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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan fysisk aktivitet och kognitiva 

förmågor hos studenter. Tidigare forskning visar främst att det är arbetsminnet och exekutiva 

förmågor som förbättras genom fysisk aktivitet. Enligt Chang, Huang, Chen, Hung (2013) är 

en stor del av forskningen kring arbetsminnet gjort på äldre individer och visar förbättringar 

genom fysisk aktivitet. Vidare visar forskning ett samband hos barn mellan fysisk aktivitet 

och kognition då forskare sett att exekutiva förmågor förbättrats (Chaddock‐Heyman, 

Hillman, Cohen, & Kramer, 2014). Författarna till föreliggande studie använde sig av 

experiment då det är en vanlig metod som används inom liknande studier. 30 deltagare (19 

kvinnor och 11 män) valde att genomföra experimentet som baserades på tre kognitiva tester: 

Stroop, Digit span forward och Digit span backward. IPAQ (International Physical Activity 

Questionnaire) användes för att undersöka deltagarnas aktivitetsvanor. Få signifikanta 

samband hittades i resultatet och kan till stor del i studien bero på en låg power (få antal 

deltagare). Vissa värden (beroende på effekternas styrka) diskuteras vidare i diskussionen. Det 

hittades dock signifikanta samband mellan arbetsminnet och antal minuter måttligt 

ansträngande träning, mycket ansträngande träning, promenad samt stillasittande. Samband 

hittades även mellan korttidsminnet och antal minuter måttligt ansträngande träning och 

promenad samt antal dagar med konditionsträning. Avslutningsvis redovisas även förslag till 

framtida forskning, diskussion kring metod samt implikationer. 

 

Nyckelord: bearbetningshastighet, exekutiva förmågor, fysisk aktivitet, kognition och minne 
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Abstract 
The purpose of the study was to investigate the relationship between physical activity and 

cognitive abilities of college students. Research has manly investigated the improvements of 

working memory and executive function towards physical activity. According to Chang 

Huang, Chen, Hung (2013) is a large amount of the research on working memory done in 

older individuals and indicates improvements through physical activity. Further, research 

indicates a link between physical activity and cognition among children since improved 

executive functions (Chaddock‐Heyman, Hillman, Cohen, & Kramer, 2014). The authors of 

the present study used an experimental method since it is a common method in similar 

studies. 30 participants (19 women and 11 men) executed the experiment, based on tree 

cognitive teste: Stroop, Digit span forward and Digit span backward. IPAQ (International 

Physical Activity Questionnaire) was used to examine the physical activity habits of the 

participants. Few significant values were found in the results and can be a consequence of low 

power. Certain values will be discussed in the discussion part. Furthermore, some significant 

values discovered between working memory and number of minutes of moderate exercise, 

high intensity exercise, walk and sedentary. Significant values were also found between short- 

term memory and number of minutes of moderate exercise, walk, and number of days with 

cardio workout. Finally, suggestions for future research, methodological issues and 

implications are also presented.  
  
Keywords: cognition, executive function, memory, physical activity and processingspeed 
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Stillasittande livsstil och fysisk inaktivitet bland barn och ungdomar har ökat under de senaste 

decennierna. Detta leder till en ökad risk för sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, 

diabetes typ 2, olika cancerformer (Chaddock-Heyman, Hillman, Cohan & Kramer, 2014) 

samt försämrade mentala tillstånd som ökad depression och oro (Olsson, 2008). Fysisk 

aktivitet hjälper inte endast till att reducera dessa sjukdomar utan har även en stor påverkan på 

hjärnan och dess kognitiva funktioner, något som idag är ett aktuellt område. I Hjärnan - 

århundradets utmaning (UR, 2015), leds ett panelsamtal kring betydelsen av att vara fysiskt 

aktiv, med konsekvenser som berör oss alla genom hela livet på olika sätt, oavsett ålder. Hos 

barn leder fysisk aktivitet till bättre prestation i bland annat skolan (Chaddock-Heyman et al., 

2014) vilket kan predicera högre akademiska prestationer, då fler får tillhörighet att börja 

gymnasiet samt fler som läser vidare på högskolenivå (Ericsson & Karlsson, 2014). Något 

som vidare genererar högre kompetens för arbetsmarknaden (Chaddock-Heyman et al., 2014). 

Forskning har fastställt att åldrande är den största faktorn till att de kognitiva funktionerna 

som bland annat minnet försämras (Nyberg, 2014). Men fysisk aktivitet kan delvis öka 

volymen på hjärnan eller åtminstone bromsa dess nedåtgående kurva tillfälligt (Ericsson & 

Karlsson, 2014). 

 

Sambandet mellan kognition och fysisk aktivitet 
Kognition beskrivs som vetenskapen kring hur människan tar till sig information, bearbetar 

och tolkar för att sedan lagra och tillslut återminnas information som sparats (Reisberg, 2013). 

Vidare innefattar kognition förmågan att lära sig nya saker eller att exempelvis vara med om 

en händelse som senare kan återberättas. Kognition påverkar även hur väl en individ kan 

bearbeta information, samt förmågan att rikta uppmärksamheten åt det håll som önskas. Även 

inhibering samt exekutiva funktioner styrs av våra kognitiva förmågor. De kognitiva 

funktionerna är en förutsättning för att människan ska fungera och överleva samt hjälper 

människan att förutse bland annat faror, vad som kommer hända samt att planera (Reisberg, 

2013). Markusson, Blennow, Skoog och Wallin (2011) menar att det finns olika faktorer som 

påverkar människans kognitiva förmågor, allt från ärvda gener till slumpen eller fysisk 

aktivitet. Enligt Tomporowski (2003) visar studier kring fysisk aktivitet en direkt förändring i 

fysiologiska funktioner i hela människokroppen. När individen utför fysisk aktivitet, ökar 

hjärtfrekvens, endorfin produktion, temperaturen i kroppen samt förändras hjärnans struktur. 

Dessa faktorer har visat sig ha positiv effekt på människans kognitiva förutsättningar 

(Tomporowski, 2003). 

Forskning har visat samband mellan fysisk aktivitet och arbetsminne (Colcombe & Kramer, 

2003; Chang, Labban, Gapin, & Etnier, 2012; Chang et al., 2013; Kamijo et al., 2011), 

uppmärksamhet (Budde, Voelcker- Rehage, Pietraβyk-Kendziorra, Ribeiro; Tidow 2008; 

Schmidt, Egger & Conzelmann, 2015; Hillman, Pontifex, Raine, Castelli, Hall & Kramer, 

2009), inhibering (Chaddock‐Heyman et al., 2014) och Bearbetningshastighet (Tomporowski, 

2003). Genom vara fysiskt aktiv ökar blodtillförseln till hjärnan vilket leder till att dessa 

förmågor förbättras (Budde et al., 2008; Åberg et al., 2009; Nyberg, 2014; Chaddock-Heyman 

et al., 2014). Föreliggande studie avser därför att undersöka några av dessa förmågor, där 

huvudsakliga fokus ligger på: minnet (korttidsminnet samt arbetsminnet), exekutiva 

funktioner (inhibering) och bearbetningshastighet. 

I Sverige rekommenderar Folkhälsomyndigheten 150 minuter fysisk aktivitet i veckan på en 

måttligt ansträngande nivå, det vill säga: en jogging tur, cykling eller pass på 

träningsanläggning (Folkhälsomyndigheten, 2015). Flera forskare menar att träning på 

måttligt ansträngande nivå förbättrar samtliga kognitiva förmågor (Hillman, Snook & Jerome, 

2003; Tomporowski, 2003; Strong et al., 2005; Kamijo et al., 2011; Schmidt et al., 2015; 

Oberlin et al., 2015). Även Brisswalter, Collardeau och René (2002) instämmer att måttligt 

ansträngande träning ger positiva kognitiva effekter genom den så kallade inverterade U 

hypotesen. Inverterade U hypotesen innebär att träning upp till en måttlig nivå är bra men att 

mycket ansträngande träning inte ökar de kognitiva förmågorna. Det finns dock ingen 
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forskning som menar att de kognitiva förmågorna skulle försämras vid mycket ansträngande 

träning. Budde et al. (2012) anser att unga vuxna kan ha fördelar av högintensiv träning då det 

visat sig öka de kognitiva förmågorna direkt efter aktiviteten är avslutad. En del forskning 

visar att kombinera olika typer av träning, konditionsträning, styrketräning och 

koordinationsträning kan ha positiva effekter på kognitiva funktioner (Strong et al., 2005) 

men att den största förbättringen sker vid konditions träning (Hillman et al., 2003). Endast ett 

träningstillfälle resulterade i bättre kognition och att oavsett träningsnivå, skedde 

förbättringar. Träningen bör även vara regelbunden för att maximera de kognitiva 

förbättringar som sker genom fysisk aktivering (Chang, Chu, Wang, Song & Wei, 2015). 

Fysisk aktivitet visar ett förbättrat resultat redan under och direkt efter aktiviteten är avslutad 

hos alla åldrar (Tomporowski, 2003). Samtidigt finns det forskning som menar på att fysisk 

aktivitet fortsätter påverka de kognitiva förmågorna en tid efter aktiviteten är avslutad 

(Schmidt et al., 2015). Fysisk aktivitet har med andra ord både en omedelbar effekt på fysisk 

aktivitet men även en långvarig effekt (Chaddock, Neider, Lutz, Hillman & Kramer, 2012; 

Budde et al., 2008). Stora delar av forskning kring sambandet mellan kognitiva förmågor och 

fysisk aktivitet handlar om den omedelbara effekten av fysisk aktivitet, där deltagarna utför 

kognitiva test direkt efter fysisk aktivitet. Hos barn och ungdomar visar forskning positiva 

resultat upp till 90 minuter efter aktiviteten är slut, vilket stödjer teorin om att skolbarn har 

fördelar av att vara fysiskt aktiva (Schmidt et al., 2015). Föreliggande studie har valt att se på 

den långvariga effekten av fysisk aktivitet, om personer som generellt är mer aktiva presterar 

bättre på kognitiva utmaningar än individer som är mindre aktiva. Detta eftersom långvariga 

effekten behålls och underlättar kognitiva utmaningar senare i livet (Nyberg, 2014). Goda 

kognitiva färdigheter är en förutsättning för att människan ska kunna leva hela livet med god 

hälsa och undvika sjukdomar (Markusson et al., 2011). Samtliga forskare är överens om att 

aktiviteter som är bra för hjärtat är i största utsträckning lika bra för hjärnan (Hillman et al., 

2009; Åberg et al., 2009).  

 

Sambandet mellan kognition och fysisk aktivitet hos unga vuxna 
Mycket forskning finns kring barn, tonåringar och äldre individer men det behövs mer 

forskning kring unga vuxnas långvariga effekter på kognition i relation till fysisk aktivitet 

(Budde et al., 2008). Detta motiverar varför studien valt att undersöka studenter då de oftast 

börjar sina studier i en ung vuxen ålder och bär sedan med sina färdigheter resten av livet. 

Även om hjärnans funktioner försämras med åldern är det viktigt att studera den tidigt i livet 

(Nyberg, 2014). Fysisk aktivitet i vuxen ålder skyddar dels mot demens (Åberg, 2009) men 

skapar även en kortikal utveckling som bygger upp starka och långvariga förändringar i 

hjärnans struktur och funktioner, vilket kan bidra positivt inför framtiden (Olsson, 2008). En 

svensk kohortstudie gjord av Nyberg med kollegor undersökte den fysiska aktivitetens 

långvariga effekt. Över 1.1 miljoner mönstrande 18 åriga män deltog i studien där resultatet 

visade ett samband mellan kognitiva förmågor och fysisk aktivitet. Studien kunde predicera 

hur personernas liv skulle bli senare. Fysisk aktivering visade redan i tidig ålder ett samband 

med ökad risk för demens och kognitiv försämring senare i livet (Nyberg, 2014). 

Hittills är det främst arbetsminne, uppmärksamhet, inhibering och bearbetningshastighet 

som undersökts hos ungdomar och visat goda resultat framför allt för ökad prestationen i 

skolan (Budde et al., 2008; Kamijo et al., 2011; Ericsson & Karlsson, 2014; Hillman, et al., 

2009; Schmidt et al., 2015), något som innebär att studenter som är fysiskt aktiva även borde 

klara av studierna bättre. Forskning visar att endast tio minuter fysisk aktivitet förbättrar 

samtliga tidigare nämnda kognitiva funktioner hos unga vuxna individer. Samtliga av dessa 

funktioner är viktiga för bland annat akademiska prestationer, men framför allt för att klara 

det vardagliga livet (Budde et al., 2008). Ericsson och Karlsson (2014) menar att fler 

idrottstimmar i skolan kan leda till bättre kognitiva förmågor vilket kan resultera i högre betyg 

och på sikt fler med behörighet till gymnasiestudier. 
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Bristen på studier gjorda kring unga vuxnas långvariga effekt av fysisk aktivitet skapar ett 

hålrum i forskningen. Det saknas även forskning kring studenters påverkan av att vara fysiskt 

aktiva, vilket gör föreliggande studie intressant och viktig. 

 

Fysisk aktivitet och exekutiva funktioner 
Colcombe och Kramer (2003) delar upp kognitiva funktionerna i fyra primära kategorier: 

Hastighet, visuospatial, kontrollerad och exekutiva funktioner där det framför allt är exekutiva 

funktionerna som visat ha ett samband med fysisk aktivitet samt vara den funktion som 

påverkas mest (Chaddock et al., 2014; Colcombe & Kramer, 2003; Chang et al., 2012). Chang 

et al., (2012) påstår att det endast är exekutiva funktioner som har ett samband med fysisk 

aktivitet. Exekutiva funktionerna hjälper, styr och kontrollerar individen till att nå ett mål 

(Chaddock et al., 2014). 

Fysisk aktivitet ökar hjärnvolymen i frontalloben, parietalloben och även i delar av 

hippocampus, vilket leder till förbättrade exekutiva funktioner i form av snabbare 

bearbetningshastighet och förbättrad inhiberingsprocess (Chaddock et al., 2014). 

Bearbetningshastighet innebär hur snabbt en individ utför en kognitiv uppgift och har ett 

positivt samband med fysisk aktivitet (Chang et al., 2013). Forskning kring den direkta 

effekten av fysisk aktivitet på exekutiva förmågor, visar att konditionsträning har ett positivt 

samband med bearbetningshastighet (Hillman, et al., 2003). Fysisk aktivitet på måttlig nivå 

tenderar i högre utsträckning påverka bearbetningshastigheten genom att lösa problem 

snabbare (Tomporowski, 2003). Även gällande barn och ungdomar visar forskning positiva 

resultat gällande ökad bearbetningshastighet, vilket för stöd av Schmidt med kollegors 

forskning som anser att bland annat skolbarn har stora fördelar av att var fysiskt aktiv 

(Schmidt et al., 2015). 

Det är framför allt exekutiva funktioner direkt efter fysisk aktivitet som visat på 

förbättringar, där konditionsträning på en måttlig nivå har ett positivt samband med 

bearbetningshastigheten och inhiberingsprocessen (Hillman et al., 2003; Tomporowski, 

2003). Inhibering är en underliggande process som omedvetet används av individen för att 

stöta bort distraktioner samt ökar förmågan till målinriktade beteenden. Genom detta ökar 

individens förmåga att kunna koncenterara sig och fokusera på en uppgift utan att störas av 

andra stimuli (Best, 2010). Få kognitivt utmanande uppgifter i barndomen leder till nedsatt 

förmåga att kunna aktivera delar i hjärnan som påverkar inhibering, något som i sin tur bidrar 

till ökad förmåga att behålla uppmärksamheten (Chaddock et al., 2014). Forskning har visat 

på förändringar i frontalloben under fysisk aktivitet vilket bidrar till bättre inhiberingsförmåga 

för både barn och vuxna (Chaddock et al., 2014). 

 

Fysisk aktivitet och minnet (arbetsminnet och korttidsminnet)  

Området hippocampus, i hjärnan, har stor betydelse för människans minne (Erickson et al., 

2011). Volymen på hippocampus minskar med 1-2% per år hos vuxna individer, vilket leder 

till sämre minne och en ökad risk för demenssjukdomar. Studier har visat att fysisk aktivitet 

delvis kan öka volymen på hjärnan eller bromsa dess nedåtgående kurva tillfälligt (Erickson et 

al., 2011). En intervention på 120 friska vuxna individer, där experimentgruppen utsattes för 

fysisk aktivitet tre gånger i veckan och kontrollgruppen stretchning tre gånger i veckan under 

ett år, visade att volymen på hippocampus minskade med 1,4 % hos de deltagare som ingick i 

stretching gruppen medan gruppen som tränade ökade volymen med 2,2 %. Detta visar att 

hjärnstrukturen och hippocampus fortsatte åldras hos gruppen som stretchade medan de 

deltagare som tränade minskade sitt hjärnåldrande med 1,5 år, vilket är ett tydligt exempel på 

att fysisk aktivitet på lång sikt är bra för minnet (Erickson et al., 2011). Det finns olika delar 

av minnet, korttidsminnet, arbetsminnet samt långtidsminnet (Chang et al., 2013; Chaddock et 

al., 2014; Reisberg 2013). Det är framför allt arbetsminnet som har visat ökad förmåga i 

samband med fysisk aktivitet (Chang et al., 2013). Enligt Åberg et al. (2009) beror detta på att 
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hjärnan är plastisk och kan till viss del bromsa dess nedgång och ersätta skador genom att 

hålla den i aktivitet, vilket sker genom ökad syretillförsel och blodflöde när vi rör på oss. 

Korttidsminnet är ett lagringssystem som endast kan hålla en begränsad mängd information, 

sju (±2) enheter under en kortare period (20-30 sekunder), utan att bearbeta informationen 

(Colman, 2015; Reisberg, 2013). Korttidsminnet kräver därför färre exekutiva funktioner än 

arbetsminnet (Reisberg, 2013). I korttidsminnet behöver informationen sedan arbetas, vilket 

gör att arbetsminnet aktiveras. Korttidslagringen är således en funktion som arbetsminnet 

utför (Reisberg, 2013).  

Arbetsminnet är en minnesfunktion som innehåller det material som en individ bearbetar vid 

precis det tillfället, vad individen för närvarande tänker på. Om en lista med siffror läses upp 

tänker individen på de siffror som den hör (Chang et al., 2013). Arbetsminnet har begränsad 

kapacitet och kan endast ha koll på få saker samtidigt, när siffrorna läses upp placeras de 

siffror som personen precis hört i arbetsminnet och stöter bort tidigare upplästa siffror 

(Reisberg, 2013). Viss forskning menar att den fonologiska loopen, en del av arbetsminnet är 

samma sak som korttidsminnet (Alloway & Gathercole, 2006). Annan forskning menar att 

korttidsminnet är lagringssystemet, medan arbetsminnet arbetar med materialet (Reisberg, 

2013). Detta är en anledning till varför föreliggande studie undersöker både korttidsminnet 

samt arbetsminnet. Ett samband mellan arbetsminnet och fysisk aktivitet visas i en studie 

gjord på individer i åldern 65-72 år, där fysiskt aktiva hade kortare svarstid på uppgifter som 

mätte arbetsminnet i jämförelse med individer med lägre fysisk aktivering (Chang at al., 

2013). Liknande resultat visades i en studie av Erickson med kollegor (Erickson et al., 2011). 

Att fysisk aktivitet påverkar äldre individers minne positivt, finns det många studier som 

stärker (Budde et al., 2008;Chang et al., 2013;Erikson et al., 2011). Få studier har visat 

positiva resultat bland yngre, men Chaddock med kollegors studie visar även att barns minne 

har fördelar av att vara fysiskt aktiv (Chaddock et al., 2014). Forskning visar att det främst är 

konditionsträning (Winneke, Raffington, Godde & Voelcker-Rehage, 2013; Chaddock et al., 

2014) som leder till höjt arbetsminne och att träningen bör ligga på måttlig ansträngningsgrad 

(Quelhas- Martins, Kuvassanu, Willoughby & Ring, 2013). Varaktigheten verkar inte spela 

stor roll utan mer träning innebär bättre arbetsminne (Chaddock et al., 2014). Eftersom minnet 

och förmågan att lära sig nya saker försämras och sakta avtar med en stigande ålder, anser 

föreliggande studie att detta är viktigt att undersöka, för att kunna förebyggas i tidig ålder. 

 

Summering 
Forskning som gjorts fram tills idag visar hur effektivt fysisk aktivitet är för kognitiva 

förmågor, framför allt relaterat till minnet hos äldre människor (Schmidt et al., 2015; Hillman 

et al., 2009; Kamijo et al., 2011). Men även för exekutiva förmågor och bearbetningshastighet 

hos yngre individer (Chaddock et al., 2014; Colcombe & Kramer, 2003; Chang et al., 2012). 

Tyvärr har forskningen inte kommit lika långt när det gäller sambandet mellan fysisk aktivitet 

och kognition bland unga vuxna och studenter där mer forskning behövs. Dagens forskning 

kring unga vuxna och barn fokuserar på den direkta effekten av fysisk aktivitet och 

forskningen kring den långvariga effekten är relativt liten.  

Forskning gjord på yngre individer visar ett samband mellan fysisk aktivitet och ökade 

akademiska prestationer, vilket framförallt relateras till bearbetningshastighet (Chaddock-

Heyman et al., 2014). Samtliga källor i föreliggande studie visar ett samband mellan fysisk 

aktivitet och kognitiva förmågor där sambanden varit olika starka men ingen forskning visar 

något negativt samband. (Hillman et al., 2009). Forskning visar förändringar i frontalloben 

och hippocampus, främst i form av förbättrat minne (Nyberg, 2015), snabbare 

bearbetningsförmågor (Chang et al., 2013) samt bättre inhibering (Budde et al., 2008) och 

beror enligt forskarna på att de områden i hjärnan som är viktiga för kognitiva förmågor får 

mer blod- och syretillförsel under fysisk aktivitet (Budde et al., 2008, Chang et al., 2013). 

Tidigare forskning visar att måttlig ansträngs nivå är den nivån som visat starkast samband 
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med fysisk aktivitet (Budde et al., 2008) och bör vara i form av konditionsträning (Hillman et 

al., 2003; Winneke et al., 2013).  

 

Syfte & Frågeställningar 
Syftet med studien är att studera om det finns ett samband mellan grad av fysisk aktivitet och 

kognitiva funktioner hos studenter. Utifrån tidigare forskning är studiens hypotes att det finns 

ett samband mellan fysisk aktivitet och kognitiva förmågor.  

1. Finns det att samband mellan fysisk aktivitet och arbetsminne? 

2. Finns det ett samband mellan fysisk aktivitet och exekutiva funktioner? 

3. Finns det ett samband mellan fysisk aktivitet och bearbetningshastighet? 

 

Metod  

Deltagare 
Studien bestod av 30 deltagare (M=23.30 SD= 4.60). Elva av deltagarna var män och nitton 

stycken var kvinnor. Deltagarna samlades in genom tillgänglighets- samt självbestämmande 

urval. Urvalet baseras på studenter från en högskola i sydvästra Sverige. Studenter omkring 

campusområdet, bibliotek, kafeteria och andra allmänna platser tillfrågades om medverkan i 

experimentet, även snöbollseffekten användes då deltagarna fick ta med sig ytterligare 

deltagare. Experimentledarna besökte även föreläsningar samt högskolans kör för att locka 

deltagare. Ett krav för att vara med i studien var att deltagarna skulle studera på högskolenivå. 

Deltagarna behövde inte utföra fysisk aktivitet på någon speciell nivå eller ett visst antal 

gånger per vecka utan det viktiga för studiens resultat var att finna en spridning bland 

deltagarna. Deltagarna som valde att vara med i studien blev schemalagda, vilket ökade 

sannolikheten att studenterna dök upp på dagen som de kognitiva testerna skulle utföras. 

Material 
I studien användes tre stycken kognitiva test: Stroop test (The Stroop Task), Digit span 

forward och Digit span backward. Författarna använde även ett frågeformulär angående 

fysisk aktivitet: (IPAQ- International Physical Activity Questionnaire). Övrigt material som 

användes i studien var ett laboratorium med datorer (utrustade med kognitiva tester) samt 

pennor för att fylla i frågeformuläret. 

Stroop test. Stroop testet användes för att mäta exekutiva funktioner som inhibering (stroop 

interferens 1 och interferens 2) samt bearbetningshastighet (stroop neutral).  

Stroop är ett test med hög reliabilitet och validitet (MacLeod, 1991,1992 ref. i Josefsson & 

Broberg, 2010). Testet är vanligt förekommande i studier som undersöker kognitiva förmågor 

(Chang & Etnier, 2009; Chang et al., 2012). En datorbaserad version av stroop testet användes 

(SuperLabpro, version 2.0.4). Deltagarna instruerades genom skrivna instruktioner som 

visades på datorskärmen innan testet startade. Uppgiften var att trycka snabbt och så exakt 

som möjligt på en tangent i samma färg som tre färgade X (XXX). Tangenterna var i färgerna 

gult, grönt, rött och blått. 

Deltagarna fick först en övningsomgång beståendes av 16 stycken XXX i olika färger och 

till följd av att deltagaren svarat visades ett nytt stimuli. Efter testomgången startade det 

riktiga testet beståendes av 30 quasi-randomiserade stimuli (10 stycken XXX, 10 stycken 

kongruenta- och 10 inkongruenta färgord). Stroop effekten innebär att responstiden eller 

inkongruenta färgorden (exempelvis att ordet grönt var skrivet i röd färg) är långsammare och 

mindre exakta än för kongruenta ord (exempelvis att ordet grönt är skrivet i grön färg). Det 

förekommer vanligen fler fel vid inkongruenta ord än för kongruenta ord. Även neutrala 

tillstånd (Stroop neutral, exempelvis att XXX är skrivet i rött) tenderar att ha lägre 

reaktionstid än inkongruenta. Svårigheten i testet är att starta inhiberingsprocessen och stänga 

av läsförmågan eftersom det blivit en automatisk process. Deltagaren ska fördela 

uppmärksamheten till en mindre specifik uppgift genom att fokusera på färgen som ordet är 

skrivet i istället för det ord som står. Den inkongruenta effekten som uppstår kallas även 
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Stroop interferens. Stroop interferens (1) (inkongruenta- neutrala) beräknades genom att ta 

medelvärdet av reaktionstid (RT) för inkongruenta tillstånden minus medelvärde av det 

neutrala tillståndets RT. Stroop interferens (2) (inkongruenta- kongruenta) beräknades genom 

att ta medelvärdets av inkongruenta tillståndens RT minus kongruenta medelvärdets RT. 

Stroop fel var endast fel som uppstod i inkongruenta förhållandena och Stroop RT är 

medelvärdes-reaktionstiden för responser som är korrekta i inkongruenta förhållandena.    

Digit span forward och Digit span backward. Digit span forward och Digit span 

backward är två test som liknar varandra i tillvägagångsättet men mäter olika 

minnesfunktioner. Digit span forward mäter korttidsminnet medan Digit span backward mäter 

arbetsminnet. Båda testerna är vanligt förekommande i studier som mäter dessa funktioner 

(Reisberg, 2013; Chang et al., 2012).  

Digit span forward börjar med att experimentledaren läser upp två olika siffror för 

deltagaren med en sekunds mellanrum. Nästa steg är att deltagaren upprepar siffrorna i 

samma ordning. Vidare läses tre siffror upp och testet fortsätter med att en siffra konstant 

läggs på till dess att deltagaren misslyckas upprepa. Testets maxgräns är nio siffror.  

Digit span backward fungerar tämligen lika men avser att mäta arbetsminnet. Skillnaden är 

att deltagaren istället ska upprepa nummersekvensen i omvänd ordning, vilket kräver att 

deltagaren aktivt arbetar med informationen. Denna process fortsätter tills att deltagaren 

antingen misslyckats att upprepa siffrorna i rätt ordningsföljd eller når maxantalet på åtta 

siffror. 

Aktivitetsvanor (IPAQ). Aktivitetsvanor (se bilaga 3) är ett formulär som undersöker 

vilken typ av aktivitet individen utför samt mängden aktivering per vecka. Enligt Craig et al. 

(2003) har formuläret god reliabilitet samt hög validitet och används bland annat av World 

Health Organisation. Formuläret innefattade utöver detta även bakgrundsfrågor kring ålder, 

kön, högskoleprogram samt högskolepoäng. Även frågor kring träningstyp (kondition- och 

styrketräning) inkluderades. Frågorna besvaras genom att individen redovisar hur många 

dagar samt hur mycket tid individen lagt på mycket ansträngande aktivitet, måttligt 

ansträngande aktivitet och promenad under de senaste sju dagarna. Vidare redovisades antal 

minuter stillasittande per dag. Exempel på frågor i formuläret var: Under de senaste 7 

dagarna, hur många av dessa dagar har du utfört arbete som är mycket ansträngande? Eller: 

Hur mycket tid per dag tillbringade du, i genomsnitt en sådan dag, på mycket ansträngande 

träning? 

 

Procedur 

Experimentet utfördes i en kontrollerad laborationsmiljö. Platsen hade experimentledarna valt 

ut i förväg för att öka den interna validiteten och baserades på tillgänglighet. Möjligheten att 

ha tillgång till diverse utrustning, exempelvis datorprogram fanns i laborationssalen. 

Deltagarna kom till laboratoriet på gemensamt bestämda tider. Experimentledarna utgick från 

ett schema för att säkerställa att plats fanns i salen samt för att ha kontroll över när 

experimenten skulle utföras. Alla deltagare tilldelades ett ID-nummer (1-30) för att enklare 

para ihop de kognitiva testerna med frågeformuläret, vilket senare skulle underlätta inför 

analysen. För att ge experimentledarna uppsikt och full kontroll under experimentet testades 

endast 4 deltagare samtidigt. Experimentet började med att deltagarna tilldelades 

frågeformuläret aktivitetsvanor samt fick lämna ett skriftligt samtycke (se bilaga 2) som 

indikerade att deltagarna frivilligt ställde upp. Deltagarna informerades även om deras 

rättigheter att när som helst under studiens gång dra sig ur. Experimentledarna fanns till 

förfogande för att dela ut formuläret samt för att svara på eventuella frågor vid ifyllandets 

gång. Samtliga 30 deltagare besvarade inte alla frågor. Antal dagar måttligt ansträngande 

konditionsträning och mycket ansträngande konditionsträning hade vars ett bortfall och endast 

29 av de 30 deltagarna svarade på respektive fråga. Efter ifyllandet av formuläret startades 

Stroop testet igång och sparades av experimentledarna, för att säkerställa att allt sparades 

korrekt. Deltagarna fick både muntliga samt skriftliga instruktioner över testets 
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tillvägagångsätt. Experimentledarna var noga med att ge samma instruktioner vid samtliga 

testtillfällen och genom en pilotstudie fick experimentledarna öva på hur testerna skulle 

förklaras och gå till väga utan deltagarnas närvaro, vilket i sin tur bidrog till att studiens 

reliabilitet ökade. Vid experimenttillfällena användes fyra datorer som vara placerade i vars 

ett hörn av laboratoriet, detta för att deltagarna skulle sitta frånskilt och göra studien mer 

konfidentiell. Totalt utfördes åtta omgångar med experiment, med 3-4 deltagare per tillfälle. 

Efter Stroop testet fick deltagarna göra de två sista kognitiva testerna (Digit span forward och 

Digit span backward). Experimentledarna delade upp sig för att effektivisera genomförandet 

och testade deltagarna en och en. Då Digit span forward och Digit span backward är två 

muntliga test var det viktigt att båda experimentledarna gav samma instruktioner till 

deltagarna och läste därför instruktionerna från ett manus. 

Samtliga deltagare ställde frivilligt upp i studien samt informerades om möjligheten att 

avbryta sin medverkan under studiens gång. Ingen insamlad data eller deltagarnas namn går 

att identifiera och var deltagares personuppgifter till de kognitiva testresultaten behandlades 

med största respekt och förvarades inlåsta. 

 

Analys 
Då frågeformuläret skiljde sig mellan flera ansträningsnivåer mycket ansträngande, måttligt 

ansträngande, promenad och stillasittande undersökte studien samband mellan respektive 

grad av ansträngning och resultaten från de kognitiva testerna, något som gjordes genom flera 

multipla regressionsanalyser (Brace et al., 2009). Funktionen Next användes då tidigare 

forskning främst visat samband vid måttlig träning. Genom att använda Next funktionen 

kunde studien, i modell 1, se hur endast måttligt ansträngande träning påverkade medan i 

modell 2, se hur starkt samband resterande prediktorer har med kriterievariabeln (Field, 

2013). 

Då studien hade få deltagare och resultatet inte motsvara tidigare forskning användes 

bootstrap. Bootstrap är en metod som med hjälp av ett stickprov uppskattar urvalets 

fördelning. Bootstrap kan därmed räkna ut om studiens resultat är vanligt förekommande i 

verkligheten samt om värdet förändrats om urvalet varit större. Genom att skapa tusentals 

alternativa datauppsättningar ger bootstrap en mer verklig bild över vad som sannolikt kan 

förekomma i populationen (Field, 2013). Denna metod är främst effektiv för att uppskatta 

koefficient-intervallen (Mallinckrodt, Abraham, Wei & Russell, 2006). Bootstrap eliminerar 

extremvärden och avvikelser som kan försämra noggrannheten eller tillämpligheten av 

analysen (Field, 2013).  

Resultat 

I denna del kommer resultatet från studiens analyser att presenteras utifrån de kognitiva tester 

som utförts och kommer att presenteras i tabeller samt löpande text. Djupare analys hänvisas 

till rubriken diskussion. Resultatet är över kriterievariablernas samband med fysisk aktivitet 

och sambandet mellan olika typer av träning samt ansträngningsnivåer. De analyser som 

genomförts i studien är multipla regressioner med 95% ”corrected and accelerated” 

konfidentintervall och standarfel. Tabellerna redovisar två modeller. Modell 1 visar resultatet 

för prediktorvariabeln som tidigare forskning anser har störst påverkan. Modell 2 redovisar 

samtliga prediktorers påverkan. Höga estimat diskuteras vidare i diskussionsavsnittet. I 

tabellen nedan presenteras medelvärde och standardavvikelse.  
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Tabell 1  

 

Arbetsminnet  

Multipel regression över antal dagar fysisk aktivitet och arbetsminnet. Modell 1 (se 

tabell 2) visade inte på något signifikant värde: F (1,25) = 2.279, p>.05. Modellen förklarar 

4.7% av variansen (Adjusted R2= .047). Modell 1 ger information för prediktorvariabeln. 

Modell 2 (se tabell 2) visade inga signifikanta värden: F (4,22) = 1.968, p>.05. Modellen 

förklarar 13% av variansen (Adjusted R2= .130). Modell 2 ger information för prediktorerna. 

Modell 2 förklarar 8.3% mer varians jämfört med modell 1. 

 

 N Mean SD 

Ålder 30 23,30 4.60 

Aktivitets vanor (Antal dagar)    
Måttligt ansträngande träning  30 2.83 2.48 
Mycket ansträngande träning 30 2.00 1.74 

Promenad 30 4.97 2.15 

Aktivitets vanor (Antal minuter)    

Måttligt ansträngande träning 29 45.51 49.10 
Mycket ansträngande träning  27 49.25 37.66 

Promenad 29 61.55 64.89 
Stillastillande 27 424.07 152.85 

Typ av aktivitet (Antal dagar)    

Måttligt ansträngande konditionsträning 29 1.69 1.96 
Mycket ansträngande konditionsträning 29 0.72 1.41 

Måttligt ansträngande styrketräning 30 1.03 1.50 
Mycket ansträngande styrketräning 30 1.17 1.68 

Kognitiva tester    

Digit span forward 30 6.07 1.48 
Digit span backward 30 4.30 0.87 

Interferens 1 30 0.04 0.08 
Interferens 2 30 -0.17 0.32 

Stroop neutral 30 0.92 0.25 

Tabell 2 

Prediktorer för Arbetsminnet 

Antal dagar b 

[95 % konfidensintervall] 

SE B β p 

Modell 1     

Constant 4.09 0.26  p=.001 

 [3.64,4.60]    

Måttligt ansträngande träning 0.11 0.08 .29 p=.164 

 [-0.03,0.27]    

Modell 2      

Constant 2.85 0.74  p=.001 

 [1.52,4.54]    

Måttligt ansträngande träning 0.14 0.09 .36 p=.129 

 [-0.03,0.26]    

Måttligt ansträngande träning -0.04 0.13 -.08 p=.729 

 [-0.26,0.31]    

Promenad 0.06 0.08 .14 p=.490 

 [-0.09,0.19]    

Stillasittande* 0.002 0.001 .40 p=.077 

 [0.000,0.004]    
Notera. *Stillasittande mätt i antal minuter. 95 % konfidensintervall rapporterad i hakparenteserna.   
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Slutsatsen av analyserna i modell 1 (se tabell 2) är att det inte finns något signifikant samband 

mellan prediktorvariabeln (antal dagar måttligt ansträngande träning) och kriterievariabeln 

(arbetsminnet). Inga signifikanta samband uppvisades heller i modell 2 (se tabell 2) mellan 

prediktorerna (antal dagar måttlig ansträngande träning, antal dagar mycket ansträngde 

träning, antal dagar med promenad samt antal minuter stillasittande) och kriterievariabeln 

(arbetsminnet). Prediktorerna förklarar 8.3% mer i modell 2 av deltagarnas varians på 

arbetsminnet (13%) vilket är en svag förklarad varians och innebär att prediktatorerna 

överlappar varandra till 13 %.  

Multipel regressionsanalys över antal minuter fysisk aktivitet och arbetsminnet. 

Modell 1 (se tabell 3) visade inte på något signifikant värde: F (1,20) = .568, p>.05. Modellen 

förklarar 0 % av variansen (Adjusted R2= -.021). Modell 1ger information för 

preditkorvariabeln. 

Modell 2 (se tabell 3) visade fyra signifikanta värden: F (4,17) = 4.817, p<.05. Modellen 

förklarar 42,1% av variansen (Adjusted R2= .421).  Modell 1 ger information för 

prediktorvariablerna. Modell 2 förklarar 42,1 % mer varians jämfört med modell 1. 

 

 

Slutsatsen av analyserna i modell 1 (se tabell 3) är att det inte finns något signifikant samband 

mellan prediktorvariabeln (antal minuter måttligt ansträngande träning) och kriterievariabeln 

(arbetsminnet). Samtliga prediktorer i modell 2 (se tabell 3) visade på signifikanta samband 

mellan (antal minuter måttligt ansträngande träning, mycket ansträngande träning, 

promenad samt stillasittande) och kriterievariabeln (arbetsminnet) i modell 2. Prediktorerna 

förklarar 42,1% mer i modell 2 av deltagarnas varians på arbetsminnet (42,1%) vilket är en 

stark förklarad varians och innebär att prediktorerna överlappar varandra till 42,1%. Resultatet 

visar på ett positivt samband mellan samtliga prediktorer och kriterievariabeln.  

Multipel regressionsanalys över antal dagar typ av träning och arbetsminnet. Modell 1 

(se tabell 4) visade inte på något signifikant värde: F (1,27) = 2.321, p>.05. Modellen 

förklarar 4.5% av variansen (Adjusted R2= .045). Modell 1 ger information för 

preditkorvariabeln. 

Modell 2 (se tabell 4) visade inte på några signifikanta värden: F (4,22) = 1.515, p>.05. 

Modellen förklarar 6,9 % av variansen (Adjusted R2= .069). Modell 2 ger information för 

prediktorvariablerna. Modell 2 förklarar 2.4% mer varians jämfört med modell 1. 

  

Tabell 3 

Prediktorer för Arbetsminnet 

Antal minuter b 
[95 % konfidensintervall] 

SE B β p 

Modell 1     

Constant 4.23 0.29  p=.001 

 [3.66,4.95]    

Måttligt ansträngande träning 0.003 0.005 .17 p=.338 

 [-0.007,0.011]    

Modell 2      

Constant 1.73 0.79  p=.030 

 [-0.11,3.13]    

Måttligt ansträngande träning 0.006 0.004 .36 p=.046 

 [-0.003,0.017]    

Mycket ansträngande träning 0.009 0.004 .39 p=.048 

 [0.002,0.20]    

Promenad 0.006 0.003 .46 p=.035 

 [-0.001,0.012]    

Stillasittande 0.004 0.001 .64 p=.007 

 [0.002,0.006]    
Linjär modell av prediktorerna av arbetsminnet, med 95 % konfidensintervall rapporterad i hakparenteserna.  
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Modell 1 (se tabell 4) visade inget signifikant samband mellan prediktorn (antal minuter 

måttligt ansträngande konditionsträning) och kriterievariabeln (arbetsminnet). Modell 2 (se 

tabell 4) visar inget signifikant samband mellan prediktorer (antal dagar måttlig 

konditionsträning, antal dagar mycket ansträngande konditionsträning, antal dagar måttlig 

styrketräning, antal dagar mycket ansträngande styrketräning) och kriterievariabeln 

(arbetsminnet). Prediktorerna förklarar 2.4% mer varians på arbetsminnet (6,9 %) vilket är 

svag förklarad varians och innebär att prediktatorerna överlappar varandra till 6,9 %. 

 

Korttidsminnet 
Multipel regressions analys över antal dagars träning och korttidsminnet. Modell 1 (se 

tabell 5) visade inget signifikant värde: F (1.25) = .908, p>.05. Modellen förklarar 0 % av 

variansen (Adjusted R2= -.004). Modell 1 ger information för prediktorerna.  

Modell 2 (se tabell 5) visade inte på några signifikanta värden: F (4,22) = 1.466, p>.05. 

Modellen förklarar 6.7% av variansen (Adjusted R2= .067). Modell 2 ger information för 

prediktorerna. Modell 2 förklarar 6.7% mer varians än modell 1. 

Tabell 4 

Prediktorer för Arbetsminnet 

Antal dagar b 
[95 % konfidensintervall] 

SE B β p 

Modell 1     

Constant 4.10 0.23  p=.001 

 [3.64,4.61]    

Måttligt ansträngande konditionsträning  0.13 0.08 .28 p=.140 

 [-0.04,0.28]    

Modell 2      

Constant 4.18 0.27  p=.001 

 [3.71,4.65]    

Måttligt ansträngande konditionsträning 0.16 0.10 .25 p=.238 

 [-0.14,0.30]    

Mycket ansträngande konditionsträning 0.08 0.16 .13 p=.552 

 [-0.19,9.61]    

Måttligt ansträngande styrketräning 0.04 0.18 .07 p=.763 

 [-0.27,0.23]    

Mycket ansträngande styrketräning -0.16 0.12 -.30 p=.175 

 [-0.35,0.18]    
Notera. 95 % konfidensintervall rapporterad i hakparenteserna.   
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Slutsatsen av modell 1 (se tabell 5) är att det inte finns något signifikant samband mellan 

prediktorn (antal dagar måttligt ansträngande träning) och kriterievariabeln (korttidsminnet). 

Modell 2 (se tabell 5) visade liknande resultat mellan prediktorerna (antal dagar måttligt 

ansträngande, mycket ansträngande, promenad samt antal minuter stillasittande) och 

kriterievariabeln (korttidsminnet). Modell 2 förklarar 6.7% mer av deltagarnas varians på 

korttidsminnet (6,7 %) och är en svagt förklarad varians vilket innebär att prediktatorerna 

överlappar till 6,7%. 

Multipel regressionsanalys över antal minuter träning och korttidsminnet. Modell 1 (se 

tabell 6) visade inget signifikant värde: F (1.20) = 1.925, p>.05. Modellen förklarar 4.2% av 

variansen (Adjusted R2= .042). Modell 1 ger information om prediktorerna.  

Modell 2 (se tabell 6) visade två signifikanta värden: F (4,17) = 3.186, p<.05. Modellen 

förklarar 29.4% av variansen (Adjusted R2= .294). Modell 2 ger information för 

prediktorerna. Antal minuter måttligt ansträngande träning och promenad var signifikanta 

prediktorer, övriga två var inte signifikanta. Modell 2 förklarar 25.2% mer varians jämfört 

med modell 1. 

 

 

Slutsatsen av modell 1 (se tabell 6) är att det inte finns något signifikant samband mellan 

prediktorvariabeln (antal minuter måttligt ansträngande träning) och kriterievariabeln 

(korttidsminnet). Modell 2 (se tabell 6) visade två signifikanta samband mellan 

prediktorvariablerna (antal minuter måttlig ansträngande träning samt antal minuter 

promenad per vecka) men inget signifikant samband mellan resterande två prediktorer och 

kriterievariabeln (korttidsminnet). Prediktorerna förklarar 25.2% mer i modell 2 av 

deltagarnas varians på arbetsminnet (29.1%) vilket är en stark förklarad varians och innebär 

att prediktorerna överlappar varandra till 29,1%. 

Multipel regressionsanalys över antal dagar typ av träning och korttidsminnet. Modell 

1 (se tabell 7) visade ett signifikant värde: F (1,27) = 5.849, p<.05. Modellen förklarar 4.5% 

av variansen (Adjusted R2= .045). Modell 1 ger information för preditkorvariabeln. 

Modell 2 (se tabell 7) visade inte på något signifikant värde: F (4,24) = 1.773, p>.05. 

Modellen förklarar 9.9 % av variansen (Adjusted R2= .099). Modell 2 ger information för 

prediktorvariablerna. Antal dagar måttlig konditionsträning var en signifikant prediktor, 

resterande tre var inte signifikanta. Modell 2 förklarar 5.4% mer varians jämfört med modell 

1.  

Tabell 6 

Prediktorer för Korttidsminnet 

Antal minuter b 
[95 % konfidensintervall] 

SE B β p 

Modell 1     

Constant 5.76 0.49  p=.001 

 [4.83,6.86]    

Måttligt ansträngande träning  0.009 0.007 .30 p=.076 

 [-0.008,0.03]    

Modell 2     

Constant 3.17 1.44  p=.040 

 [0.57,7.76]    

Måttligt ansträngande träning 0.013 0.007 .43 p=.012 

 [0.005,0.02]    

Mycket ansträngande träning 0.25 0.007 .35 p=.055 

 [0.003,0.03]    

Promenad 0.012 0.008 .56 p=.020 

 [0.000,0.02]    

Stillasittande* 0.002 0.003 .23 p=.344 

 [-0.003,0.005]    
Notera.  95 % konfidensintervall rapporterad i hakparenteserna 
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Slutsatsen av modell 1 (se tabell 7) är att det inte finns något signifikant samband mellan 

prediktorn (antal dagar måttligt ansträngande konditionsträning) och kriterievariabeln 

(korttidsminnet). Modell 2 (se tabell 7) visar ett signifikant samband mellan prediktorn (antal 

dagar måttligt ansträngande konditionsträning) och kriterievariabel (korttidsminnet). 

Prediktorerna förklarar 5.4% mer i modell 2 av deltagarnas varians på arbetsminnet (9.9%), 

vilket är en svagt förklarad varians och innebär att prediktorerna överlappar till 9.9%.  
 

Exekutiva funktioner (Inkongruent-kongruent) 

Multipel regressionsanalys över antal dagar och exekutiva funktioner (inkongruent- 

kongruent). Modell 1 (se tabell 8) visade inget signifikant värde: F (1,25) = .345, p>.05. 

Modellen förklarar 0% av variansen (Adjusted R2=-.026). Modell 1 informerar för prediktorn. 

Modell 2 (se tabell 8) visade inte något signifikant värde: F (4,22) = 2.363, p>.05. Modellen 

förklarar 17,3% av variansen (Adjusted R2= .173). Modell 2 ger information för prediktorerna 

där inga prediktorer var signifikanta. Det skiljer 17,3% förklarad varians mellan modellerna. 

Tabell 7 

Prediktorer för Korttidsminnet  

Antal dagar b 
[95 % konfidensintervall] 

SE B β p 

Modell 1     

Constant 5.47 0.34  p=.001 

 [4.87,6.08]    

Måttligt ansträngande konditionsträning 0.31 0.15 .42 p=.059 

 [-0.007,0.56]    

Modell 2      

Constant 5.59 0.43  p=.001 

 [4.89,6,26]    

Måttligt ansträngande konditionsträning 0.44 0.15 .58 p=.009 

 [0.18,0.72]    

Mycket ansträngande konditionsträning -0.19 0.34 -.19 p=.600 

 [-0.69,0.49]    

Måttligt ansträngande styrketräning 0.20 0.28 .19 p=.434 

 [-0.18,0.59]    

Mycket ansträngande styrketräning -0.25 0.15 -.29 p=.138 

 [-0.73,0.22]    
Notera. 95 % konfidensintervall rapporterad i hakparenteserna. 
 
 

Tabell 8  

Prediktorer för exekutiva funktioner (inkongruent- kongruent) 
Antal dagar b 

[95 % konfidensintervall] 

SE B   β p 

Modell 1     

Constant 0.11 0.03  p=.029 

 [0.05,0.18]    

Måttligt ansträngande träning -0.006 

[-0.022,0.010] 

0.03 -.12 p=.575 

Modell 2     

Constant 0.008 

 [-0.038,0.179] 

-0.02  p=.915 

Måttligt ansträngande träning -0.01 0.01 -.30 p=.188 

 [-0.03, 0.004]    

Mycket ansträngande träning 0.04 0.02 .57 p=.083 

 [0.002,0.08]    
Promenad 0.06 0.08 .14 p=.464 

 [-0.13,0.20]    

Stillasittande* 0.000 0.01 .16 p=.398 

[0.00,0.001]    
Notera. *Stillasittande mätt i antal minuter. 95 % konfidensintervall rapporterad i hakparenteserna.   
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Slutsatsen av modell 1 (se tabell 8) är att det inte finns något signifikant samband mellan 

prediktorvariabeln (antal dagar måttlig ansträngande träning) och kriterievariabeln 

(exekutiva funktioner). Inget signifikant samband uppvisades heller i modell 2 (se tabell 8) 

mellan prediktorerna (antal dagars måttligt ansträngande träning, antal dagar mycket 

ansträngande träning, antal dagar promenad samt antal minuter stillasittande) och 

kriterievariabeln (exekutiva funktioner). Prediktorerna förklarar17.3 % av deltagarnas varians 

på exekutiva funktioner, vilket är en svag förklarad varians och innebär att prediktatorerna 

överlappar varandra till 17.3%.  

Multipel regressionsanalys över antal minuter och exekutiva funktioner 

(inkongruent- kongruent). Modell 1 (se tabell 9) visade inte på något signifikant värde: F 

(1,20) = .185, p>.05. Modellen förklarar 0 % av variansen (Adjusted R2= -.040). Modell 1 ger 

information för prediktorvariabeln. 

Modell 2 (se tabell 9) visade inte på några signifikanta värden: F (4,17) = 0.596, p>.05. 

Modellen förklarar 0 % av variansen (Adjusted R2= -,083). Modell 2 ger information för 

prediktorer. Det skiljer 0 % förklarad varians mellan modellerna. 

 

Slutsatsen av modell 1 visar inga signifikanta samband (se tabell 9) mellan prediktorn (antal 

minuter måttligt ansträngande träning) och kriterievariabeln (exekutiva funktioner). Modell 2 

(se tabell 9) visade inga signifikanta värden gällande prediktorerna (antal minuter måttligt 

ansträngande träning, mycket ansträngande träning, promenad samt stillasittande) och 

kriterievariabeln (exekutiva funktioner). Prediktorerna förklarar 0% av deltagarnas varians, 

vilket innebär att prediktatorerna inte överlappar varandra. 

Multipel regressionsanalys över typ av träning och exekutiva funktioner 

(inkongruent- kongruent). Modell 1 (se tabell 10) visade inget signifikant samband: F (1,27) 

= .114, p>.05. Modellen förklarar 0% av variansen (Adjusted R2= -.033). Modell 1 ger 

information för prediktorn. Modell 2 (se tabell 10) visade inga signifikanta samband: F (4,24) 

= 1.452, p>.05. Modellen förklarar 6,1 % av variansen (Adjusted R2= .061). Modell 2 ger 

information för prediktorerna. Det skiljer 6,1% förklarad varians mellan modellerna. 

 

 

 

 

Tabell 9  

Prediktorer för exekutiva funktioner (inkongruent-kongruent) 

Antal minuter b 
[95 % konfidensintervall] 

SE B β p 

Modell 1      

Constant 0.73 0.03  p=.041 

 [0.03,0.12]    

Måttligt ansträngande träning  0.00 0.00 .10 p=.550 

 [-0.001,0.001]    

Modell 2     

Constant 0.16 0.10  p=.882 

 [-0.17,0.48]    

Måttligt ansträngande träning 0.00 0.00 .18 p=.287 

 [-0.001,0.002]    

Mycket ansträngande träning 0.36 0.001 .02 p=.932 

 [-0.002,0.00]    

Promenad 0.00 0.00 .34 p=.241 

 [0.00,0.001]    

Stillasittande 0.40 0.00 .07 p=.757 

 [0.00,0.00]    
Notera. 95 % konfidensintervall rapporterad i hakparenteserna.   
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Slutsatsen av modell 1 (se tabell 10) är att det inte finns något signifikant samband mellan 

prediktorn (antal dagar måttligt ansträngande träning) och kriterievariabeln (exekutiva 

funktioner). Modell 2 (se tabell 10) visar inga signifikanta samband mellan prediktorerna 

(antal dagar måttlig ansträngande konditionsträning, mycket ansträngande 

konditionsträning, måttligt ansträngande styrketräning samt mycket ansträngande 

styrketräning) och kriterievariabeln (exekutiva funktioner). Prediktorerna förklarar 6.1% av 

variansen, en svag förklarad varians och innebär att prediktatorerna överlappar till 6.1%.   
 

Exekutiva funktioner (Inkongruent-neutral) 

Multipel regressionsanalys över antal dagar och exekutiva funktioner (inkongruent- 

neutral). Modell 1 (se tabell 11) visade inget signifikant värde: F (1,25) = .153, p>.05. 

Modellen förklarar 0% av variansen (Adjusted R2= -.034). Modell 1 informerar om prediktorn 

Modell 2 (se tabell 11) visade inga signifikanta värden: F (4,22) = 1.444, p>.05. Modellen 

förklarar 7,8 % av variansen (Adjusted R2= .078). Modell 2 ger information för preditkorerna. 

Ingen prediktor var signifikant och det skiljer 7,8 % förklarad varians mellan modellerna. 
 

 

Tabell 10  

Prediktorer för exekutiva funktioner (inkongruent- kongruent) 

Antal dagar  b 
[95 % konfidensintervall] 

SE B β p 

Modell 1     

Constant 0.11 0.29  p=.021 

 [0.06,0.16]    

Måttligt ansträngande konditionsträning -0.004 0.01 -.07 p=.623 

 [-0.02,0.03]    

Modell 2     

Constant 0.07 0.03  p=.670 

 [0.02,0.13]    

Måttligt ansträngande konditionsträning -0.01 0.03 -.18 p=.419 

 [-0.04,0.03]    

Mycket ansträngande konditionsträning 0.01 -0.004 .15 p=.525 

 [-0.2,0.04]    

Måttligt ansträngande styrketräning 0.002 0.03 .02 p=.950 

 [-0.05,0.15]    

Mycket anstränange styrketräning  0.03 0.03 .46 P=.260 

 [-0.02,0.07]    
Notera. 95 % konfidensintervall rapporterad i hakparenteserna.   
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Slutsatsen är att det inte finns något signifikant samband i modell 1 (se tabell 11) mellan 

prediktorn (antal dagar med måttligt ansträngande träning) och kriterievariabeln (exekutiva 

funktioner). Modell 2 (se tabell 11) visar inga signifikanta samband mellan prediktorerna 

(antal dagar måttlig ansträngande träning, mycket ansträngande träning, promenad samt 

antal minuter stillasittande) och kriterievariabeln (exekutiva funktioner). Prediktorerna 

förklarar 7.8 % av deltagarnas varians på exekutiva funktioner, vilket är en svag förklarad 

varians och innebär att prediktatorerna överlappar varandra till 7.8 %. 

Multipel regressionsanalys över antal minuter och exekutiva funktioner 

(inkongruent- neutral). Modell 1 (se tabell 12) visade inget signifikant värde: F (1,20) = 

1.213, p>.05. Modellen förklarar 1 % av variansen (Adjusted R2= .010).  Modell 1 ger 

information för prediktorvariabeln. 

Modell 2 (se tabell 12) visade inte på några signifikanta värden: F (4,17) = 4.817, p>.05. 

modellen förklarar 42,1% av variansen (Adjusted R2= .421). Modell 2 ger information om att 

ingen prediktorvariabel var statistiskt signifikant. Det skiljer 41,1 % förklarad varians mellan 

modellerna. 

 

Slutsatsen är att det inte finns något signifikant samband i modell 1 (se tabell 12) mellan 

prediktorn (antal dagars måttligt ansträngande träning) och kriterievariabeln (exekutiva 

funktioner). Modell 2 (se tabell 12) visar inga signifikanta värden mellan prediktorerna (antal 

minuter måttlig ansträngande träning, mycket ansträngande träning, promenad samt 

stillasittande) och kriterievariabeln (exekutiva funktioner). Prediktorerna förklarar 42.1 % av 

deltagarnas varians på exekutiva funktioner, vilket är en stark förklarad varians och innebär 

att prediktatorerna överlappar varandra till 42.1%. 

Multipel regressionsanalys över antal dagar typ av träning och exekutiva funktioner 

(inkongruent- neutral). Modell 1 (se tabell 13) visade inte på något signifikant värde: F 

(1,28) = .035, p>.05. Modellen förklarar 0 % av variansen (Adjusted R2= -.036). Modell 1 ger 

information för prediktorvariabeln. 

Modell 2 (se tabell 13) visade inga signifikanta värden: F (4,17) = 1.222, p>.05. Modellen 

förklarar 3 % av variansen (Adjusted R2= .031). Modell 2 ger information om 

prediktorvariablerna. Det skiljer 3 % förklarad varians mellan modellerna. 

 

Tabell 12  

Prediktorer för exekutiva funktioner (inkongruent- neutral) 

Antal minuter b 
[95 % konfidensintervall] 

SE B β p 

Modell 1     

Constant 0.08 0.02  p=.004 

 [0.03,0.14]    

Måttligt ansträngande träning  0.00 0.00 -.29 p=.302 

 [-0.001,-0.19]    

Modell 2      

Constant 0.04 0.08  p=.565 

 [-0.16,0.33]    

Måttligt ansträngande träning 0.00 0.00 -.17 p=.369 

 [-0.001,0.00]    

Mycket ansträngande träning -0.11 0.00 -.01 p=.975 

 [-0.2,0.04]    

Promenad 0.00 0.00 .44 p=.294 

 [0.00,0.01]    

Stillasittande 0.17 0.00 .20 p=.875 

 [0.00,0.00]    
Notera. 95 % konfidensintervall rapporterad i hakparenteserna.   
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Modell 1 (se tabell 13) visade inga signifikanta samband mellan prediktorn (antal dagar 

måttligt ansträngande konditionsträning) och kriterievariabeln (exekutiva funktioner). Modell 

2 (se tabell 13) visar inga signifikanta värden mellan prediktorerna (måttlig konditionsträning, 

mycket ansträngande konditionsträning, måttlig styrketräning och mycket ansträngande 

styrketräning) och kriterievariabeln (exekutiva funktioner). Prediktorerna förklarar 3.1% av 

deltagarnas varians, en svag förklarad varians. Prediktatorerna överlappar till 3.1 %. 
 

Bearbetningshastighet 

Multipel regressionsanalys över antal dagar och bearbetningshastighet. Modell 1 (se 

tabell 14) visade inget signifikant värde: F (1,25) = .910, p>.05. Modellen förklarar 0 % av 

variansen (Adjusted R2= -.003). Modell 1 ger information om prediktorn. Modell 2 (se tabell 

14) visade inte några signifikanta värden: F (4,22) = 0.239, p>.05. Modellen förklarar 0 % av 

variansen (Adjusted R2= -.133). Modell 2 ger information om prediktorvariablerna. Det skiljer 

0 % förklarad varians mellan modellerna. 

Tabell 13   

Prediktorer för exekutiva funktioner (inkongruent- neutral) 

Antal dagar b 
[95 % konfidensintervall] 

SE B β p 

Modell 1     

Constant 0.09 0.03  p=.014 

 [0.03,0.16]    

Måttligt ansträngande konditionsträning -0.002 0.01 -.04 p=.759 

 [-0.01,-0.01]    

Modell 2     

Constant 0.06 0.03  p=.095 

 [-0.16,0.33]    

Måttligt ansträngande konditionsträning -0.01 0.02 -.13 p=.639 

 [-0.04,0.03]    

Mycket ansträngande konditionsträning 0.01 0.02 .08 p=.749 

 [-0.02,0.04]    

Måttligt ansträngande styrketräning -0.004 0.03 -.05 p=.883 

 [0.00,0.01]    

Mycket ansträngande styrketräning 0.03 -0.002 .45 p=.441 

 [-0.02,0.08]    
Notera. 95 % konfidensintervall rapporterad i hakparenteserna.     

Tabell 14 

Prediktorer för bearbetningshastighet 

Antal dagar  b 
[95 % konfidensintervall] 

SE B β p 

Modell 1     

Constant 0.77 0.04  p=.001 

 [0.70,0.58]    

Måttligt ansträngande träning 0.01 0.01 .09 p=.600 

 [-0.02,0.04]    

Modell 2     

Constant 0.67 0.14  p=.001 

 [-0.16,0.33]    

Måttligt ansträngande träning 0.01 0.02 .08 p=.669 

 [-0.02,0.06]    

Mycket ansträngande träning 0.01 -0.001 .07 p=.724 

 [-0.03,0.04]    

Promenad 0.002 0.01 .02 p=.904 

 [-0.03,0.03]    

Stillasittande* 0.00 0.01 .18 p=.904 

 [0.00,0.001]    
Notera. *Stillasittande mätt i antal minuter. 95 % konfidensintervall rapporterad i hakparenteserna.   
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Slutsatsen av analysen i modell 1 (se tabell 14) är att det inte finns något signifikant samband 

mellan prediktorn (antal dagars måttlig ansträngning) och kriterievariabeln 

(bearbetningshastighet). Modell 2 (se tabell 14) visar inga signifikanta värden mellan 

prediktorerna (antal dagar måttlig ansträngande träning, mycket ansträngande träning, 

promenad samt antal minuter stillasittande) och kriterievariabeln (bearbetningshastighet). 

Prediktorerna förklarar 0 % av deltagarnas varians på bearbetningshastighet, vilket innebär att 

prediktorerna inte överlappar varandra. 

Multipel regressionsanalys över antal minuter och bearbetningshastighet. Modell 1 

(se tabell 15) visade inget signifikant värde: F (1,20) = .319, p>.05. Modellen förklarar 0 % 

av variansen (Adjusted R2= -.034). Modell 1 ger information för prediktorvariabeln. 

Modell 2 (se tabell 15) visade inte på några signifikanta värden: F (4,17) = 0.188, p>.05. 

Modellen förklarar 0 % av variansen (Adjusted R2= -.183). Modell 2 ger information om att 

ingen prediktor var statistiskt signifikant. Det skiljer 0 % förklarad varians mellan modellerna. 

 

 

Slutsatsen är att det inte finns något signifikant samband i modell 1 (se tabell 15) mellan 

prediktorn (antal dagar måttligt ansträngande träning) och kriterievariabeln 

(bearbetningshastighet). Vidare visar modell 2 (se tabell 15) inga signifikanta värden mellan 

prediktorvariablerna (antal minuter måttligt ansträngande träning, mycket ansträngande 

träning, promenad samt stillasittande) och kriterievariabeln (bearbetningshastighet). 

Prediktorerna förklarar 0 % av deltagarnas varians på bearbetningshastighet, vilket innebär att 

prediktorerna inte överlappar varandra alls.  

Multipel regressionsanalys över antal dagar typ av träning och 

bearbetningshastighet. Modell 1 (se tabell 16) visade inte på något signifikant värde: F 

(1,27) = 0.006, p>.05. Modellen förklarar 0 % av variansen (Adjusted R2= -.037). Modell 1 

ger information för prediktorvariabeln. Modell 2 (se tabell 15) visade inte på några 

signifikanta värden: F (4,24) = 0.763, p>.05. Modellen förklarar 0 % av variansen (Adjusted 

R2= -.035). Modell 2 ger information om att ingen av prediktorvariablerna var signifikanta. 

Det skiljer 0 % förklarad varians mellan modellerna. 

 

 

 
Tabell 15  

Prediktorer för bearbetningshastighet 

Antal minuter b 
[95 % konfidensintervall] 

SE B β p 

Modell 1     

Constant 0.77 -0.05  p=.001 

 [0.67,0.86]    

Måttligt ansträngande träning  0.00 0.001 -.07 p=.-002 

 [-0.02,0.04]    

Modell 2     

Constant 0.73 -0.12  p=.003 

 [0.47,1.00]    

Måttligt ansträngande träning 0.00 0.001 -.04 p=.868 

 [-0.02,0.06]    

Mycket ansträngande träning 0.00 0.001 -.07 p=.832 

 [-0.03,0.04]    

Promenad 0.00 0.00 .13 p=.578 

 [-0.01,0.02]    

Stillasittande  0.79 0.00 .09 p=.691 

 [-0.001,0.001)    
Notera. 95 % konfidensintervall rapporterad i hakparenteserna.   



18 

 

Slutsatsen är att det inte finns några signifikanta samband i modell 1 (se tabell 16) mellan 

prediktorn (antal dagar måttligt ansträngande konditionsträning) och kriterievariabeln 

(bearbetningshastighet). Vidare visar modell 2 (se tabell 16) inga signifikanta värden mellan 

prediktorvariablerna (måttligt ansträngande konditionsträning, mycket ansträngande 

konditionsträning, måttligt ansträngande styrketräning och mycket ansträngande 

styrketräning) och kriterievariabeln (bearbetningshastighet). Prediktorerna förklarar 0 % av 

deltagarnas varians på bearbetnings hastighet, vilket innebär att prediktorerna inte överlappar 

varandra. 

 

Diskussion 
Studiens syfte var att undersöka om finns det samband mellan fysisk aktivitet och 

arbetsminnet, exekutiva förmågor samt bearbetningsförmåga. Få antal signifikanta värden 

hittades, dock stödjer forskning att resultatet i viss mån kan diskuteras då lågt antal deltagare 

leder till låg power, något som gör det svårt att hitta faktiskt existerande samband (Ivarsson, 

Andersen, Johnson & Lindwall, 2012). Beroende på hur starka effekterna är kan resultaten 

ändå i viss mån diskuteras.  Då få signifikanta resultat visades diskuteras först osignifikanta 

värden och vad de kan bero på sen diskuteras de signifikanta värdena. Detta i relation till 

tidigare forskning. 

 

Osignifikanta värden  

Tidigare forskning anser att det finns samband mellan fysisk aktivitet och exekutiva 

funktioner (Chaddock- Heyman et al., 2014; Colcombe & Kramer, 2003; Chang et al., 2012). 

Detta ligger inte i linje med förevarande studies resultat. Förvarande studies resultat redovisar 

inga signifikanta värden gällande inhiberings samt bearbetningshastighet.  

  Vidare redovisade resultatet även få signifikanta resultat i relation till arbetsminnet och 

korttidsminnet. Tidigare studier visar inte något tydligt samband mellan korttidsminnet och 

fysisk aktivitet utan har använts för att kunna jämföra resultat mellan korttidsminnet och 

arbetsminnet. Att korttidsminnet inte undersökts i tidigare studier kan bero på att 

korttidsminne är ett lagringssystem som arbetar tillsammans med arbetsminnet (Reisberg, 

2013). Studier som undersökt arbetsminnet kan därför ha inkluderat korttidsminnet istället för 

att studera minnessystemen var för sig.  

Tabell 16 

Prediktorer för bearbetningshastighet 

Antal dagar b 
[95 % konfidensintervall] 

SE B β p 

Modell 1     

Constant 0.80 0.04  p=.001 

 [0.73,0.91]    

Måttligt ansträngande konditionsträning -0.02 0.01 -.18 p=.198 

 [-0.04,0.009]    

Modell 2     

Constant 0.80 0.05  p=.001 

 [0.71,0.90]    

Måttligt ansträngande konditionsträning 0.01 0.04 .06 p=.831 

 [-0.03,0.08]    

Mycket ansträngande konditionsträning -0.04 0.04 -.33 p=.291 

 [-0.03,0.04]    

Måttligt ansträngande styrketräning 0.04 0.05 .32 p=.323 

 [-0.03,0.24]    

Mycket ansträngande styrketräning -0.01 0.03 -.13 p=.658 

 [-0.08,0.04]    
Notera. 95 % konfidensintervall rapporterad i hakparenteserna.   
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Enligt Ivarsson et al. (2012) kan studiens låga antal signifikansvärden bero på att studien haft 

relativt få deltagare. Vidare indikerar höga värden exempel (se tabell 2 modell 2, tabell 8 

modell 2, tabell 10 modell 2) att vissa estimaten bör diskuteras, då dessa värden hade kunnat 

se annorlunda ut om studien haft fler deltagare och således blivit signifikanta. 

Att förevarande resultat skiljer sig från tidigare forskning kan bero på att tidigare forskningen 

undersökt andra populationer och kulturer. Forskning kring exekutiva funktioner och 

bearbetningshastighet har främst undersökt populationen barn, vilket kan vara en anledning 

till att resultaten är olika (Chaddock- Heyman et al., 2014). Tidigare forskning gällande barn 

och exekutiva förmågor har visat tydliga samband. Forskning gällande arbetsminnet är främst 

gjord kring äldre individer (Chang et al., 2013) och då visat signifikanta resultat som tyder på 

att fysisk aktivitet påverkat individens arbetsminnesförmåga.  

Förevarande studie har studerat högskolestudenters (unga vuxnas) samband med fysisk 

aktivitet vilket även det kan vara en förklaring till de icke-signifikanta resultaten. Tidigare 

studier har inte valt att studera unga vuxnas arbetsminne då forskning visat på att 

arbetsminnesfunktionerna är stabila under barn och medelåldern men att den sedan försämras 

efter 60 års ålder (Chang et al, 2013), vilket även kan vara fallet för förevarande studie.  

Resultatet indikerar att det skulle finnas skillnad mellan barn/äldre individers fördelar med 

fysisk aktivitet och unga vuxnas fördelar. Dock menar Hillman et al. (2009) att universitets- 

och högskolestudenter borde ha fördel av att vara fysisk aktiva, något som borde stämma in 

på föreliggande studie med samma urval. Anledningen till att det inte stämmer överens kan 

bero på att Hillman et al. (2009) utförde undersökningen på amerikanska studenter, något som 

skiljer sig från förevarande studie som vänt sig till svenska studenter. 

Vidare kan även deltagarnas träningsvanor vara en bidragande faktor till att resultatet skiljer 

sig, då deltagarna inte uppfyller rekommendationerna för fysisk aktivitet. Deltagarna utförde 

fysisk aktivitet 45.5 minuter per vecka i genomsnitt vilket är under rekommendationerna på 

150 minuter per vecka för att vidare behålla en god fysisk och psykisk hälsa  

(Folkhälsomyndigheterna, 2015). Måttligt ansträngande aktiviteter är generellt den 

ansträngningsgraden som påverkar de kognitiva förmågorna till störst del (Chang et al., 2013; 

Hillman et al., 2003;Tomporowski, 2003; Strong et al., 2005; Kamijo et al., 2011;Schmidt et 

al., 2015; Oberlin et al., 2015). Då inte rekommendationerna för den fysiska aktiveringen 

uppfylldes, gav inte den måttliga intensiteten maximal effekt på kognitiva förmågor som 

forskningen visat på (framför allt relaterat till inhiberingen i detta sammanhang) (Chaddock-

Heyman et al., 2014).  En anledning till detta kan vara att samtliga deltagare var studenter och 

har mycket stillasittande tid när studenterna studerar. Tidigare forskning nämner inte 

fastställda rekommendationer om hur många dagar individen bör vara aktiv för att ge effekt. 

Deltagarna tränade tämligen lika många dagar måttlig ansträngande träning (M=2.83) som 

dagar med mycket ansträngande träning (M=2.00)(se tabell 1). Mycket ansträngande 

träningen kan ligga i linje med den inverterade U-hypotesen, där för hög ansträngningsgrad 

kan leda till att de kognitiva förmågorna inte förbättras (Brisswalter et al., 2002). 

Delar av resultatet (se tabell 2,10,13&16) visar inget samband mellan respektive kognitiv 

förmåga och typ av träning (konditionsträning eller styrketräning), något som till viss del inte 

ligger i linje med tidigare forskning (Hillman et al., 2003). Hillman et al. (2003) anser att 

konditionsträning har mer effekt än styrketräning eftersom att konditionsträning i större 

utsträckning ökar blodflödet, något som är en bidragande faktor till att kognitiva förmågor 

ökar. Deltagarna utförde måttlig konditionsträning flest gånger av deras genomsnittliga 

träning (N=1.69). Vidare kan skillnader från tidigare forskning bero på att det främst är den 

direkta effekten av fysisk aktivitet som undersökts (Tomporowski, 2003) och föreliggande 

studie undersöker den fysiska aktivitetens fördelar på längre sikt. För att undersöka den 

direkta effekten av fysisk aktivitet, har majoriteten av forskare använt sig av fysiologiska test 

där deltagarna exempelvis har fått gå på löpband och direkt efter detta utfört en kognitiv 

uppgift (Schmidt et al., 2015). Vilket innebär ett ökat blodflöde (direkt efter fysiologiskt test). 

Detta kan vara en anledning till skillnaderna i denna studies resultat och tidigare forskning. 
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Då deltagare i förevarande studie inte utsattes för en fysisk prövning precis innan de kognitiva 

testerna genomfördes, ökade inte blodtillförseln i samma utsträckning. Enligt Chaddock-

Heyman et al. (2014) är ökad blodtillförsel en av faktorerna som leder till förbättrade 

kognitiva förmågor. 

 

Signifikanta värden 

Signifikanta resultat visades mellan arbetsminnet och fysisk aktivitet per minut för samtliga 

ansträngningsnivåer (måttligt ansträngande träning, mycket ansträngande träning, promenad 

samt stillasittande) (se tabell 2, modell 2). Signifikanta resultat visades även mellan 

korttidsminnet och antal minuter måttligt ansträngande träning samt antal minuter promenad 

(se tabell 6, modell 2) samt mellan korttidsminnet och antal dagar måttlig konditionsträning 

(se tabell 7, modell 2). 

Forskning visar att samband finns mellan arbetsminnet och fysisk aktivitet (Colcombe & 

Kramer, 2003; Chang et al., 2012; Chang et al., 2013; Kamijo et al., 2011). Enligt Quelhas-

Martins et al. 2013 är måttligt ansträngande träning den ansträngningsnivån som ger störst 

effekt för arbetsminnet. Samt att konditionsträning är den träningstyp som ger mest resultat 

Winneke et al., (2013). Detta säger emot studiens resultat angående arbetsminnet, men 

stämmer överrens angående korttidsminnet. Eftersom att korttidsminnet är ett lagringssystem 

som jobbar intill arbetsminnet så kan det vara en förklaring till att även signifikanta samband 

funnits här (Colman, 2015). Signifikanta samband hos korttidsminnet kan även bero andra 

faktorer men då tidigare forskning inte visat på något samband, är det svårt att dra slutsatser 

om vad resultaten i förevarande studie kan bero på. Att arbetsminnet visat samband för 

samtliga ansträningsnivåer och inte endast för måttligt ansträngande träning kan bero på att 

tidigare forskning främst studerat ett äldre urval och individerna påverkas olika beroende på 

ålder (Quelhas-Martins et al., 2013). Att resultatet visar ett samband mellan samtliga 

ansträngningsnivåer i antal minuter träning och arbetsminnet är uppseendeväckande då det 

även är många andra faktorer som påverkar studenters arbetsminne. Allt från slumpen till 

gener (Markusson et al., 2011) och all den tid som studenterna lägger på att studera, något 

som direkt genererar högre arbetsminne (Kamijo et al., 2011). Föreliggande resultat angående 

arbetsminnet bör därför följas upp i vidare forskning. Resultatet stödjer den forskning som 

visar att samband finns mellan fysik aktivitet och höjda kognitiva förmågor (Chaddock-

Heyman et al., 2014). Tidigare forskning menar att individer som fortsätter med träningen, 

löper betydligt mindre risk för att drabbas av demenssjukdomar i framtiden. Detta genom 

bland annat ökad volym på hippocampus (Erickson et al., 2011).  

Korttidsminnet visade dock inga signifikanta samband med stillasittande som var 

arbetsminnets starkaste signifikanta samband (se tabell 2, modell 2). Stillasittandets samband 

med arbetsminnet ligger inte i linje med tidigare forskning, samt säger emot studiens hypotes 

(Chaddock-Heyman et al., 2014). En möjlig förklaring skulle kunna vara att studiens 

population är studenter och en mellanliggande variabel. När studenter sitter stilla studerar de 

för det mesta (snarare än att ägnar sig åt fysisk aktivitet). Det finns således ett samband 

mellan hur mycket studenter sitter stilla och hur mycket tid som ägnas åt studerande samt ett 

samband mellan hur mycket tid som läggs på studier och prestation på arbetsminnestest (då 

arbetsminnet aktiveras när man studerar). Det är mer effektivt att träna arbetsminnet genom 

kognitiva utmaningar än att träna fysisk aktivitet för att förbättra arbetsminne och gör 

studenter detta så påverkar eventuellt inte den fysiska aktiviteten något. Arbetsminnet kan 

som tidigare nämnt påverkas av många andra saker, vad studenterna gör på fritiden (där 

somliga tränar de kognitiva förmågorna mer än andra), att vissa varit mer aktiva vid 

uppväxten, kulturella skillnader med mera. Det finns mängder av faktorer som kan ha ett 

samband med arbetsminnet och fysisk aktivitet är bara en av anledningarna.  

Förevarande studies resultat visar att korttidsminnet, princip i lika stor utsträckning som 

arbetsminnet, har ett samband med fysiskt aktivitet. Detta diskuteras inte i tidigare forskning 

(Tomporowski, 2003; Chang., 2015). Det visar även att arbetsminnet har ett samband med 
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fysisk aktivitet mätt i antal minuter och bör därför följas upp i vidare forskning, som inte 

undersökt samma urval. Studiens population skiljer studiens resultat till viss del från övrig 

forskning, vilket kan ha påverkat resultatet men då signifikanta samband funnits bör dessa 

lyftas upp och ses som meningsfulla. 

Metoddiskussion 

Studien använde sig av frågeformuläret Aktivitetsvanor som är en svensk översättning från 

IPAQ (International Physical Activity Questionnaire). Att instrumentet är översatt kan sänka 

instrumentets validitet (Mitchell & Jolley, 2013). Frågeformuläret har dock använts i flera 

studier och där visat tillförlitlighet, något som höjer tillförlitligheten för förevarande studie 

samt begreppsvaliditeten då formuläret mätt det som det avsågs att mätas. Författarna utförde 

en pilotstudie på fyra deltagare för att vara noga förberedda inför experimentet, där de 

psykologiska testen och frågeformuläret testades för att se om frågorna var tydliga och 

eventuella problem gick att retuschera. Då deltagarna besökte experimentrummet vid olika 

tillfällen, kan tillvägagångsättet skiljt sig åt mellan grupperna vilket löstes av 

experimentledarna genom att ge skriftliga samt muntliga instruktioner, något som höjer 

studiens validitet samt reliabilitet (Christensen, Andersson, Carlsson & Haglund, 1998). 

Genom ett bekvämlighetsurval på en högskola i sydvästra Sverige deltog endast studenter, 

vilket innebar att studiens resultat endast är representativ för studenter och inte går att 

generalisera för annan målgrupp. Många deltagare fick höga resultat på de kognitiva testerna 

och frågan är om personer med högre akademisk bakgrund tenderar att ha högre kognitiva 

förmågor för att de vet fördelarna med att vara fysiskt aktiv eller om aktiva personer tenderar 

att ha ökade kognitiva förmågor och på så vis studerar vidare? Författarna vet således inte vad 

som orsakat vad, vilket är en risk med studiens urval och design. Studien kan således inte 

uttala sig om orsak-verkan.   

Experimenttillfällena tog lång tid och gick endast att utföra på angiven plats, något som 

medförde att potentiella deltagare avböjde sin medverkan i studien vid insamlingstillfället. 

För att öka deltagarantalet valde experimentledarna att endast utföra tre kognitiva test och en 

enkät, då fler test ökat tidsåtgången och troligtvis inneburit färre antal deltagare. Det låga 

deltagartalet ger en lägre power för studien (Mitchell & Jolley, 2013), något som framför allt 

ökar risken för att extremvärden påverkar resultatet. Detta minimerades av författarna genom 

att exkludera utstickande höga och låga värden i experimenten. Studiens låga deltagarantal 

leder till låg power vilket gör det svårt att hitta faktiskt existerande samband. Ivarsson et al. 

(2012) menar att det kan vara svårt att få signifikanta samband vid små urvalsstorlekar men 

att beroende på effekternas styrka, bör resultaten ändå diskuteras och kan i vissa fall anses 

som meningsfulla. Kan det ses en liten förbättring inom någon kognitiv färdighet, bör denne 

ses som meningsfull då människan trots allt använder sina kognitiva förmågor till princip 

allting oavsett vilken uppgift som utförs. Andra möjliga anledningar till de osignifikanta 

resultaten är att tidigare forskning som undersökt kognitiva förmågor sett samband då de inte 

undersökt studenter som rent generellt har högre kognitiva förmågor. Det kan även bero på att 

större delar av den forskning som finns riktar sig till den direkta effekten (Chang et al., 2015), 

vilket skulle tyda på att det finns en omedelbar men övergående effekt av fysisk aktivitet på 

kognitiva förmågor men inget långvarigt/ bestående samband.  

Förevarande studie har på grund av tidsbrist inte haft möjlighet att utföra någon intervention, 

vilket annars är det vanligaste sättet att mäta långvariga effekter på. 

 

Konklusion 
Studien fick få signifikanta resultat. Tidigare forskning menar dock på att resultatet i viss mån 

kan diskuteras, då lågt antal deltagare leder till låg power, något som gör det svårt att hitta 

faktiskt existerande samband (Ivarsson et al, 2013). Beroende på hur starka effekterna är kan 

resultaten ändå i viss mån diskuteras. Resultatet visade samband mellan arbetsminnet och 

samtliga prediktorer angående antal minuter träning. Även stillasittande var signifikant, men 
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har inget samband med fysisk aktivitet utan förklaras genom att studenter studerar när de 

sitter stilla. Vidare visade även korttidsminnet ha ett samband med antal minuter måttlig 

träning och antal minuter promenad. Beta-värdena visade att antal minuter promenad och 

antal minuter stillasittande hade starkast samband rörande arbetsminnet och antal minuter 

promenad hade det starkaste sambandet rörande korttidsminnet. Endast en liten del av 

resultatet visade ett samband mellan fysisk aktivitet och kognitiva förmågor medan 

majoriteten av resultaten visade på osignifikanta samband. Vidare visar resultatet att samtliga 

kriterievariabler har olika starka samband där en del kriterievariabler visar samband med antal 

dagar med fysisk aktivitet medan andra har mer nytta av antal minuter eller vilken typ av 

träning. 

 

Implikationer  

Resultatet visar få signifikanta samband vilket kan förklaras då studenter använder kognition 

mycket genom skolan, den fysiska aktiviteten tillför således inte så mycket. Studenter får 

alltså inte ut så mycket av att träna vad det gäller kognitiva förmågor och kan vara en 

anledning till att andra studier inte valt att studera denna målgrupp. Signifikanta resultat 

hittades dock hos korttidsminnet och arbetsminnet där studien kan bidra med kunskap som 

bör följas upp i vidare forskning. Resultatet kan motivera studenter att börja träna genom 

förbättringen på arbetsminnet och korttidsminnet och på sikt succesivt göra träningen till en 

vardagsrutin. De som fortsätter med träningen kommer således löpa betydligt mindre risk att 

drabbas av minnesrelaterade sjukdomar i framtiden, vilket samhället i stort kan tjäna på i form 

av bland annat ekonomiska vinster inom sjukvården.  

 

Framtida forskning 
Stora delar av dagens forskning fokuserar på det direkta sambandet av fysisk aktivitet på 

kognitiva förmågor, genom fysiologiska test till följd av kognitiva test. Det finns således en 

brist på forskning kring den långvariga effekten, om hur träningen på lång sikt visar ett 

samband med kognitionen. Detta gäller överlag men framför allt för unga vuxna. Studien 

visar att korttidsminnet och arbetsminnet har samband med fysisk aktivitet hos studenter. 

Detta kan vara en riktlinje för vidare forskning då få tidigare studier uppmärksammat detta 

samband och endast fokuserat på en yngre samt en äldre genration.  

Vidare bör ingen större fokus ligga på studenter vad det gäller exekutiva funktioner samt 

bearbetningshastiget, då inga signifikanta samband fanns här. Om framtida forskning 

genomför liknande studie bör ett större urval användas och således eventuellt finna samband 

som förevarande studie inte funnit. 
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Bilaga 1  

Hej!  

Vi är två studenter som läser femte terminen på idrott- och motionspsykologiska programmet 

vid Halmstad högskola. I vår utbildning ingår det att vi ska skriva en kandidatuppsats och vår 

syftar till att undersöka sambandet mellan fysisk aktivitet och olika kognitiva förmågor vilket 

kommer att göras genom ett experimenttillfälle. 

Studien söker er som studerar på högskolenivå och kommer gå ut på ett antal kognitiva 

tester som kommer genomföras i beteendelabbet, hus S. Material och resultat från 

experimenttillfället kommer behandlas konfidentiellt och förvaras inlåst. Efter avslutad studie 

kommer materialet att förstöras. 

Det är frivilligt att ställa upp i studien och du som deltagare kan när som helst under 

pågående test avbryta. Inga namn eller personuppgifter kommer finnas tillgängligt för 

utomstående utan endast vi som experimentledare samt vår handledare kommer ha tillgång till 

uppgifterna. Vid eventuella frågor angående undersökningen kontakta nedanstående via 

telefon eller e-post. 

 

Med vänliga hälsningar 
Emilia Reuter   Elin Strömberg 

0703489596    0730767631 

M-iilia@live.se   Elin_stromberg@hotmail.com 
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Bilaga 2 

Skriftligt informerat samtycke  

Som deltagare i studien gällande sambandet mellan fysisk aktivitet och kognition har jag fått 

delta muntligt och skriftligt om information gällande studien och förstår att mitt deltagande är 

frivilligt samt att jag när som helst kan välja att inte längre delta. 

Deltagare___________________________________________________________________  

Ort och Datum_______________________________________________________________  

Namnunderskrift_____________________________________________________________  

Namnförtydliganden__________________________________________________________  

…………………………………………………………………………………………………  

Projektansvariga_____________________________________________________________  

Ort och Datum______________________________________________________________  

Namnunderskrift_____________________________________________________________  

Namnförtydligande___________________________________________________________  
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Bilaga 3 

Enkät 

AKTIVITETSVANOR 

Kön: Kvinna  Man   

 

Ålder: _________ 

 

Program:________________________________ Högskolepoäng:___________ 

 

 

Följande frågor handlar om fysisk aktivitet. Vi är intresserade av att ta reda på all typ av fysisk 

aktivitet som utförs. Frågorna innefattar tid som du varit fysiskt aktiv de senaste 7 dagarna. Svara på 

frågorna även om du inte anser dig vara en aktiv person. Inkludera alla aktiviteter under såväl arbete, 

transporter, hushållsarbete, trädgårdsarbete, fritidsaktiviteter som planerad träning. 

 

1.   Tänk nu på alla de mycket ansträngande aktiviteter du utförde under de senaste 7 

      dagarna. Mycket ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs som 

      mycket arbetsamma och får dig att andas mycket kraftigare än normalt. Tänk enbart på 

      de aktiviteter som du utfört under minst 10 minuter i sträck. 

 

1a. Under de senaste 7 dagarna, hur många av dessa dagar har du utfört arbete som är 

      mycket ansträngande såsom tunga lyft, tyngre bygg- och trädgårdsarbete, aerobics, 

      löpning eller cykling i högre tempo? 

 

______ dagar  

 

 Ingen sådan aktivitet   Hoppa över fråga 1b 

 

1b. Hur mycket tid tillbringade du, i genomsnitt under en sådan dag, på mycket 

      ansträngande fysisk aktivitet? 

  

______ minuter  

 

 Vet ej 

 

1c. Hur många av dagarna tränade du: 

 

Konditionsträning (ex fotbollsträning, löpning, spinning): _______ 

 

Styrketräning (ex gym, bodypump, tyngdlyftning): __________ 

 

 

 

2.   Tänk nu på alla de måttligt ansträngande aktiviteter du utförde under de senaste 7 

      dagarna. Måttligt ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs som 

      arbetsamma och får dig att andas något kraftigare än normalt. Tänk enbart på de 

      aktiviteter som du utfört under minst 10 minuter i sträck. 

 

2a. Under de senaste 7 dagarna, hur många av dessa dagar har du utfört arbete som är 

      måttligt ansträngande såsom cykling, simning, måttligt bygg- och trädgårdsarbete eller 

      annat i måttligt tempo? Inkludera ej promenader. 

 

______ dagar  
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 Ingen sådan aktivitet   Hoppa över fråga 2b 

 

2b. Hur mycket tid tillbringade du, i genomsnitt under en sådan dag, på måttligt ansträngande 

aktivitet? 

 

______ timmar  

 

______ minuter  

 

 Vet ej 

 

 

2c. Hur många av dagarna tränade du: 

 

Konditionsträning (ex fotboll, löpning, spinning): ___________ 

 

Styrketräning (ex gym, bodypump, tyngdlyftning): __________ 

 

 

3.   Tänk nu på all tid du promenerat under de senaste 7 dagarna. Detta inkluderar 

      promenader på arbetet, under transporter och under fritiden.  

 

3a. Under de senaste 7 dagarna, hur många dagar har du promenerat i minst 10 

      minuter i sträck? 

 

______ dagar   

 

 Inga promenader   Hoppa över fråga 3b       

 

3b. Hur mycket tid per dag tillbringade du, i genomsnitt en sådan dag, på promenader? 

 

______ timmar 

 

______ minuter 

 

 Vet ej 

 

 

 

 

4.   Tänk nu på den tid som du tillbringat sittande under en typisk dag, de 

      senaste 7 dagarna, i samband med arbete, studier, transporter, i hemmet och på din fritid. 

      Exempelvis tid vid skrivbordet, hemma hos vänner eller i TV-soffan.   

 

      Under de senaste 7 dagarna, hur mycket tid har du tillbringat sittande under en sådan 

      dag? 

 

______ timmar per dag 

 

______ minuter per dag 

 

 Vet ej 
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