböj, innebär 12 

repetitioner, 3 omgångar (totalt 36 omgångar) utförs på övningen knäböj. 
 
 

1.4 Registrering av sömn och fysisk aktivitet 
 

Sömn kan mätas med objektiva och självuppskattade registreringsmetoder som t.ex. 

polysomnografi och enkäter. I de artiklar som inkluderats i denna systematiska översikt har 

sömnen registrerats och utvärderats på olika sätt, nedan ges en förklaring av de olika 

metoderna. 
 

 
1.4.1 Objektiva mätningar 

 

Polysomnografi (PSG) 
 

Polysomnografi är ett test som utförs för att undersöka sömnen och för att diagnostisera 

sömnstörningar. Vid PSG registreras de olika sömnstegen genom att kontrollera luftflödet in 

och ut ur lungorna, nivån av syre i blodet, kroppsposition, hjärnvågor (EEG), andnings 

ansträngning och hastighet, elektrisk aktivitet i musklerna, ögonrörelser samt puls. 



5  

Testet utförs genom att registrera ovanstående hos en person under en begränsad tid. Sömnen 

utgörs av steg 1 till steg 5 sömn och dessa beskrivs under punkt 1.2.5 Sömnstadier. Testet kan 

utföras i ett sömnlabb eller i hemmet (Blaivas 2014). 
 

Aktigrafi 
 

Actiwatches är aktigrafiska verktyg som registrerar data från grovmotoriken. Alla modeller har 

en mycket känslig accelerometer inbyggd som registrerar rörelse och stillasittande tid. 

Aktigrafi kan användas för att registrera sömn och fysisk aktivitet. Aktigrafen använder 

aktigrafiska principer för att visa skillnader i sömnscheman, mängd sömn och sömnkvalitet 

(Philips 2014). 
 
 

1.4.2 Enkäter 
 

Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI) 
 

Med PSQI testet utvärderas sömn genom att försökspersonen får svara på en enkät gällande hur 

sömnen har upplevts under den senaste månaden. Enkäten består av 19 självuppskattade frågor 

kring sömn. Här ingår frågor gällande sömnkvalitet, sömnduration, insomningstid samt 

specifika frågor gällande sömnen. Varje fråga poängsätts med 0-21 poäng, ett högt poäng 

innebär sämre sömnkvalitet (Buysse, Reynolds, Monk, Berman & Kupfer 1988). 

I en studie av Blackhous, Junghanns, Broocks, Reimann & Hohagen (2002) undersökte man 

reliabiliteten och validiteten av PSQI med en undersökning som bestod av ett för och ett omtest 

av PSQI. Undersökningen utfördes på personer som var diagnostiserade med sömnlöshet. 

Resultatet av studien visade att PSQI testet hade en hög reliabilitet mellan förtest och omtest, 

vilket innebär att testresultatet blev det samma vid båda tillfällen. Studien indikerade att testet 

hade en hög validitet för personer som var diagnostiserade med sömnlöshet. 
 
 

Center for Epidemiologic Studies Depression scale (CES-D) 
 

Testet används för att utvärdera om försökspersonen lider av depression. CES-D består av en 

enkät där patienten får fylla i frågor gällande depressiva känslor och beteende under den 

senaste veckan. I en del av studierna som är inkluderade i denna översikt har CES-D använts 

för att undersöka om depressiva symtom uppkommer i samband med sömnbesvär. Tidigare 

forskning visar att depressiva symtom minskas i samband med att sömnbesvär minskas 

(Radloff 2014). Max resultat på testet är 30 poäng, ett resultat under 24 poäng visar på 

demenssjukdom. MMSE är inte ett diagnostiskt test utan en del i en undersökning (Folsten 

1975). I studierna som inkluderats i denna systematiska översikt har testet använts för att 

undersöka kognitiv status hos deltagarna på grund av att sänkt kognitiv förmåga är ett symtom 

på kroniska sömnbesvär. 
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State Trait Anxiety Inventory (STAI) 
 
STAI är ett psykologisk inventeringstest som är baserad på en fyrgradig Likertskala. Testet 

består av en enkät med 40 frågor och ett högt poäng på testet innebär en hög nivå av ångest. 

Testet utvärderar olika typer av ångest; ångest status och ångest gällande en viss händelse. 

Testet används bland annat för att skilja på ångest och depression. Tidigare forskning visar att 

det finns en positiv korrelation mellan ångest och sömnbesvär (Speilberger 1989). 

 
Epworth Sleepiness Scale (EES) 

 

EES är ett verktyg som används för att registrera och utvärdera sömnighet under dagen, 

enkäten består av åtta stycken frågor som patienten får svara på. Ett test resultat på över 10 

poäng indikerar att patienten upplever en högre nivå av sömnighet under dagen jämfört med 

vad som anses vara normalt och detta indikerar att patienten bör genomgå ytterligare 

utvärdering. I ett flertal studier där EES har använts har testet uppmätts ha hög validitet och 

reliabilitet (Johns 1997). 
 
 

Stress test - Development of Stressful Life Events questionnaire 
 

Utformades 1997 av Dr. Latha Satish. Enkäten består av 52 frågor som mäter stressnivå och 

kontroll nivå vilket anger nivå av kontroll som individen har i en stressig situation (Patel 

2013). Tidigare forskning visar att stress har en negativ inverkan på sömn (Åkersted 2010). 

 
Självförtroende test 

 

Testet utvecklades 1987 av Rekha Agnihitori och består av består av 50 frågor. Testet har 

kallats för ASCI testet i studier på grund av att deltagarna inte ska veta vad testet handlar om. 

Desto lägre poäng på enkäten desto högre självförtroende har deltagaren (Pastey & Aminbhavi 

2006). Tidigare studier har visat att personer som har låg självkänsla är mer sårbara för att 

drabbas av depression, ångest och oro (Farm 2013). Oro, ångest och depression är symtom av 

kroniska sömnbesvär därför används dessa tester för att utvärdera sömn. 
 
 
Sömndagbok 

 

För att få en förståelse över hur patientens sömn ser ut så kan läkaren rekommendera denna att 

föra en sömndagbok under en bestämd period. I sömndagboken får patienten fylla i 

insomningstid, tid då personen steg upp, hur många gånger personen vaknade under natten 

samt hur patienten mått under dagen. Sömndagboken används för att registrera hur sömnen ser 

ut hos patienten och för att se om sömnen förbättras i och med att patienten får tips och råd av 

läkaren (Janson 2013).
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  SF-36 Hälsoenkät 
 

SF-36 används för att mäta psykisk och fysisk hälsa samt förändringar av dessa över tid, 

bedömning av effekter av behandling och vid jämförelser mellan olika grupper. Testet består 

av 36 frågor som bland annat utvärderar hur fysiskt aktiv personen har varit under en period 

(Sullivan, Karlsson & Ware 1995). 
 
 

SF-12 Hälsoenkät 
 

SF-12 är en förkortad version av hälsoenkäten SF-36. En Förkortad version av SF-36 togs 

fram eftersom att det förenklade medverkandet i studier för försökspersonerna på grund av att 

SF-36 var tidskrävande att genomföra. SF-12 består av en enkät som innehåller 12 stycken 

frågor gällande patientens psykiska och fysiska hälsa. Testet är utformat för att passa alla typer 

människor oavsett ålder eller hälsostatus (Utah Department of Health 2001). 
 
 
Community Healthy Activities Model Program for Seniors (CHAMPS) Physical Activity 

Questionnaire for older adults 

Enkäten undersöker mängden av fysisk aktivitet som har utförts samt frekvens av fysisk 

aktivitet per vecka. Testet består av 41 frågor och används vid interventioner för att utvärdera 

hur deltagarnas aktivitetsmönster ser ut före och efter interventionen. I en studie av Stewart, 

Mills, King, Haskell, Gillis & Ritter (2001) undersökte forskarna testets värde för att mäta 

resultatet av en intervention bestående av fysisk aktivitet. Resultaten av studien indikerade att 

CHAMPS enkäten var användbar för att utvärdera effektiviteten av en intervention som syftar 

till att öka fysisk aktivitet hos äldre vuxna. 

 
 

1.3 Syfte och frågeställning 
 

Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att kartlägga och evidensgranska tidigare 

forskning som undersökt om fysisk aktivitet kan minska sömnbesvär. Vetenskapliga studier 

har granskats för att undersöka om fysisk aktivitet påverkar sömnbesvär. Målsättningen var 

att undersöka om det finns ett vetenskapligt stöd för att rekommendera fysisk aktivitet till 

personer med sömnbesvär. 

Frågeställning: 
 

Kan fysisk aktivitet användas för att minska sömnbesvär? 
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2. Metod 
 

Metoden som valdes till denna uppsats var en systematisk litteraturstudie. En systematisk 

litteraturstudie kan beskriva kunskapsläget inom ett visst område, finna brister i forskningsfältet 

och utgöra en bas för framtida forskning (Forsberg & Wengström 2008, s. 90-92). En 

systematisk litteraturstudie försöker övervinna alla systematiska fel eller biaser vid alla del steg i 

processen från informationssökningen till sammanställningen av uppsatsen och det innebär att 

alla relevanta källor som besvarar syftet sammanställs (Cullum 1999). 

Svagheten med icke-systematiska översikter är att de ofta bygger på studier som författaren 

känner till. Dessutom finns det risk för att författaren väljer ut enbart de studier som stödjer 

författarens egna åsikter. Översikten kan därför komma att ge en skev bild av de verkliga 

förhållandena (SBU 2013). Denna systematiska litteraturstudie följde processen av 

genomförande av systematiska litteraturstudier som beskrivits av Statens Beredning för 

medicinsk Utvärdering (2013). Processen innebär i korthet att (1) Fråga; formulera frågan på 

ett strukturerat sätt och ställ upp inklusions- och exklusionskriterier. (2) Val av litteratur; 

litteratursökning, grovsållning av abstrakt, beställning av artiklar i fulltext och bedömning av 

artiklar som uppfyller inklusions- och exklusionskriterier. (3) Granskning av studier; med hjälp 

av SBUs granskningsmallar. (4) Evidensgradering och slutsatser; syntes av resultat från 

enskilda studier, bedömning av styrkan på det vetenskapliga underlaget och formulera 

evidensgraderade resultat (SBU, 2013). 
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Figur 1. Tillvägagångssätt (SBU 2013) 
 
 
 

2.1 Genomförande 
 
En pilotsökning genomfördes i april 2014 i databaserna Pubmed och Sportdiscus vilket gav en 

överblick av området. Pilotsökningen gjorde att ord- och sökteknik testades inför de slutliga 

informationssökningarna vilket gav en fördjupad kunskap i processen. 

Vid de slutgiltiga sökningarna användes databaserna Pubmed, Sportdiscus och Discovery på 

grund av att dessa databaser ansågs vara relevanta för sökningen. För att undvika 

publiceringsbias rekommenderar SBU (2013) att sökningar ska genomföras inom minst 2 

stycken databaser. Vid databassökningarna användes söktermer som baserades på 

fritextsökning och utav MeSH termer (medicinsk tesaurus) som togs fram genom databasernas 

sökordslistor. För att öka känsligheten och för att minska mängden av irrelevant information 

användes blocksökningar som genomfördes med Booelska sökoperationer. Sökoperationen 

AND användes för att kombinera sökorden med varandra, OR användes för att utöka 

sökningarna och NOT användes för att utesluta irrelevant info. 
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Resultatet av litteratursökningarna med limits från Pubmed, Sportdiscus och Discovery redovisas 
nedan. 

 
 

Tabell 1. Artikelsökning. 
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2.2 Inklusions- och exklusionskriterier 
 
För att strukturera och avgränsa en systematisk översikt ska man enligt SBU (2013) definiera 

vilka studiepopulationer, behandlingar, kontrollbehandlingar och utfallsmått som är relevanta 

för frågan. För att besvara frågan med den systematiska översikten fastställs 

inklusionskriterierna och dessa kompletteras av andra aspekter som behandlingstid, 

uppföljningstid och lämplig studiedesign. Ytterligare avgränsningar brukar utformas gällande 

språk i en systematisk översikt. Exklusionskriterier ställs upp för att utesluta irrelevant 

information och för att smalna av litteratursökningen på grund av att dessa minskar antalet 

träffar vid databassökningarna. SBU’s (2013) anvisningar följdes för att skapa relevanta 

inklusions- och exklusionskriterier för denna systematiska översikt, dessa presenteras nedan i 

punkt 2.2.1 och punkt 2.2.2. 

 
2.2.1 Inklusionskriterier 

 

 Randomiserade kontrollerade studier. 
 

 Samtliga studier där man undersökt fysisk aktivitets inverkan på sömnbesvär. 
 

 Studier som publicerats på engelska. 
 

 Samtliga deltagare i respektive studie ska innan studiens start haft minst ett utav följande 

symtom som är vanliga diagnoskriterier vid kroniska sömnbesvär. Personen har haft 

sömnbesvär, uppvaknanden under natten och/eller fysisk nedsatthet i mer än tre månader. 

Personen har känt av en negativ inverkan på humör, kognitions och/eller perceptions 

förmåga. Personen har märk av illamående, tidigt uppvaknande (mot personens vilja), 

försämrad sömnkvalitet, trötthet under dagen, svårigheter vid insomning samt om total 

sömn tid som är mindre än 6,5 timmar per natt i snitt. 
 
 

2.2.2 Exklusionskriterier 
 

 Andra studier än randomiserade kontrollerade studier. 
 

 Studier som publicerats på andra språk än engelska. 
 
 
 

2.3 Urval 
 

Databassökningarna gav ett stort antal träffar, sammanlagt 1655 träffar och det första steget av 

urval gjordes genom preliminär bedömning av titlar och genomläsning av abstrakt. Antalet 

valda artiklar vid första granskning var 28 stycken, för vidare urval utfördes en 

artikelgranskning. I första steget av granskningen uteslöts de artiklar som inte nådde upp till 

uppsatta inklusions- och exklusionskriterier, vid detta urval uteslöts 22 artiklar. Av de 28 

artiklarna inkluderas 6 stycken. 
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Figur 2. Flödesschema över hur de analyserade artiklarna valts ut. 

 

 
 

2.4 Evidensgranskning 
 
Vid det slutliga urvalet inkluderades 6 vetenskapliga studier som granskats och poängsatts med 

SBUs granskningsmallar för randomiserade kontrollerade studier (se bilaga 2 & 4) och 

bedömdes lämpliga att besvara syftet. Artiklarna evidensgraderades med GRADE som 

utvecklats av GRADE working group där SBU ingår. 
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GRADE:s evidensgradering bygger på en fyrgradig skala som med SBU:s terminologi kallas 

för starkt, måttligt, begränsat och otillräckligt vetenskapligt underlag. Begränsat underlag kan 

vara tillräckligt för att tillämpa metoden i klinisk praxis om andra kriterier är uppfyllda, t.ex. 

rimlig kostnadseffektivitet. Otillräckligt underlag tydliggör att vi måste ha mer forskning innan 

metoden kan tillämpas i stor skala. Starkt vetenskapligt underlag är så stabilt att det är liten risk 

för att ny forskning kommer att komma fram till nya slutsatser. På samma sätt innebär ett 

begränsat vetenskapligt underlag att det är högre risk för att nya studier kan förändra slutsatsen 

(SBU 2013). 

Nedan visas en faktaruta gällande evidensgradering: 
 

 
 

  

 
Faktaruta 10.1 Preliminär evidensstyrka baserad på studiedesign och skäl för 

ned- eller uppgradering av evidensgraderingen. 

 

 Evidensstyrka Studiedesign   

 Stark () Randomiserade studier 

 Måttligt stark ()  

 Begränsad () Observationsstudier; kohort- och fall–kontrollstudier 

 Otillräcklig () Fallstudier m m 

   

 Sänk gradering om Höj gradering om   

 • Brister i studiekvalitet (maximalt –2) 
 

• Bristande överensstämmelse mellan 

studierna (maximalt –2) 

• Brister i överförbarhet/relevans 

(maximalt–2) 

• Bristande precision (maximalt –1) 

• Hög sannolikhet för publikationsbias (maximalt -2) 

• Stora effekter och inga sannolika 

”confounders” (maximalt  +2) 

• Tydligt dos–responssamband (maximalt +1) 
 

• ”Confounders” som inte är med i analysen borde 

leda till bättre behandlingsresultat i kontrollgruppen, 

d.v.s. hög sannolikhet att effekten underskattats 

(maximalt + 1) 

      
 

Figur 3. Faktaruta som beskriver poängsättning av evidensstyrka (SBU 2013) 
 

 
 

2.5 Etiska aspekter 
 

 

Detta är en systematisk litteraturstudie och ingen blev direkt påverkad av interventionen eller av 

eventuella biverkningar eftersom att studien bygger på data som redan existerade. 
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2.6 Reliabilitet och validitet 
 
 

Denna systematiska litteratur studie evidensgranskades med Statens Beredning för medicinsk 

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården (SBU 2013). Alla steg som rekommenderas av 

SBU har använts i denna studie. Denna metod är väl beprövad och därför bör denna studie 

anses ha en hög reliabilitet och validitet. 
 
 

3. Resultat 
 
3.1 Sammanfattning av artiklar 

 
I den här systematiska litteraturstudien inkluderades sex studier som mötte uppsatta inklusions- 

och exklusionskriterier. En resultatsammanställning av de viktigaste parametrarna visas nedan i 

tabellform. 



 

 
Nr. och artikel Författare, år, 

land 

Patienter, 

vårdform och 

antal vid start 

Studietyp Intervention Effektmål och 

uppföljningstid 

Resultat Bevisvärde 

1. Effect of acute 

physical excercise 

on patients with 

chronic primary 

insomnia 

Passos et al 

(2010) 

Brasilien 

Kvinnor (n=38) 

och män (n=10) 

(range=36-52 år) 

Diagnostiserade 

med sömnbesvär. 

 
Behandling fysisk 

aktivitet bestod 

av måttlig aerob 

träning, högintensiv 

aerob träning och 

måttlig 

styrketräning. 

RCT Deltagarna delades 

slumpsmässigt upp 

i fyra grupper; kon- 

trollgrupp (n=12), 

måttlig aerob grupp 

(n=12), högintensiv 

aerob grupp (n=12) 

och en måttlig 

styrketräningsgrupp 

(n=12). 

Deltagarna i inter- 

ventionsgrupperna 

fick utföra ett pass 

av respektive akti- 

vitet. 

Deltagarnas sömn 

utvärderades vid 

studiens start och 

vid eftertestet med 

PSG och 

sömndagbok. 

Ångestnivåer 

registrerades med 

STAI. Samtliga 

tester utfördes i 

laboratoriemiljö. 

Vid eftertestet indikerade 

resultatet att deltagarna i den 

måttliga aeroba gruppen fått en 

minskning av total 

insomningstid, total vaken tid, 

samt en ökning av total sömntid 

och sömneffekt. Sömndagboken 

visade en signifikant minskning 

av total insomningstid och en 

ökning av total sömn tid i den 

måttliga aeroba gruppen efter 

tränings-passet. STAI enkäten 

visade en signifikant reduktion 

av ångest inför läggdags i 

måttliga aeroba gruppen. 

I styrketräningsgruppen samt 

den högintensiva aeroba 

gruppen hittade man inga 

signifikanta skillnader efter ett 

akutträningspass jämfört med 

värdena vid studiens start. 

Måttligt vetenskap- 

ligt underlag. 
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2. Exercise to 

Improve Sleep in 

Insomnia: 

Exploration of 

the Bidirectional 

Effects. 

Baron et al 

(2013) USA 

Innaktiva kvin- 

nor (n=11) 

(range=61-65 år) 

med sömnbesvär. 

 
Behandling: 

fysisk aktivitet 

bestod av aerob 

träning i form 

av promenader, 

träningscykel eller 

löpbandsträning. 

RCT Deltagarna delades 

vid studiens start 

slumpmässigt in i 

två stycken grup- 

per, kontrollgrupp 

och interventions- 

grupp. Samtliga 

grupper fick ta del 

av information 

gällande sömnhäl- 

sa. 

Deltagarna fick 

utföra fysisk 

aktivitet i form av 

aerob träning, i 30 

minuter / gång, 4 

gånger per vecka 

under 16 veckor. 

Deltagarnas sömn 

utvärderades med 

enkäter PSQI, 

MMSE och CES-D 

vid start och efter 

interventionens slut. 

Objektiva mätningar 

av sömn registrera- 

des med PSG och 

aktigrafi, fysisk 

aktivitet registrera- 

des med sju dagars 

aktigrafi. 

Resultatet av studien visade att 

deltagarna i 

interverventionsgruppen fick en 

signifikant ökning av total 

sömntid samt en ökning av 

sömneffekt jämfört med 

deltagarna i kontrollgruppen 

efter interventionen av aerob 

fysisk aktivitet. 

Måttligt vetenskap- 

ligt underlag. 

3. Moderators 

and mediators of 

excercise induced 

objective sleep 

improvements in 

midlife and older 

adults with sleep 

complaints. 

Buman et al 

(2011) USA 

Innaktiva män 

(n=22) och kvinnor 

(n=44) vuxna med 

sömnbesvär (n=66) 

(range=55-79år) 

 
Behandling: fysisk 

aktivitet bestod 

av måttlig aerob 

träning i form av 

gymnastik och 

raska promenader. 

RCT Deltagarna delades 

slumpmässigt in i 

en interventions- 

grupp (n=36) och 

en kontrollgrupp 

(N=30). Deltagarna 

i interventionsgrup- 

pen fick utföra 

fysisk aktivitet i 

form av aerob 

träning, två gånger 

per vecka i 60 min 

per gång. Utöver 

detta fick de utföra 

hembaserad träning 

3 ggr per vecka i 30 

min per gång under 

12 månader. 

Kontroll gruppen 

fick gå en kurs i 

hälsa. 

Samtliga grupper 

fick rekommen- 

dationer gällande 

sömnhygien. 

Fysisk aktivitet 

registrerades vid 

studiens start och 

slut med enkäten 

CHAMPS. Sömn 

granskades och 

registrerades med 

PSQI, CES-D och 

STAI. 

Objektiv sömn 

mättes med PSG i 

hemmet under tre 

nätter vid start och 

under två nätter vid 

eftertestet. 

Resultatet visade att 

interventionsgruppen fick 

signifikanta skillnader i resultatet 

jämfört med kontrollgruppen, 

där man såg en minskning av 

total sömn tid i steg 1 sömn, en 

ökning av tid i steg 2 sömn och 

betydligt färre uppvaknanden 

under natten. Utöver detta 

minskade depressiva symtom 

marginellt i förhållande till 

kontrollgruppen, STAI 

förändrades inte. 

Starkt vetenskapligt 

underlag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 



 

 

4. Aerobic 

exercise 

improves self- 

reported sleep 

and quality of life 

in older adults 

with insomnia. 

Reid et al 

(2010) USA 

Äldre kvinnor 

(n=16) och män 

(n=1) med 

sömnbesvär (n=17) 

(range 55-65 år). 

 
Behandling: fysisk 

aktivitet bestod av 

aerob träning av 

minst två av följan- 

de träningsformer: 

cykling, promena- 

der och löpband- 

sträning. 

RCT Deltagarna delades 

slumpmässigt in i 

en interventions- 

grupp (n=10) och 

en kontrollgrupp 

(n=7). 

Deltagarna i kon- 

trollgruppen fick 

utföra aerob fysisk 

aktivitet, 4 ggr per 

vecka under 16 

veckor. Samtliga 

grupper fick ta del 

av information gäl- 

lande sömnhälsa. 

Deltagarna fick fylla 

i enkäterna: PSQI, 

ESS, SF-36, MMSE 

och CES-D vid start 

och vid eftertestet. 

Sömn mättes objek- 

tivt med PSG. 

Resultatet visade att 

interventionsgruppens 

sömnkvalitet förbättrades 

jämfört med kon-trollgruppen 

enligt PSQI, där en ökning 

uppmättes i sömntid, 

sömneffekt och daglig funktion. 

Interventionsgruppen fick en 

minskning av depressiva sym- 

tom, sömnighet under dagen, 

insomningstid och en 

förbättring av dagsformen 

jämfört med resultatet vid start. 

Måttligt vetenskap- 

ligt underlag. 

5.  The effects of 

yoga therpy on 

selected phsyco- 

logical variables 

among male 

patients with 

insomnia 

Sobana et al 

(2013) Indien 

Manliga del- 

tagare (n=40) 

(range=30-40 år) 

diagnostiderade 

med sömnbesvär 

 
Behandling: fysisk 

aktivitet bestod av 

Yoga. 

RCT Deltagarna delades 

slumpmässigt in i 

en interventions- 

grupp (n=20) och 

en kontrollgrupp 

(n=20). 

Yoga utfördes av 

interventionsgrup- 

pen dagligen under 

8 veckor i 90 min 

per gång. 

Kontrollgruppen 

utförde ingen fysisk 

aktivitet. 

Samtliga deltagare 

fick utföra stress 

och självförtroende 

test vid start och vid 

eftertestet. 

Resultatet av studien indikerade 

en signifikant ökning av självför- 

troendet hos deltagarna i inter- 

ventionsgruppen och en signifi- 

kant minskning av stressnivåer 

efter 8 veckor av daglig yoga. 

En hög nivå av stress och ett 

lågt självförtroende är två 

faktorer som kan påverka 

sömnen negativt. 

Måttligt vetenskap- 

ligt underlag. 

6. Tai Chi and self- 

rated quality of 

sleep and dayti- 

me sleepiness in 

older adults: 

a randomized 

controlled trial. 

Fuzhong et al 

(2004) USA 

Kvinnor och 

män(n=96) (range= 

60-92 år) diagosti- 

serade med 

sömnbesvär. 

 
Behandling: fysisk 

aktivitet bestod av 

Tai Chi 

RCT Deltagarna rando- 

miserades till kon- 

trollgruppen (n=56) 

eller interventions- 

gruppen (n=62). 

Kontrollgruppen fick 

ta del av lågintensiv 

träning och 

interventionsgruppe 

n fick utföra Tai Chi 

träning i 60 min 

per gång, 3ggr per 

vecka under 24 

veckor. 

Deltagarnas sömn 

registrerades vid 

start och efter 

interventionen med 

enkäterna PSQI 

och ESS. 

Fysisk aktivitet 

mättes med enkä- 

ten SF-12. 

Resultaten visade att 

interventionsgruppen fick 

signifikanta skillnader i resultatet 

jämfört med kontroll gruppen, 

med en ökning av subjektiv 

sömnkva-litet, sömn tid, 

sömneffekt och en minskning av 

insomningstid, sömn störningar 

och sömnpro-blem. Signifikanta 

skillnader uppmättes i ESS 

resultaten vilket indikerade att 

sömnighet under dagen hade 

minskat. 

Måttligt vetenskap- 

ligt underlag. 
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3.2 Kan fysisk aktivitet användas för att minska sömnbesvär? 
 

Studierna undersökte om fysisk aktivitet kan användas för att minska sömnbesvär. 
 

 

Effect of acute physical exercise on patients with chronic primary insomnia 
 

I en studie av Passos, Poyares, Santana, Garbuio, Tufik & Mello (2010) undersöktes effekten 

av ett pass av akut fysisk aktivitet på personer som var diagnostiserade med sömnbesvär. 

Deltagarna bestod av kvinnor (n=38) och män (n=10) (range 36-52år) som slumpmässigt 

delades upp i fyra grupper, en kontroll grupp (n=12), en måttlig aerob grupp (n=12), en 

högintensiv aerob grupp (n=12) och en styrketräningsgrupp med måttlig intensitet (n=12). 

Deltagarnas sömn utvärderades vid studiens start och vid eftertestet med PSG och 

sömndagbok. Ångestnivåer registrerades med STAI, sömn registrerades med en sömndagbok 

och samtliga tester utfördes i laboratoriemiljö. Sömnvariabler som mättes vid PSG var total 

sömntid, sömneffektivitet, insomningstid, REM-sömn, total vaken tid, vaken tid efter 

insomnande, uppvaknanden, sömn apné index, periodiska rörelser av ben och andelen av 

sömnstadier. PSG analysen utfördes av två utredare som var ovetandes om grupperingen av de 

frivilliga. 

Deltagarna i den måttligt aeroba gruppen och deltagarna i den högintensiva aeroba gruppen 

utförde träning på ett löpband. Deltagarna i den måttliga aeroba gruppen fick utföra måttlig 

träning under testtillfället, nivån låg på tröskelintervall 1 (måttlig ökning av andning och puls) i 

50 minuter. Deltagarna i den högintensiva aeroba gruppen fick utföra högintensiv träning under 

testtillfället, nivån låg på tröskelintervall 2 (stor ökning av andning och puls). Den aeroba 

träningen bestod av 3 omgångar av löpning med tröskelintervall 1 (måttliga gruppen) eller 

tröskelintervall 2 (högintensiva gruppen) under 10 minuter per gång med 10 minuters vila 

mellan varje omgång. För styrketräningsgruppen bestämdes träningsbelastningen med ett max 

test (1RM), deltagarna fick sedan träna på 50 % av 1 RM på samtliga övningar. Deltagarna fick 

utföra följande övningar: axel press, bröstpress, vertikal dragkraft, benpress, bencurl, ben 

förlängning, crunches och korsryggs övningar. Tre uppsättningar av 10 repetitioner på 50 % av 

1 RM utfördes, varvat med 90s återhämtningsintervaller. Styrketräningspasset utfördes i ca 50 

minuter. 

Vid eftertestet visade mätningarna en minskning av total insomningstid (55 %) och total vaken 

tid (30 %), samt en ökning av total sömntid (18 %) och sömneffekt (13 %) i måttliga aeroba 

gruppen. Den procentuella tiden som tillbringades i de olika sömnstadierna förändrades inte. 

Sömndagboken visade en signifikant minskning av total insomningstid (39 %) och en ökning av 

total sömn tid (26 %) i måttliga aeroba gruppen efter träningspasset. 



19  

STAI enkäten visade en signifikant reduktion av ångest inför läggdags i måttliga aeroba 

gruppen (15 %). I styrketräningsgruppen samt den högintensiva aeroba gruppen hittade man 

inga signifikanta skillnader efter ett akutträningspass jämfört med studiens start. 
 

 
Exercise to Improve Sleep in Insomnia: Exploration of the Bidirectional Effects 

 
I en studie av Baron, Reid & Zee (2013) undersöktes effekten av fysisk aktivitet hos inaktiva 

kvinnor (n=11) (range= 61-65 år) diagnostiserade med sömnbesvär. Deltagarna fick utföra 

fysisk aktivitet i form av aerob träning i 30 minuter, 4 gånger per vecka under 16 veckor. 

Deltagarnas sömn utvärderades med enkäterna PSQI, MMSE och CES-D före och efter 

interventionen. Objektiva mätningar av sömn registrerades med PSG och aktigrafi, fysisk 

aktivitet registrerades med sju dagars aktigrafi. Sömn variabler som kontrollerades vid start och 

efter interventionen var total sömntid, sömneffektivitet, total vaken tid och total antal 

uppvaknanden. 

Deltagarna delades vid studiens start slumpmässigt upp i två stycken grupper en 

interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Interventonsgruppen fick utföra aerob träning och 

samtliga deltagare fick ta del av information gällande sömnhälsa. Sömnhälsoinformationen 

bestod av ett individuellt möte med en sömnspecialist där deltagarna fick skriftliga och 

muntliga rekommendationer gällande sömn i enlighet med de rekommendationer som 

publicerats av Amerikanska akademin för sömnmedicin. 

Deltagarna i interventionsgruppen utförde aerob träning 4 ggr i veckan. Nivån av den aeroba 

träningen för deltagarna i interventionsgruppen bestämdes individuellt med hjälp av VO2max 

test. Under vecka 1-6 fick deltagarna träna upp sin fysiska förmåga genom att trappa upp den 

aeroba träningen. Träningen bestod av; Vecka 1, 10-15 minuter per träningspass på 55 % av 

maxpuls. Vecka 2, 15-20 minuter per träningspass på 60 % av max puls. Vecka 3, 20-25 

minuter per träningspass på 65 % av maxpuls. Vecka 4, 25-30 minuter per träningspass på  

70 % av max puls. Vecka 5-6, 30-40 minuter per träningspass på 75 % av max puls. 

Vecka 7-16 fick deltagarna välja att antingen träna under två intervaller á 20 minuter per 

träningspass per dag under 4ggr per vecka alternativt en intervall på 30-40 minuter i sträck per 

pass per dag under 4 ggr per vecka på 75 % av maxpuls. Deltagarna deltog i två av tre möjliga 

fysiska aktiviteter som bestod av promenad, träningscykel eller löpband. 

Resultatet av studien visade att deltagarna i interventionsgruppen fick en signifikant ökning av 

total sömntid (p<0.01) samt av sömneffekt (p<0.05) jämfört med deltagarna i kontrollgruppen. 
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Moderators and mediators of exercise induced objective sleep improvements in midlife 

and older adults with sleep complaints 

Buman, Hekler, Bliwise & King (2011) undersökte hur fysisk aktivitet påverkade sömnen hos 

medelålders inaktiva män (n=22) och kvinnor (n=44) (range:55-79 år) med sömnbesvär. 

Deltagarna delades slumpmässigt in i två grupper; en interventionsgrupp (n=36) och en 

kontrollgrupp (n=30). 

Deltagarna i interventionsgruppen fick delta i ett gymnastikpass under två dagar per vecka 60 

minuter per gång varav 30-45 minuter bestod av aerob träning och de resterande 15-30 

minuterna bestod av uppvärmning och nedvarvning. Den aeroba tränings intensiteten låg på 60-

80 % av max puls. Max pulsen togs fram med ett löpbandstest. Utöver detta fick deltagarna 

utföra hembaserad träning 3 ggr per vecka under 30 min som bestod av aerobträning i form av 

raska promenader, interventionen pågick i 12 månader. 

En gång i veckan deltog kontrollgruppen i en hälsokurs som pågick under hela interventionen. 

Båda grupperna fick korta tryckta rekommendationer gällande sömnhygien. Fysisk aktivitets 

nivå mättes vid start med enkäten CHAMPS och sömn registrerades och granskades med PSQI, 

utöver detta fick deltagarna fylla i enkäterna CES-D och STAI. Objektiv sömn mättes med PSG 

i hemmet under tre nätter vid start och under två nätter vid eftertestet. Sömnvariabler som 

mättes vid PSG var procent av tid i steg 1 sömn, procent tid i steg 2 sömn, och antal 

uppvaknanden under den första tredjedelen av sömnen. 

Resultatet visade att interventionsgruppen fick signifikanta skillnader i resultatet jämfört 

med kontrollgruppen, där man såg en minskning av total sömn tid i steg 1 sömn 

(gruppskillnad 2,3; effektstorlek=0,66), en ökning av tid i steg 2 sömn (gruppskillnad=3,2; 

effektstorlek= 0,41) och betydligt färre uppvaknanden under natten (gruppskillnad = 1,0 

uppvaknande, effektstorlek=0.50).  Utöver detta minskade depressiva symtom marginellt i 

förhållande till kontrollgruppen, STAI förändrades inte. 
 
 
Aerobic exercise improves self-reported sleep and quality of life in older adults with 

insomnia 

I en studie av Reid, Baron, Lu, Naylor, Wolfe, Zee (2010) undersökte forskarna om aerob 

träning förbättrade självrapporterad sömn och livskvalitet hos äldre vuxna med sömnbesvär. 

Initialt deltog 23 personer i studien, efter randomiseringen valde fem personer att avsluta sitt 

deltagande i studien. De resterande deltagarna bestod av kvinnor (n=16) och män (n=1) 

(range=55-65år) och interventionen bestod av 16 veckors aerob fysisk aktivitet. 
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Deltagarna delades slumpmässigt in i en interventionsgrupp (n=10) och en kontrollgrupp (n=7). 

Mätningar på självrapporterad sömnkvalitet, livskvalitet och humör utfördes vid start och vid 

eftertestet. Interventionsgruppen fick ta del av aerob fysisk aktivitet och samtliga deltagare fick 

ta del av information gällande sömnhälsa. Interventionsgruppen fick genomföra ett VO2max 

test genom att utföra maximalt ergometer test som utfördes med läkares översyn. 

Sömnhälsoinformationen bestod av ett möte med en certifierad sömnspecialist där deltagarna 

fick verbala och skriftliga instruktioner kring sömn. 

Interventionen bestod av träningspass av aerob fysisk aktivitet 4 ggr per vecka som 

övervakades av en fysiolog. Den aeroba träningen trappades upp under de fem första veckorna 

för att deltagarna skulle vänja sig vid den fysiska aktiviteten enligt följande protokoll; Vecka 1 

tränade deltagarna i 10-15 minuter per träningspass på 55 % av VO2max. Vecka 2 tränade 

deltagarna i 15-20 minuter per träningspass på 60 % av VO2max. Vecka 3 tränade deltagarna i 

20-25 minuter per träningspass på 65 % av VO2max. Vecka 4 tränade deltagarna i 25-30 

minuter per träningspass på 70 % av VO2max. Vecka 5-6 tränade deltagarna i 20-40 minuter 

per träningspass på 75 % av VO2max. Vecka 6-16 tränade deltagarna i 2x20 minuter eller i 30- 

40 minuter per träningspass på 75 % av VO2max. Den fysiska aktiviteten bestod av minst två 

av följande träningsformer: cykling, promenader och löpbandsträning. 

Kontrollgruppen fick delta i rekreation (museum, parker) i ca 45 min, 3-5 ggr per vecka under 

16 veckor. Detta övervakades med en loggbok där deltagarna i kontroll gruppen fick fylla i 

vilken typ av rekreation som de tagit del av. 

Sömn variabler mättes med PSQI test där man mätte insomnings tid, sömn tid, sömn effekt 

och sömnstörningar. Sömnighet under dagen mättes med ESS. Vilket bedömer sannolikheten 

att individen kommer att somna under olika situationer under dagen. Hälsorelaterad livskvalitet 

mättes med SF-36, depressiva symtom mättes med CES-D och kognitiv funktion mättes med 

MMSE. Fysisk aktivitet och sömn undersöktes objektivt vid start och efter 16 veckor med 

aktigrafi som är en typ av accelerometer som registrerar rörelse av grovmotoriken. 

Sömnvariabler som undersöktes var: insomningstid, sömntid, sömn effekt, och daglig funktion. 

Dessutom registrerades deltagarnas totala sömn samt fysiska aktivitet med aktigrafi och 

deltagarna fick fylla i en sömndagbok under interventionens gång. 

Sömnparametrar beräknades av analysprogrammet Actiware, i programmet analyserades total 

sömntid, sömneffektivitet, insomningstid och antal uppvaknanden under natten med ANOVA 

test. 
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Resultatet visade att interventionsgruppens sömnkvalitet förbättrades jämfört med 

kontrollgruppen enligt PSQI (p <0,0001) där en ökning uppmättes i sömntid (p = 0,04), sömn 

effekt (p = 0,036) och en minskning i insomningstid (p=0,049) dessutom hade 

interventionsgruppens dagliga kognitiv funktion (p = 0,027) ökat jämfört med kontroll gruppen 

enligt MMSE.  Interventionsgruppen fick en minskning av depressiva symtom (p = 0,044), 

insomningstid (p= 0,049), sömnighet under dagen (p = 0,02) och förbättring av dagsform (p = 

0,017) jämfört med resultatet vid start. 
 
 
The effects of yoga therapy on selected psychological variables among male patients with 

insomnia 

I en studie av Sobana, Parthasarathy, Duraisamy, Jaiganesh & Vadivel (2013) undersökte 

forskarna effekten av yoga på manliga personer diagnostiserade med sömnbesvär. deltagarna 

bestod av män (n=40, range:30-40 år). Försökspersonerna delades slumpmässigt in i två 

grupper en interventionsgrupp (n=20) och en kontrollgrupp (n=20). Interventionsgruppen fick 

delta i ett yogapass dagligen under 8 veckors tid (90min/gång) medan kontrollgruppen inte fick 

någon typ av behandling. Observatörerna av studien var ovetandes om vilken av grupperna som 

försökspersonerna tillhörde. Deltagarna testades vid studiens start och efter interventionen, där 

man utvärderade sömnen med stress och självförtroende test. Stress mättes med Dr Satish 

(1997) metod och självförtroende utvärderades genom en åtgärd som utformats av Basvanna & 

Agnihotri (1987). 

Resultatet av studien visade en signifikant ökning av självförtroendet hos deltagarna i 

interventionsgruppen och en signifikant minskning av stresspoäng efter 8 veckor av daglig 

yoga. En hög nivå av stress och ett lågt självförtroende är två faktorer som kan påverka sömnen 

negativt. 
 
 
Tai Chi and self-rated quality of sleep and daytime sleepiness in older adults: a 

randomized controlled trial 

I en studie av Fuzhong, Fisher, Harmer, Irbe, Tearse, & Weimer (2004) undersökte man en 24 

veckors intervention av Tai Chi på personer (n=118) (range=60-92 år) med sömnbesvär. 

Initialt deltog 118 personer i studien, dessa randomiserades till en interventionsgrupp (n=62) 

och en kontrollgrupp (n=56). Vid eftertestet hade 27 av de randomiserade personerna valt att 

avsluta sitt deltagande i studien (14 personer från interventionsgruppen och 13 personer från 

kontrollgruppen). Vid eftertestet återstod 48 personer i interventionsgruppen och 43 personer i 

kontrollgruppen. 
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Interventionen bestod av fysisk aktivitet i form av Tai Chi i 60 minuter per gång, 3 gånger per 

vecka, under 24 veckor. Tai Chi träningen innehöll övningar som tränade upp 

kroppsmedvetenhet, samordnade rörelser av armar, ben och bål samt reglering av andning. 

Kontrollgruppen fick utföra lågintensiv träning 3 gånger i veckan under 24 veckor. Träningen 

bestod främst av sittande övningar tillsammans med kontrollerad andning, stretching och 

avkoppling. Motivet för att kontrollgruppen fick utföra lågintensiv träning var att forskarna 

ville ge deltagarna ett lågintensivt aktivitetsprogram med jämförbar social interaktion och 

njutning men med en lågintensiv fysisk nivå med mindre meditationskomponenter jämfört med 

Tai Chi gruppen.  Vid start och vid eftertestet fick deltagarna fylla i enkäterna PSQI, ESS och 

hälsa mättes med SF-12 och statistisk analys utfördes med flera ANOVA mätningar. 

Resultaten visade att interventionsgruppen fick signifikanta skillnader i resultatet jämfört 

med kontroll gruppen, med en ökning av subjektiv sömnkvalitet (P<0.01), sömn tid (P<0.01), 

sömneffektivitet (P<0.01) och en minskning av insomningstid (P<0.01), sömn störningar 

(P<0.01) och sömnproblem (P=.02). Signifikanta skillnader uppmättes i ESS resultaten 

(P<0.01) vilket indikerade att sömnighet under dagen hade minskat. Vid eftertestet hade Tai 

Chi deltagarna bättre poäng på PSQI testet jämfört med kontrollgruppen (P=0.01). 
 
 

3.3 Sammanfattning 
 

Det sammanvägda resultatet av den systematiska översikten indikerar att det finns ett måttligt 

evidensvärde för att regelbunden fysisk aktivitet kan användas för att minska sömnbesvär.  De 

signifikanta skillnaderna som uppstod efter intervention gällande sömnen redovisas nedan i 

tabell 3. 
 

Tabell 3. Signifikanta skillnader i sömnvariabler 
 

Artikel Signifikant ökning av Signifikant minskning av 

1 Total sömntid, sömneffekt. Insomningstid, total vaken tid, ångest. 

2 Total sömntid och sömneffekt.  
3 Steg 2 sömn. Antal uppvaknanden, steg 1 sömn, marginell 

minskning av depressiva symtom. 

4 Total sömntid, sömneffekt, daglig funktion, dagsform. Depressiva symtom, sömnighet under dagen, 

insomningstid 

5 Självförtroende. Stressnivåer. 

6 Sömnkvalitet, total sömntid, sömneffekt. Insomningstid, sömnstörningar, sömnproblem, 

Sömnighet under dagen. 
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4. Diskussion 
 

Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att kartlägga och evidensgranska tidigare 

forskning som undersökt om fysisk aktivitet kan minska sömnbesvär. Vetenskapliga studier 

har granskats för att undersöka om fysisk aktivitet påverkar sömnbesvär. Målsättningen var att 

undersöka om det finns ett vetenskapligt stöd för att rekommendera fysisk aktivitet till 

personer med sömnbesvär. 

Frågeställning: 
 

Kan fysisk aktivitet användas för att minska sömnbesvär? 
 

 
 

4.1.1 Metod Diskussion 
 
I den här systematiska litteraturstudien inkluderades endast randomiserade kontrollerade 

studier (RCT) som angivit att de undersökt fysisk aktivitets inverkan på sömnbesvär, 

motiveringen för att ha med RCT studier var att de anses ha näst högst kvalitet efter 

systematiska litteraturstudier (Forsberg & Wengström 2003, s. 92-93) och enligt SBU (2013) 

kan frågor om behandling besvaras bäst med RCT studier. 

SBUs gransknings mall av RCT studier (bilaga 2) och SBUs mall för evidensgradering 

(bilaga 4) användes för evidensbedömning av studierna. 

Den slutliga granskningen av studierna kan ha påverkats utav ovana kring användning av 

granskningsmallarna, en del av kriterierna i granskningsmallarna var svårtolkade och svåra att 

tillämpa på studierna. För att minska risken för granskningsfel har arbetet varit tätt knutet till 

att steg för steg följa SBU’s (2013) metod gällande systematiska översikter. 
 

 
4.1.2 Svårigheter med granskning av fysisk aktivitet och sömn 

 
Det har varit problematisk att jämföra studierna med varandra pga. att interventionerna har 

varierat. Den fysiska aktiviteten har utgjorts av aerobträning, styrketräning, yoga och Tai Chi. 

Sömnresultaten i studierna har varit problematiska att jämföra med varandra på grund av att 

man använt sig av olika registreringsmetoder för sömn. I fyra av studierna registrerades 

sömnen genom PSG samt enkäter och i de tre övriga studierna självskattades sömnen enbart 

med enkäter. Studierna som har undersökts har innehållit fyra former av fysisk aktivitet, denna 

översikt kunde istället ha fokuserat på endast en form av fysisk aktivitet men det hade 

inneburit att möjligheten att undersöka eventuella skillnader knutna till typ av intervention 

förlorats. 
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Samtliga studier som överensstämde med uppsatta inklusions- och exklusionskriterier har 

inkluderats oavsett kvalitet. Enligt SBU (2013) ger en välgjord systematisk översikt läsaren 

möjlighet att bedöma trovärdigheten i slutsatserna och det ger läsaren möjligheten att 

kontrollera om någon viktig litteratur inte kommit med i bedömningen. 

 

4.2 Resultat diskussion 
 

Nedan granskas och diskuteras de inkluderade studiernas resultat. 
 

 
 

4.2.1 Aerob fysisk aktivitet 
 

Den aeroba fysiska aktiviteten i studierna Effect of acute physical exercise on patients with 

chronic primary insomnia, Moderators and mediators of exercise induced objective sleep 

improvements in midlife and older adults with sleep complaints, Aerobic exercise 

improves self-reported sleep and quality of life in older adults with insomnia och Exercise 

to Improve Sleep in Insomnia: Exploration of the Bidirectional Effects har utförts på olika 

sätt. Det var problematiskt att jämföra de olika studiernas fynd med varandra eftersom att det 

endast fanns ett fåtal undersökta variabler i dessa fyra studier som identifieras och klassificeras 

på samma sätt. Gemensamt hittade alla fyra studier signifikanta förbättringar av sömnvariabler 

efter interventionen. Variabler som ökade i studierna var; total sömntid och sömneffekt i tre av 

fyra studier gällande aerob träning. En minskning av total insomningstid registrerades i 

studierna Effect of acute physical exercise on patients with chronic primary insomnia och 

Aerobic exercise improves self-reported sleep and quality of life in older adults with 

insomnia. Samt en minskning av depressiva symptom i studie Effect of acute physical 

exercise on patients with chronic primary insomnia och Aerobic excercise improves self- 

reported sleep and quality of life in older adults with insomnia. 

I studien Effect of acute physical exercise on patients with chronic primary insomnia 

redovisades endast resultaten från deltagarna som ingick i den måttliga aeroba gruppen. I 

resultat delen av artikeln redovisas inte resultatet av den högintensiva aeroba gruppen eller den 

måttliga styrketräningsgruppen, detta sänker studiens värde eftersom att det verkar som att 

forskarna försöker lyfta resultatet från den måttliga aeroba gruppen. Anledningen till att 

forskarna valt att göra detta kan vara att det endast var den måttliga aeroba gruppen som 

visade ett signifikant resultat. Det gör att tillförlitligheten för denna studie minskar eftersom  

att det verkar som att forskarna medvetet eller omedvetet håller undan information för läsaren. 

Det är intressant att man får signifikanta resultat i flera av sömnvariablerna i den måttliga 

aeroba gruppen trots att det endast är ett akut träningspass som genomförs i studien. En 

anledning till att forskarna sett så stor effekt kan ha berott på att de har missat eventuella 
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confounders som påverkat resultatet i studien. Confounders är vilseledning som uppstår när 

data från en studie ska tolkas, det sker när ett orsakssamband som man studerar påverkas av en 

eller flera länkande stör faktorer (confounders) som inte beaktas (SBU, 2003). På grund av 

detta skulle det vara intressant att utöka interventionsperioden samt frekvensen av träning för 

undersöka att om samma resultat uppnås. 

I studien Aerobic exercise improves self-reported sleep and quality of life in older adults 

with insomnia såg man positiva förändringar i 7 av de uppsatta variablerna. En anledning till 

att flest förändringar skedde i den studien kan vara att dessa variabler endast var 

självuppskattade, i de flesta av de andra inkluderade studierna var en del av variablerna 

objektivt registrerade. 

Studien Moderators and mediators of exercise induced objective sleep improvements in 

midlife and older adults with sleep complaints bestod av 66 fysiskt inaktiva vuxna. 

Interventionen utgjordes av en 12-månaders intervention av fysisk aktivitet under två 

dagar/vecka i 60 min per gång. Antalet deltagare i studien var stort jämfört med de andra 

inkluderade studierna. Det ger studien högre reliabilitet och validitet eftersom att 

interventionen testats på ett stort antal personer. Interventionen pågick under 12-månaders tid 

vilket indikerar att resultatet är sannolikt dvs. att det verkligen är interventionen som påverkat 

utfallet (Socialstyrelsen 2012). 

I studien Exercise to Improve Sleep in Insomnia: Exploration of the Bidirectional Effects 

var deltagarantalet lägst jämfört med alla studier som inkluderats i denna systematiska 

översikt, 11 personer deltog i studien. Det gör att evidensvärdet sänks något eftersom att 

studiens reliabilitet och validitet samt generaliserbarhet sänks på grund av det låga 

deltagarantalet. Om det är ett högre antal deltagare i en studie så blir undersökningen mer 

tillförlitlig på grund av att den blir mer representerbar för gruppen av individer som avses att 

undersökas av forskaren (Wiley & sons 2014). Därför skulle det vara intressant att testa denna 

studie på nytt för att undersöka om man kan registrera samma skillnader i en större 

deltagargrupp. 

Studien Moderators and mediators of exercise induced objective sleep improvements in 

midlife and older adults with sleep complaints var noggrant utförd och mängden deltagare 

var högt, interventionstiden var längst jämfört med alla inkluderade studier och observatörerna 

av studien var ovetandes om vilka som ingick i kontroll respektive interventionsgrupp. Detta 

ger studien ett högt vetenskapligt värde. 
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Deltagarna bestod av män och kvinnor vilket gör att studien får ett högt generaliserbart värde 

för populationen (Britton 2000). Sömn utvärderades med både objektiva och självuppskattade 

mätningar genom PSG och enkäter vilket ökar tillförlitligheten av studien eftersom att man 

använde flera olika tillgängliga sätt som fanns för att undersöka sömn. 

I studien Aerobic exercise improves self-reported sleep and quality of life in older adults 

with insomnia bestod deltagarna av stillasittande kvinnor (n=16) och män (n=1). 

Interventionsgruppen fick ta del av fysisk aktivitet och sömnhälsoutbildning under 16 veckor. 

För att objektivt mäta sömn och fysisk aktivitet använde forskarna aktigrafi som mäter 

grovmotorikens rörelse med en känslig accelerometer. Det positiva med att använda sig av en 

accelerometer är att den mäter total fysisk aktivitet, duration och frekvens. Nackdelarna är att 

accelerometern är okänslig för vissa aktiviteter (Welk, 2002) vilket gör att denna studies 

kvalitet dras ned. Vid en vetenskaplig studie är det viktigt att använda sig av en så pass 

tillförlitlig metod som möjligt och i det här fallet lever inte accelerometern upp till standarden 

eftersom att det finns andra metoder som har högre tillförlitlighetsvärde, som t.ex. PSG. 

Studien skulle få ett högre vetenskapligt värde om både sömn och fysisk aktivitet mättes i 

laboratoriemiljö med experter som översåg mätningarna för att kontrollera att det går rätt till. 

Däremot finns det alltid en risk för att bedömningsbias uppstår när forskare överser  

experiment. Bedömningsbias uppstår när en undersökare bedömer behandlingseffekter med 

mjuka kriterier och när bedömaren känner till vilken behandling som patienten har fått, 

undersökaren kan då tendera att göra förmånligare bedömningar hos de patienter som fått den 

behandling han tror vara den bästa. Detta fel är ett viktigt skäl för att forskaren är ovetandes om 

vilka av deltagarna som får behandling eller inte (SBU 2004). 
 

 
4.2.2 Styrketräning 

 

I studien Effect of acute physical exercise on patients with chronic primary insomnia 

utförde deltagarna i styrketräningsgruppen tre uppsättningar av 10 repetitioner på 50 % av 1 

RM och träningspasset utfördes i ca 50min. Resultatet av styrketräningen tas inte upp i studiens 

resultatdel, forskarna nämner endast i diskussionsdelen att styrketräningsgruppen inte fick 

några signifikanta skillnader i sömnvariablerna efter interventionen. Det drar ner kvalitén på 

studien eftersom att det verkar som att forskarna endast försöker belysa de signifikanta fynden 

av studien (måttliga aeroba gruppen). Inga signifikanta skillnader registrerades i styrkegruppen 

detta kan bero på att intensiteten var för låg, därför skulle det vara intressant att göra om 

studien med en högre intensitetsnivå för att undersöka om resultatet blir annorlunda. 
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I studien Moderators and mediators of exercise induced objective sleep improvements 

in midlife and older adults with sleep complaints undersöktes effekten av ett akut 

styrketräningspass på sömnen hos äldre. Styrketräningens intensitet var 60 % av 1 RM. I 

studien Effect of acute physical excercise on patients with chronic primary insomnia 

hittade man inga signifikanta skillnader i styrketräningsgruppen, i studien Moderators and 

mediators of exercise induced objective sleep improvements in midlife and older adults 

with sleep complaints registerades en signifikant effekt av styrketräningen där datan visade 

färre uppvaknanden under natten och mindre tid i steg 1 sömn. I studien Effect of acute 

physical exercise on patients with chronic primary insomnia tränade deltagarna på 50 % av 

1 RM och i studien Moderators and mediators of exercise induced objective sleep 

improvements in midlife and older adults with sleep complaints tränade deltagarna på 60% 

av 1 RM. En anledning till att man uppmätte en signifikant skillnad i studien Moderators and 

mediators of exercise induced objective sleep improvements in midlife and older adults 

with sleep complaints kan bero på att belastningen var högre jämfört med studien Effect of 

acute physical exercise on patients with chronic primary insomnia. En annan anledning till 

att man fann en signifikant skillnad i studien kan vara skillnaderna i antal deltagare. I 

Moderators and mediators of exercise induced objective sleep improvements in midlife 

and older adults with sleep complaints bestod interventionsgruppen av 30 personer, detta 

kan vara en anledning till att man såg en signifikant i skillnad i resultaten jämfört med den 

andra studien där det endast ingick 12 deltagare i styrketräningsgruppen. 
 
 

4.2.3 Yoga 
 
I studien The effects of yoga therapy on selected psychological variables among male 

patients with insomnia undersöktes effekten av yoga på manliga patienter med sömnbesvär. 

Deltagarna bestod av 40 män mellan 30-40 år med självuppskattad sömnlöshet. Studien visade 

signifikanta förbättringar av stress och självförtroende poäng efter interventionen. 

En anledning till att en signifikant effekt av interventionen uppmättes kan ha berott på 

duration av aktiviteten (90 min) vilket var förhållandevis högt jämfört med de andra 

interventionerna. I studien The effects of yoga therapy on selected psychological variables 

among male patients with insomnia förklarade forskarna utförligt hur randomisering gick till 

vilket är viktigt enligt SBU (2013) för att öka tillförlitligheten av studien. Nackdelen med 

studien var att annorlunda skalor användes för att mäta stress och självförtroende poäng som 

inte använts i någon av de andra studierna. Detta gör att testen ifrågasätts på grund av att de 

inte verkar används i så stor utsträckning i sömnstudier. Detta drog ner evidensvärdet för 

studien eftersom att man inte vet om skalorna är tillförlitliga. 
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En annan nackdel var att studien inte granskats av en etiknämnd vilket är märkligt eftersom 

att den publicerats i en vetenskaplig tidskrift därför sänks tillförlitligheten av studien eftersom 

att det brukar vara vetenskaplig praxis att studier granskas av en etiknämnd innan de 

genomförs och publiceras i en vetenskaplig tidskrift. 
 
 

4.2.4 Tai Chi 
 

I studien Tai Chi and self-rated quality of sleep and daytime sleepiness in older adults: a 

randomized controlled trial undersökte man en 24 veckors intervention av Tai Chi på personer 

med måttliga sömnbesvär. I studien förklarades randomiseringen utförligt vilket gjorde att den 

slumpmässiga uppdelningen blev vetenskapligt tillförlitlig. 

Deltagarantalet var högst jämfört med alla andra studier i denna översikt och 

interventionsperioden var den näst längsta jämfört med alla andra studier i den här översikten 

och detta ökar generaliserbarheten, validiteten och reliabiliteten av studien. Endast subjektiv 

sömnkvalitet kontrollerades och därför minskades studiens kvalitet, kvaliteten hade ökat om 

både subjektiva och objektiva mätningar utförts. 
 
 

4.2.4 Evidens gradering 
 

Studien Effect of acute physical exercise on patients with chronic primary insomnia fick 

ett måttligt evidensvärde med avdrag för brister i studiens kvalitet. En av de starkaste bristerna 

var att deltagarnas fysiska aktivitets vanor inte definierades innan interventionens början och 

om kontroll- och interventions grupper var jämförbara från start. Dvs kontrollgruppen kan ha 

bestått av fysiskt aktiva personer och interventionsgruppen av fysisk inaktiva personer vilket 

kan ha gett ett missvisande resultat. 

Studien Exercise to Improve Sleep in Insomnia: Exploration of the Bidirectional Effects 

fick ett måttligt evidensvärde pga. att deltagarantalet var lägst jämfört med alla studier som 

inkluderats i denna systematiska översikt, det gjorde att evidensvärdet sänktes något eftersom 

att det endast var 11 personer som deltog i studien. 

Forskarna i studien var inte ovetandes om vilken behandling deltagarna fick ta del av 

(kontrollgrupp eller interventionsgrupp) och detta minskar evidensvärdet för en 

interventionsstudie på grund av att forskaren kan bli påverkad av forskningsbias. 

Forskningsbias innebär att forskaren kan begå metodfel där forskningsresultatet snedvrids t.ex. 

på grund av forskarens förutfattade mening gällande resultatet, tidigare hypoteser eller en 

önskan om ett visst utfall av forskningen (psykologiguiden 2014). 
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Däremot var alla delar av studien noggrant förklarade som t.ex. uppsatta inklusions- och 

exklusionskriterier, randomisering av deltagare, upplägg av fysisk aktivitet, undersökning och 

mätning av fysisk aktivitet och sömn, både objektiva och självuppskattade mätningar av sömn 

samt hur dataanalys utfördes vilket bidrog till att studien fick ett måttligt vetenskapligt 

underlag trots ett lågt deltagarantal. Evidensvärdet skattades i enlighet med SBUs (2013) 

granskningsmallar för en systematisk litteraturstudie. 

Studien Moderators and mediators of exercise induced objective sleep improvements in 

midlife and older adults with sleep complaints fick starkast vetenskaplig värde pga. Att 

studien hade ett högt deltagarantal, lång intervention och observatörerna av studien var 

ovetandes om vilka utav deltagarna som ingick i kontroll och interventionsgrupp. 

Studien Aerobic exercise improves self-reported sleep and quality of life in older adults 

with insomnia fick ett måttligt evidensvärde, evidensen minskades pga. att forskarna i studien 

inte var ovetandes om vilka av deltagarna som fick behandling. 

Studien The effects of yoga therapy on selected phsycological variables among male 

patients with insomnia bedömdes ha måttligt bevisvärde på grund av brister i studiens 

kvalitet, de skalor som användes för att mäta stress och självförtroende skulle kunna bytas ut 

mot mer beprövade och relevanta skalor för att mäta sömn. 

Studien Tai Chi and self-rated quality of sleep and daytime sleepiness in older adults: a 

randomized controlled trial graderades med ett måttligt evidensvärde pga. att observatörerna 

inte var ovetandes om vilka av deltagarna som fick behandling och på grund av att man endast 

mätte självuppskattad sömn. 

Studien The effects of yoga therapy on selected psychological variables among male 

patients with insomnia var inte etiskt granskad eller så nämndes det inte i texten vilket sänker 

tillförlitligheten av studien. 

I Studierna Effect of acute physical exercise on patients with chronic primary insomnia, 

Moderators and mediators of exercise induced objective sleep improvements in midlife 

and older adults with sleep complaints och The effects of yoga therapy on selected 

phsycological variables among male patients with insomnia var forskarna ovetandes om 

vilka av deltagarna som fick behandling vilket ökar evidensen av studierna (Wright, Brand, 

Dunn & Spindler 2007). 

I samtliga studier har ingen av försökspersonerna har varit ovetandes om vilken typ av 

behandling som de fått ta del av eftersom att det är i princip omöjligt att vara fysisk aktiv utan 

att vara medveten om det. 
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Observatörerna i studierna Aerobic exercise improves self- reported sleep and quality of 

life in older adults with insomnia och Tai Chi and self- rated quality of sleep and daytime 

sleepiness in older adults: a randomized controlled trial var inte ovetandes om vilka av 

deltagarna som fick behandling vilket sänkte dessa studiers evidensvärde detta skyddar mot 

observationsfel dvs. det förhindrar att förväntningar påverkar behandlingsresultatet studier. I 

studier där försökspersoner inte är ovetandes om behandling tenderar resultaten att visa större 

behandlingseffekter (SBU 2003). 

 

4.3 Slutsats 
 

I samtliga sex studier påverkades sömnen positivt genom en intervention av fysisk aktivitet. Av 

samtliga studier som inkluderats denna systematiska översikt har fem av sex studier ett 

bevisvärde av måttligt vetenskapligt underlag. Det innebär att det är sannolikt att ny forskning 

kan komma fram till nya slutsatser (SBU, 2013). Denna systematiska översikt indikerar att 

fysisk aktivitet kan användas för att minska sömnbesvär. 

 

4.4 Vidare forskning 
 

Översikten har tydliggjort att det behövs mer forskning inom området för att undersöka om det 

finns en rimlig kostnadseffektivitet av att använda fysisk aktivitet i klinisk praxis. Ytterligare 

forskning med en lång interventionsperiod samt ett större deltagarantal är önskvärt. Det är av 

intresse att undersöka vilken typ av fysisk aktivitet som har störst inverkan på sömnbesvär samt 

vilken frekvens och intensitet av aktivitet som ger bäst effekt. 



32  

Käll- och litteraturförteckning 
 

Baron, K. Reid, K. & Zee, P. (2013) Exercise to Improve Sleep in Insomnia: Exploration of the 

Bidirectional Effects. Journal of clinical sleep medicine. 
 
 
Basavanna, M. (1975) Manual for Self Confidence Inventory. Varanasi, Rupa Psychological 

Centre. In: Manual of Self Confidence Inventory. Ed: Agnihotry, Rekha (1987). National 

Psychological Corporation. 
 

 
Blackhous J., Junghanns K., Broocks A., Riemann D., Hohagen F. (2002) Test-retest 

reliability and validity of the Pittsburgh Sleep Quality Index in primary insomnia. 
 

 
 

Blaivas A. (2014) Polysomnography. Medline plus. 
 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003932.htm [2014-06-01] 
 

 
Britton, M. (2000). Evidensbaserad medicin. Så graderas en studies vetenskapliga bevisvärde 

och slutsatsernas styrka. Läkartidningen, vol. 97, s. 4414-15. 
 
 
Buman, M., Hekler, B., Bliwise, D. & King C. (2011) Moderators and Mediators of Exercise- 

Induced Objective Sleep Improvements in Midlife and Older Adults with Sleep Complaints. 

Health Psychol 30(5): 579–587. 
 
 
Buysse, D., Reynolds, C., Monk, T., Berman, S. & Kupfer, D. (1988) The Pittsburg sleep 

quality index: A new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry research. 28, 

193-213 Elsevier. 

 
Cullum, N. (1999) How to decide if review articles are trustworthy and relevant for practice. 

 

Nursing Times Learning Curve, 3 (6), 4-6. 
 
 
 

Farm, M. (2013) Psykologiguiden. 
 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=299&sjalvkansla [2014- 
 

09-10] 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003932.htm
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=299&amp;amp%3Bsjalvkansla


33  

Folsten, M. & S. (1975) MMSE. Socialstyrelsen. 

http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/mmse 

mmt 
 

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2003). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur och kultur. 
 
 
Forsberg, C & Wängström Y (2008) Att göra systematiska litteraturstudier 

 

Stockholm: Natur och kultur. 
 

 
 

Fuzhong, L., Fisher, J,. Harmer, P., Irbe, D., Tearse, R. & Weimer, C. (2004) Tai Chi and Self- 

Rated Quality of Sleep and Daytime Sleepiness in Older Adults: A Randomized Controlled 

Trial. American Geriatrics Society. 52:892–900. 
 
 
Gråberg, I. (2011) psykologiguiden. 

 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=257&somnproblem [2014-05-22] 
 

 
Janson, A. (2013) Landstinget Blekinge. Sov bra – utan sömnmedicin. 

 

 
 

Johns, M W. (1997) The Epworth Sleepiness Scale. The Hartford Institute for Geriatric 

Nursing, New York University, College of Nursing. 
 
 
Läkemedelsverket (2006) Medical Products Agency. 

http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Att-anvanda-lakemedel/Sjukdom-och- 

behandling/Behandlingsrekommendationer---listan/Somnsvarigheter/ 

[2014-06-24] 
 

 
 

Läkemedelsverket (1999) behandlings rekommendation. 

https://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och- 

sjukvard/behandlingsrekommendationer/somnsvarigheter.pdf [2014-06-24] 
 
 

Matuszak, M., Fry, A., Weiss, L., Ireland, T., Mcknight, M. (2003) 
 

Effect of Rest Interval Length on Repeated 1 Repetition Maximum Back Squats. National 

Strength and Conditioning Association. 

http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/mmsemmt
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/mmsemmt
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=257&amp;amp%3Bsomnproblem
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Att-anvanda-lakemedel/Sjukdom-och-behandling/Behandlingsrekommendationer---listan/Somnsvarigheter/
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Att-anvanda-lakemedel/Sjukdom-och-behandling/Behandlingsrekommendationer---listan/Somnsvarigheter/
https://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/somnsvarigheter.pdf
https://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/somnsvarigheter.pdf


34  

Passos, G., Poyares D., Santana, M., Garbuio, S., Tufik, S. & Mello M. (2010) Effect of acute 

physical excercise on patcients with chronic primary insomnia. JCSM, Journal of Clinical 

Sleep Medicine. 
 
 
Pastey G. & Aminbhavi V. (2006) Impact of Emotional Maturity on Stress and 

 

Self Confidence of Adolescents. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 

Vol. 32, No.1, 66-70. 
 
 
Patel, M. (2013) Effect of aerobic exercises on stress management of obese women. 

 

International Journal of Physical Education, Sports and Yogic Sciences Vol. 2 No. 2:80-81. 
 
 

Philips (2014) Actiwatch 
 

http://www.healthcare.philips.com/se_sv/homehealth/sleep/actiwatch/default.wpd [2014-09-17] 
 
Psykologiguiden (2014) 

 

[2014-09-10] 
 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=bias 
 

 
Radloff, J. (2014) Counselling Resource. Mental Health Library. Psychological self-tests and 

quizzes. 

http://counsellingresource.com/lib/quizzes/depression-testing/cesd/ 
 

[2014-09-10] 
 
 
 

Reid, K., Baron, K., Lu, B., Naylor, E., Wolfe, L. & Zee, P. (2010) Aerobic exercise improves 

self-reported sleep and quality of life in older adults with insomnia. Sleep Med. 11(9): 934– 

940. 
 
 
Satish, L (1997) Development of Stressful Life Events questionnaire. 

 
 
SBU-Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (2010) Kunskapscentrum för hälso- 

och sjukvården. Behandling av sömnbesvär hos vuxna. 

http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/Behandling_somnbesvar_vuxna_fulltext.p
d f 
 

 [2014-10-20]

http://www.healthcare.philips.com/se_sv/homehealth/sleep/actiwatch/default.wpd
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=bias
http://counsellingresource.com/lib/quizzes/depression-testing/cesd/
http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/Behandling_somnbesvar_vuxna_fulltext.pdf
http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/Behandling_somnbesvar_vuxna_fulltext.pdf
http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/Behandling_somnbesvar_vuxna_fulltext.pdf


35  

SBU-Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (2004) kunskapscentrum för hälso- och 

sjukvården http://www.sbu.se/sv/Direktlankar-sidhuvud/Ordlista/ 

[2014-09-13] 
 

 
 

SBU-Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (2013) Utvärdering av metoder i hälso- och 

sjukvården: en handbok. 

http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/SBUsHandbok.pdf 
 

[2014-05-18] 
 

 
 

Sobana, R., Parthasarathy S., Duraisamy, Jaiganesh K. & Vadivel S. (2013) The Effect of 

Yoga Therapy on Selected Psychological Variables Among Male Patients with Insomnia. 

Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2013 January, Vol-7(1): 55-57 
 
 
Social styrelsen (2014) evidensbaserad praktik. 

 

http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/evidensbaseradpraktik [2014-05-27] 
 

 
Socialstyrelsen (2012) Svenska effektutvärderingar av psykosociala interventioner. 

 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18937/2012-12-31.pdf  
[2014-09-17] 

 

 
 

Spielberger, C. D. (1989). State-Trait Anxiety Inventory: Bibliography (2nd ed.). Palo Alto, 

CA: Consulting Psychologists Press. 
 

 

Stewart AL., Mills KM., Haskell WL., Gillis DL., Ritter PL (2001) CHAMPS physical 

activity questionnaire for older adults: outcomes for interventions. 
 
 

Sullivan M., Karlsson J., Ware J. (1995) The Swedish SF-36 Health Survey-I. Evaluation of 

data quality, scaling assumptions, reliability and construct validity across general populations 

in Sweden. Social science medicine 41;1349-1358. 

 

Tonkonogi M, Styrketräning för barn – bu eller bä? Svensk idrottsforskning 2007:1 s. 38  

http://www.sbu.se/sv/Direktlankar-sidhuvud/Ordlista/
http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/SBUsHandbok.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/evidensbaseradpraktik
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18937/2012-12-31.pdf


36  

  Utah Department of Health (2001) Interpreting the SF-12. 
 

http://health.utah.gov/opha/publications/2001hss/sf12/SF12_Interpreting.pdf  
 
[2014-09-10] 

 

 
Welk, G. (2002) Physical activity in health related research. Human kinetics 

 

 
 

Wiley, J. and sons (2014) encyclopedia of statistics in behavioral science. John Wiley and sons 

inc. 

 
Wright, R. W., Brand, R. A., Dunn, W. & Spindler, K. P. (2007). How to write a systematic 

review. Clinical Orthopedics and Related Research, vol 455, s. 23-29 
 

 
Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (2011) rekommendationer för fysisk aktivitet för vuxna. 

 

http://www.fyss.se/rekommendationer-for-fysisk-aktivitet/ 
 

[2014-05-23] 
 

 
 

Åkerstedt, T. (2010) Livsstilen påverkar sömnen – på gott och ont. Läkartidningen Nr 36. 

http://health.utah.gov/opha/publications/2001hss/sf12/SF12_Interpreting.pdf
http://www.fyss.se/rekommendationer-for-fysisk-aktivitet/


37  

Bilaga 1 Litteratursökning 
 
 

Syfte och frågeställning: 
 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att kartlägga och evidensgranska tidigare 

forskning som undersökt om fysisk aktivitet kan minska sömnbesvär. Vetenskapliga studier 

kommer att granskas för att undersöka om fysisk aktivitet påverkar sömnbesvär. 

Målsättningen är att undersöka om det finns ett vetenskapligt stöd för att rekommendera fysisk 

aktivitet till personer med sömnbesvär. 

Frågeställning: 
 

Kan fysisk aktivitet användas för att minska sömnbesvär? 
 
 

 
Vilka sökord har du använt? 

 

Physical activity and sleep, physical activity and sleep deprivation, physical activity’s effect 

on sleep, physical activity and effects on sleep deprivation not sleep apnea not narcolepsy. 

Physical exertion reduce dyssomnias, physical activity and reduce dyssomnias, physical 

activity or physical exertion and reduce and dyssomnias not sleep apnea not narcolepsy not 

rats, physical activity and sleepiness not narcolepsy not sleep apnea not rats, 
 
 
 
 
Var har du sökt? 

 

PubMed, Sport Discus, Discovery. 
 
 
 
 
 
 
Sökningar som gav relevant resultat 

 

 
Pubmed: Physical activity and reduce and dyssomnias, physical activity or physical exertion and 

Reduce and dyssomnias not sleep apnea not narcolepsy not rats, physical activity and sleepiness not 
narcolepsy not sleep apnea not rats. 

Discovery: Physical activity and sleep deprivation. 
SportDiscus: Physical activity and sleep deprivation. 

 
 

 
Kommentarer 

 

Det var svårt att hitta bra material, men efter att jag testat flera olika sökningar så hittade 

jag det mesta av mitt material i Pubmed. 
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Bilaga 2. Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier. 
 
 
 
 
 

Bilaga 2. Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade 

studier 
 

 
version 2012:2.1 

 
 

Granskningen av en studie gäller i första hand studiokvalitet, d.v.s. risk för systematiska fel och risk för 

intressekonflikter (A). I den sammanvägda bedömningen av alla inkluderade studier enligt GR ADE 

inkluderar man också studiernas överensstämmelse (B), överför- barhet (C), precision (D), publikationsbias (E), 

effektstorlek (F), dos–responssamband (G) och sannolikhet att effekten är underskattad (H). 

 
Författare: 

År: 

Artikelnummer: 
 

 
Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. Alternativet ”ej tillämpligt” väljs 

när frågan inte är relevant. Specificera i kommentarsfältet. 

 

A. Granskning av studiens begränsningar Ja Nej Oklart Ej till- 
 

eventuella systematiska fel (bias)     

lämpligt 

A1. Selektionsbias 

 
   

 
   

 
   

 
   

 

 

Bedömning av risk för selektionsbias: Låg Medelhög  Hög 

A2. Behandlingsbias 
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Bedömning av risk för behandlingsbias: Låg Medelhög  Hög 
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Bilaga 3. Mall för evidensgradering 
 

 
 
 
 

10. Evidensgradering 
 
 

version2011:1.4 
 
 

Det sista steget i utvärderingen är att bedöma hur starkt det samlade vetenskapliga underlaget är. SBU 

använder det internationellt utarbetade GR ADE-systemet [1,2] för att klassificera styrkan på det 

vetenskapliga underlaget. 

 
GR ADE är ett system som utvecklas kontinuerligt via GRADE Working Group där även SBU ingår. 

Bakgrunden till att GRADE bildades är att det finns en flora av olika system som används parallellt för att 

gradera evidens och styrka på rekommendationer. Denna mångfald har lett till en viss förvirring, och att 

många har upplevt att viktiga steg i tidigare utvärderingsrapporter ibland utelämnats eller varit otydliga. 

 
I princip bygger GRADE på erfarenheter från andra graderingssystem men med en tydligare fokus på risk– 

nyttaperspektivet. GRADE har redan anammats av internationella aktörer som t ex WHO, NICE, Cochrane 

Collaboration och BMJ. I Sverige används GRADE av bl a SBU och Socialstyrelsen. 

 
GRADE:s evidensgradering bygger på en fyrgradig skala från starkt, måttligt och lågt till mycket lågt 

vetenskapligt underlag. SBU har valt att ersätta ordet ”lågt” med ”be- gränsat” och ”mycket lågt” med 

”otillräckligt”, men de innebär i princip samma sak. Skälen till att vi ändrat ordvalet är att det 

överensstämmer bättre med SBU:s tidigare nomenklatur och att vi anser att det ger lite mer vägledning. 

Evidensstyrkorna blir då med SBU:s terminologi starkt (), måttligt (�), begränsat (��) 

och otillräckligt (���) vetenskapligt underlag. Begränsat underlag kan vara tillräckligt för att tillämpa 

metoden i klinisk praxis om andra kriterier är uppfyllda, t ex rimlig kostnadseffektivitet. Otillräckligt underlag 

tydliggör att vi måste ha mer forskning innan metoden kan tillämpas i stor skala. Förenklat kan man säga att 

ett starkt vetenskapligt underlag är så stabilt att det är liten risk för att ny forskning kommer att komma fram 

till nya slutsatser. På samma sätt innebär ett begränsat vetenskapligt underlag att det är högre risk för att nya 

studier kan förändra slutsatsen. 

 
Detta avsnitt beskriver tillvägagångssättet för att använda GR ADE. Observera att systemet hittills är utvecklat 

för interventions-/behandlingsstudier. Det kan dock på likartat sätt användas vid studier av orsakssamband. 

Bedömning av det vetenskapliga underlaget för diagnostiska studier och för studier med kvalitativ metodik med 

hjälp av GRADE är fortfarande i en utvecklingsfas. 

 
I GRADE-systemet finns också en rekommendationsdel som inte används av SBU. 
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Bilaga 4. 
 

Preliminär evidensstyrka 
 

Som nämnts ovan sätts en evidensstyrka för varje utfallsmått som finns med i resultat- tabellen. 
 
 
 
 

  

 
Faktaruta 10.1 Preliminär evidensstyrka baserad på studiedesign och skäl för 

ned- eller uppgradering av evidensgraderingen. 

 

 Evidensstyrka Studiedesign   

 Stark () Randomiserade studier 

 Måttligt stark ()  

 Begränsad () Observationsstudier; kohort- och fall–kontrollstudier 

 Otillräcklig () Fallstudier m m 

   

 Sänk gradering om Höj gradering om   

 • Brister i studiokvalitet (maximalt –2) 
 

• Bristande överensstämmelse mellan 

studierna (maximalt –2) 

• Brister i överförbarhet/relevans 

(maximalt–2) 

• Bristande precision (maximalt –1) 

• Hög sannolikhet för publikationsbias (maximalt -2) 

• Stora effekter och inga sannolika 

”confounders” (maximalt  +2) 

• Tydligt dos–responssamband (maximalt +1) 
 

• ”Confounders” som inte är med i analysen borde 

leda till bättre behandlingsresultat i kontrollgruppen, 

dvs hög sannolikhet att effekten underskattas 

(maximalt +1) 

      


