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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Fysisk träning har observerats vara en faktor som påverkar sömnkvaliteten. På 

grund av tidskrävande universitetsstudier har det visats att såväl fysisk träning som sömn 

kan komma att bortprioriteras hos studenter. Studier kring hur Sveriges 

fysioterapeutstudenters träningsmängd korrelerar med sömnkvaliteten saknas.  

 

Syfte: Att undersöka svenska fysioterapeutstudenters mängd fysiska träning och upplevda 

sömnkvalitet samt om det förelåg några skillnader mellan kvinnor och män. Syftet var 

dessutom att undersöka sambandet mellan fysisk träning och dålig sömnkvalitet. 

 

Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie med deskriptiv, komparativ och korrelerande design. 

Den fysiska träningen mättes med hjälp av Socialstyrelsens indikatorfråga för mängd fysisk 

träning en vanlig vecka och sömnkvaliteten bedömdes med Pittsburgh Sleep Quality Index 

(PSQI).  

 

Resultat: Sammanlagt deltog 241 fysioterapeutstudenter. Totalt 58% tränade mer än 2 

timmar per vecka. Majoriteten av deltagarna upplevde att de inte hade en dålig 

sömnkvalitet (PSQI= 4). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan könen gällande fysisk 

träning (p= 0.83) och dålig sömnkvalitet (p= 0.14). Det fanns ett signifikant men mycket svagt 

samband mellan mängd fysisk träning och dålig sömnkvalitet, r= -0.14 (p= 0.04). 

 

Slutsats: Studien indikerar en överlag bra fysisk träningsnivå hos Sveriges 

fysioterapeutstudenter. Majoriteten upplevde att de inte hade en dålig sömnkvalitet. Det 

förelåg ingen könsskillnad gällande träningsmängd och sömnkvalitet. Korrelationen mellan 

mängd fysisk träning och dålig sömnkvalitet var mycket svag.  
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Abstract  

 

Background: Physical exercise has been observed to be a factor that impacts on sleep 

quality. As a result of time-consuming university studies, it has been shown that students do 

not prioritise physical exercise or sleep. Studies on how Sweden’s physiotherapy students’ 

amount of physical exercise correlate with sleep quality are lacking.  

 

Objective: To examine Sweden’s physiotherapy students' physical exercise and sleep quality, 

as well as whether there were any differences between women and men. The purpose was 

also to examine the correlation between physical exercise and poor sleep quality.  

 

Methods: A quantitative cross-sectional study with descriptive, comparative and 

correlational design. Physical exercise was measured using the National Board of Health and 

Welfare’s indicator question and sleep quality was assessed with the Pittsburgh Sleep 

Quality Index (PSQI).  

 

Results: Altogether, 241 physiotherapy students participated. A total of 58% physical 

exercised more than 2 hours per week. The majority of the participants did not have a pore 

sleep quality (PSQI md= 4). There was no significant difference between the sexes regarding 

physical exercise (p= 0.83) and sleep quality (p= 0.14).  There was a very weak correlation 

between the amount of physical exercise and poor sleep quality, r= -0.14 (p= 0.04). 

 

Conclusion: The study indicates an overall good physical exercise level among Sweden’s 

physiotherapy students. The majority did not report poor sleep quality. There was no 

difference between the sexes in the amount of physical exercise or sleep quality. The 

correlation between physical exercise and poor sleep quality was very weak.  
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TACK  

 

Vi vill rikta ett stort tack till er som gjort det möjligt för oss att genomföra denna studie. Till 

dem som hjälpt oss att dela enkäten och studenterna som tagit sig tid att besvara den samt 

lärare på Uppsala universitet, för hjälp med frågor rörande statistiken.  

Vi vill speciellt tacka vår handledare Sara Frygner-Holm och deltagarna inom vår 

grupphandledning som gett återkoppling och stöd genom uppsatsskrivandet.  
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Bakgrund 

Fysisk aktivitet och träning 

Fysisk inaktivitet är en av de största riskerna för en för tidig död samt ökar risken för hjärt- 

och kärlsjukdomar, metabola sjukdomar och psykisk ohälsa (1). Fysisk inaktivitet kan i dagligt 

tal beskrivas som stillasittande och med det menas en frånvaro av muskelkontraktion i de 

större muskelgrupperna (2).  

 

Fysisk aktivitet och fysisk träning är två begrepp som definieras olika. Begreppet fysisk 

aktivitet sammanfattas som alla sorters kroppsrörelser som genom skelettmuskulaturens 

kontraktion ökar energiförbrukningen och således ger en högre förbrukning än den 

människan normalt sett har i vila (3). Fysisk träning syftar istället till aktivitet som är planerad 

och strukturerad samt har ett syfte att öka eller bibehålla konditionsnivå, muskelstyrka eller 

rörlighet (4). I syfte att främja hälsa finns det allmänna rekommendationer, utfärdade av 

World Health Organization (WHO), för hur mycket fysisk aktivitet som bör utföras varje 

vecka (5). En vuxen rekommenderas att vara aerobt fysiskt aktiv i minst 150 minuter på 

måttlig intensitet alternativt 75 minuter på hög intensitet varje vecka. För ytterligare 

hälsoförmåner bör den måttliga intensiteten ökas till 300 minuter alternativt öka den höga 

intensiteten till 150 minuter. Dessa allmänna rekommendationer innefattar även 

styrketräning för de stora muskelgrupperna minst två gånger i veckan (5). 

  

För att beskriva och mäta intensitet kan två olika metoder användas, absolut och relativ 

intensitet (6). Med absolut intensitet menas den mängd energi som krävs för att utföra en 

specifik aktivitet i förhållande till hur mycket energi som normalt sett förbrukas i vila, 

oberoende av individens fysiska kapacitet och mäts i enheten Metabolic Equivalent (MET). 

Relativ intensitet är däremot beroende av individens fysiska kapacitet och således kan 

samma aktivitet, som förbrukar samma mängd energi, upplevas olika ansträngande för olika 

individer (6). Att skatta relativ intensitet kan exempelvis göras genom att mäta puls eller 

upplevd ansträngning jämfört med i vila, med hjälp av olika skalor (7). Att använda sig av 

självskattningsformulär vid mätning håller kostnaden nere samtidigt som det är ett 

administrativt enkelt sätt att samla in data. Med exempelvis Socialstyrelsens indikatorfråga 

med fasta svarsalternativ undersöks mängd fysisk träning en vanlig vecka (8). 

https://www.zotero.org/google-docs/?FpH58z
https://www.zotero.org/google-docs/?Em5BxP
https://www.zotero.org/google-docs/?HyOdba
https://www.zotero.org/google-docs/?ZW8ANW
https://www.zotero.org/google-docs/?IxDO0t
https://www.zotero.org/google-docs/?VClMKT
https://www.zotero.org/google-docs/?pgTCeQ
https://www.zotero.org/google-docs/?6rTgNS
https://www.zotero.org/google-docs/?5CoXqg
https://www.zotero.org/google-docs/?DvpKLn
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Fysisk träning påverkar mentala processer där god effekt har påvisats på minnet, såväl kort- 

som långsiktigt, för åldrarna 18-50 år (9), samt förbättring av koncentrationsförmågan för 

åldrarna 60-75 år (10). Sammanfattningsvis har träningens positiva effekter setts genom 

strukturella förändringar i hjärnan och dess funktion samt kognitiva funktioner som i sin tur 

skapar goda förutsättningar för en förbättrad studieprestation (11).  

 

Studier gjorda på universitetsstudenter från flera olika länder i hela världen har visat upp ett 

resultat där närmare hälften, eller fler, inte nådde rekommendationerna för fysisk aktivitet 

(12, 13). Ytterligare forskning visade på att de studenter som inte uppnådde 

rekommendationerna för fysisk aktivitet ofta uppgav en hög kostnad för gymkort samt 

tidsbrist som ett hinder (14, 15). I en undersökning av svenska medborgares träningsvanor 

för personer mellan åldrarna 18-79 år uppgav 57% av deltagarna att de tränar minst 2-3 

gånger i veckan, 20% att de tränar någon gång i halvåret samt 7% att de aldrig tränar (16). En 

undersökning på svenska universitetsstudenter visade att majoriteten av deltagarna som 

tränar, gör det 2-3 gånger i veckan med cirka 46-90 minuter per tillfälle (17).  

 

Sömn 

Att sova är viktigt för att kroppen ska kunna återhämta sig samt för att de återställande 

processerna i hjärnan ska kunna ta vid (18). Sömnen hjälper till att stärka immunförsvaret 

och förhindra infektioner samtidigt som den inverkar på ämnesomsättningen genom att 

justera insulinbalansen och blodsockerregleringen. Sömnen sänker blodtrycket, håller hjärtat 

i form och bibehåller en fungerande tarmflora som är viktig för kroppens näringsupptag (19). 

Sammanfattningsvis kan det också beskrivas som att sömn förbättrar hjärnans 

uppmärksamhet, arbetsminne och inlärning (20).      

 

När sömnen tar vid är kroppen inte längre medveten om allt den omges av. Hörsel, syn, lukt, 

smak och känsel skickar fortfarande signaler till hjärnan, men i hjärnstrukturen talamus 

stoppas signalerna. Detta innebär att en sovande hjärna inte är medveten om den 

information som sinnesorganen förmedlar och förlorar vaken kontakt med omgivningen 

(19). Sömnen är bestående av ungefärliga 90-minuters cykler som delas upp i två olika faser 

“rapid eye movements” (REM) och “non rapid eye movements” (NREM). REM-sömnen är vår 

”lättaste” form av sömn associerad med snabba ögonrörelser och drömmar. NREM är 

https://www.zotero.org/google-docs/?orMHEH
https://www.zotero.org/google-docs/?DPAimB
https://www.zotero.org/google-docs/?dhSw6F
https://www.zotero.org/google-docs/?R2prOa
https://www.zotero.org/google-docs/?PBEWxI
https://www.zotero.org/google-docs/?izb5qC
https://www.zotero.org/google-docs/?OU57Hp
https://www.zotero.org/google-docs/?IE8RkK
https://www.zotero.org/google-docs/?sl4jYA
https://www.zotero.org/google-docs/?dsZOTX
https://www.zotero.org/google-docs/?VaHdRm
https://www.zotero.org/google-docs/?NcqEQO
https://www.zotero.org/google-docs/?s9i7Dm
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uppdelad i fyra olika steg som klassificeras enligt parametrar som blodtryck, ögonrörelse och 

elektrisk hjärnaktivitet. Steg I är den mest ytliga formen av sömn och steg IV är djupsömn 

(20). Kroppen känner av när det är dags att sova tack vare den inbyggda dygnsrytmen. 

Denna fungerar som en inre biologisk klocka i hjärnan som påverkar metaboliska, 

kardiovaskulära, temperaturreglerande och hormonella processer. Framförallt dagsljus är en 

stark signal som hjärnan använder för att ställa in denna klocka. Med hjälp av hormonet 

melatonin som skickar ut signaler när det blir mörkt, kan kroppen bestämma när sömnen ska 

falla in. Även ändringar i kosten (19), samt kroppens kortisolnivå kan påverka såväl 

insomning som sömnkvalitet (21).  

 

God sömnkvalitet känns ofta igen som en förutsättning för såväl fysisk som psykisk hälsa, 

exempelvis humör, kognition och välmående (22). Sömnkvalitet innefattar flera funktioner 

för varje enskild individ där exempelvis insomning, antal timmars sömn samt hur många 

gånger sömnen störs under natten inräknas. Mätning av sömnkvalitet innefattar ofta en 

individs självskattning på hur tillfredsställd personen är med sin sömn, alternativt objektiva 

mätningar med enheter som exempelvis mäter hur länge och hur djupt en individ sover 

(22).   

 

En nedsatt subjektiv sömnkvalitet är vanligt förekommande hos vuxna (23). En längre tids 

sömnproblem kan ge flera olika hälsokonsekvenser som diabetes, fetma, depression, 

hjärtinfarkt och stroke (24). Studenter anses vara en grupp som drabbas särskilt hårt av 

sömnsvårigheter (25). Många studenter upplever en ökad akademisk stress och spenderar 

mycket tid på studier, vilket kan minska den totala sömnperioden och försämra 

sömnkvaliteten (26). I en studie rapporterade 76% av medicinstudenterna en dålig 

sömnkvalitet vilket hade ett signifikant samband med stress (25). I en annan studie med 

collegestudenter angav 39% av dessa att deras dåliga sömnkvalitet berodde på akademisk 

stress (27).  

 

Sömnkvalitet påverkar den individuella prestationsförmågan. Sömnen har visat sig påverka 

kognitionen vad gäller uppmärksamhet, arbetsminne, inlärning av kognitiva uppgifter och 

prestationer som kräver en högre tankeverksamhet än vanligt (28). Då sömn anses vara 

https://www.zotero.org/google-docs/?plUKoD
https://www.zotero.org/google-docs/?lU6dDy
https://www.zotero.org/google-docs/?Y0EeH1
https://www.zotero.org/google-docs/?XFtI5I
https://www.zotero.org/google-docs/?SFvfDf
https://www.zotero.org/google-docs/?JwKjTY
https://www.zotero.org/google-docs/?56DCY2
https://www.zotero.org/google-docs/?0gg58j
https://www.zotero.org/google-docs/?aUlJQC
https://www.zotero.org/google-docs/?RLP6ns
https://www.zotero.org/google-docs/?tTZ5fX
https://www.zotero.org/google-docs/?VpmaRj
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viktigt för studieprestationen är det av stor vikt för studenter att ha en god upplevd 

sömnkvalitet (29). 

 

Samband mellan fysisk träning och sömnkvalitet 

Det kan hos allmänheten antas att det inte är ovanligt att fysisk träning förknippas med en 

god natts sömn. Studier har visat att regelbunden fysisk träning ger en ökad total sovtid samt 

en subjektivt förbättrad sömnkvalitet, mätt med frågeformuläret Pittsburgh Sleep Quality 

Index (PSQI), medan REM-sömn och tid för insomning minskar (30, 31). I en studie gjord på 

universitetsstudenter med en genomsnittsålder på 21 år visade sig fysisk träning öka 

sovtiden, REM-sömnen och den upplevda sömnkvaliteten samt minska subjektiva klagomål 

kring sömnen (32). Träningen har även påvisats minska antal uppvaknanden samt sänka 

hormonet kortisol, som är signifikant korrelerad med en minskad total sömntid (31). 

 

Sambandet mellan fysisk träning och sömnkvalitet kan beskrivas som “en komplex 

interaktion med flera psykologiska och fysiologiska vägar däremellan” då sambandet uppges 

bero på såväl hormoner som metabolism liksom antiinflammatorisk respons och 

sinnesstämning. Dock behövs fler studier för att säkerställa träningens direkta effekt på 

sömn (30). Trots träningens positiva effekter på sömnen talas det även om att undvika 

intensiv fysisk träning sent på kvällen då detta stimulerar nervsystemet och ökar frisättning 

av kortisol vilket kan leda till svårighet att varva ned och somna (33). 

 

Fysioterapi 

Fysioterapi är en profession som omfattar kunskap kring människan i ett fysiskt, psykiskt och 

socialt helhetsperspektiv. En fysioterapeut har god vetenskaplig kompetens kring hur ett 

fysiskt aktivt liv påverkar välmående och livskvalitet samt arbetar preventivt med att 

förebygga skador, sjukdomar och fysisk inaktivitet (34). Enligt Skollagen ska elevhälsa finnas 

tillgänglig vid samtliga skolor och då innefatta professioner som exempelvis läkare, 

skolsköterska och psykolog. Att fysioterapeuter ska finnas tillgängligt är inget krav (35). På 

universitet och högskolor i landet är det upp till varje enskilt lärosäte hur studenthälsan 

bedrivs och vilka resurser som ska finnas tillgängliga (36).  

 

https://www.zotero.org/google-docs/?64NzoG
https://www.zotero.org/google-docs/?YqxlLH
https://www.zotero.org/google-docs/?07wkal
https://www.zotero.org/google-docs/?RvvdUr
https://www.zotero.org/google-docs/?kSM1qp
https://www.zotero.org/google-docs/?qyKusC
https://www.zotero.org/google-docs/?zjU5E4
https://www.zotero.org/google-docs/?DcpDCQ
https://www.zotero.org/google-docs/?14VyKB
https://www.zotero.org/google-docs/?KlZbUE
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Problemformulering 

Sömnproblem är ett vanligt förekommande besvär som drabbar en stor del av befolkningen 

(23). Sömnproblem anses ha ökat i Sverige det senaste decenniet (37). Cirka 38% av vuxna 

mellan 16-84 år rapporteras ha sömnbesvär, av dessa var 44% kvinnor och 33% män. I 

samma åldersintervall rapporterade 63% kvinnor och 66% män att de är fysiskt aktiva minst 

30 minuter om dagen (37). 

 

Tidigare studier har påvisat en positiv korrelation mellan fysisk träning och sömnkvalitet, 

både på kort och lång sikt (23, 38, 39, 40). Vilken typ av träning, duration, frekvens eller 

intensitet som ger dessa positiva effekter behöver dock studeras vidare (23). Vidare 

forskning behövs för att fastställa träningens effekt som eventuell framtida behandling vid 

nedsatt sömnkvalitet (41). Studier har visat att många studenter sover för lite och har en 

nedsatt subjektiv sömnkvalitet (27, 42). De flesta studier har dock gjorts på ett och samma 

universitet och har ofta få deltagande vilket minskar resultatets generaliserbarhet 

(42). Fysisk aktivitet  (9, 10, 11) och sömnkvalitet (20, 27, 28) anses viktiga för 

studieförmågan.  

 

 Ur en fysioterapeutisk synvinkel är det av intresse att undersöka fysisk träning och 

sömnkvalitet för att främja hälsan hos studenter. Sömnkvalitet och dess samband med fysisk 

träning hos fysioterapeutstudenter var utifrån författarnas vetskap inte undersökt och var 

därför viktigt att undersöka. 

 

Syfte  

Syftet med studien var att beskriva fysioterapeutstudenters självskattade mängd fysiska 

träning och upplevda sömnbesvär, samt att undersöka om det förelåg några skillnader 

mellan kvinnor och män. Syftet var dessutom att undersöka korrelationen mellan 

självskattad mängd fysisk träning och dålig sömnkvalitet. 

  

Frågeställningar 

1) Hur mycket självskattad fysisk träning hade fysioterapeutstudenter utfört under en vanlig 

vecka, mätt med Socialstyrelsens indikatorfråga? 

https://www.zotero.org/google-docs/?QD3tjB
https://www.zotero.org/google-docs/?aIsJy5
https://www.zotero.org/google-docs/?zzJDZk
https://www.zotero.org/google-docs/?P9yTE0
https://www.zotero.org/google-docs/?DBCuEs
https://www.zotero.org/google-docs/?A9d6GC
https://www.zotero.org/google-docs/?jImSjT
https://www.zotero.org/google-docs/?1tk0IT
https://www.zotero.org/google-docs/?74SqUD
https://www.zotero.org/google-docs/?aco8KA
https://www.zotero.org/google-docs/?unpu4g
https://www.zotero.org/google-docs/?veGPk5
https://www.zotero.org/google-docs/?NQpWIu
https://www.zotero.org/google-docs/?1fPN8m
https://www.zotero.org/google-docs/?17Fiqs
https://www.zotero.org/google-docs/?MCDblV
https://www.zotero.org/google-docs/?1EKhyv
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2) Hur hade fysioterapeutstudenters upplevda sömnkvalitet varit de senaste 30 dagarna, 

mätt vid ett tillfälle med PSQI? 

 

3) Fanns det skillnader mellan kvinnor och män gällande mängd fysisk träning och 

sömnkvalitet, och i så fall vilka? 

 

4) Vilken korrelation fanns mellan mängd träning, mätt med Socialstyrelsens indikatorfråga, 

och sömnkvalitet, mätt med PSQI vid ett tillfälle? 

  

Metod 

Design   

Studien var en kvantitativ tvärsnittsstudie med deskriptiv, komparativ och korrelerande 

design. En kvantitativ metod valdes med syfte att få ett högt antal deltagare och tillräckligt 

med numeriska data, för att på så vis möjliggöra analytiska jämförelser samt beräkning av 

korrelation mellan mängd fysisk träning och sömnkvalitet samt skillnader mellan kön (43). En 

tvärsnittsstudie ger en bild av en population vid ett visst tillfälle eller under en kort 

tidsintervall (44). Då studiens frågeställningar innefattar att undersöka variablerna mängd 

fysisk träning och sömnkvalitet vid ett tillfälle, kallas den för en deskriptiv tvärsnittsstudie. 

Sambandet mellan variablerna studerades, vilket gör att studien hade en korrelerande 

design (44). Studien hade även till syfte att med samma metoder jämföra om könsskillnader 

förelåg och således är studien också komparativ (45). 

  

Urval   

Val av deltagare till studien skedde genom ett bekvämlighetsurval, samtliga 

fysioterapeutstudenter i Sverige inbjöds att deltaga. Förutsättning för att kunna vara med 

var att man hade tillgång till det internetforum där respektive universitet, högskola eller 

studentkår delar information för programmet. 
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Inklusionskriterier för deltagande var att personen vid tillfället för delning av enkäten var 

fysioterapeutstudent vid ett universitet eller högskola i Sverige. Exklusionskriterier var 

studenter med studieuppehåll samt studiens författare. 

 

Datainsamlingsmetod  

För insamling av data användes en webbaserad enkät som skapades i Google Formulär, 

vilket är ett kostnadsfritt digitalt verktyg online. Enkäten var uppdelad i tre avsnitt med 

frågor som berörde bakgrundsinformation, fysisk träning samt sömnkvalitet (Bilaga 1).  

 

I första avsnittet kring bakgrundsinformation gav deltagarna information om ålder, kön samt 

om de studerade fysioterapi innevarande termin, vilket var ett av inklusionskriterierna. 

Information om kön användes för att kunna dela in deltagarna i två grupper för att på så vis 

kunna besvara frågeställning 3. Deltagarnas lärosäte och ålder var av intresse för att kunna 

beskriva urvalsgruppen och därmed ta reda på vilka resultatet eventuellt kunde 

generaliseras till. 

 

För att besvara frågeställning 1, 3 och 4 användes data från det andra avsnittet om fysisk 

träning. I detta avsnitt fick deltagarna svara på Socialstyrelsens standardiserade fråga där de, 

enligt fasta svarsalternativ, skattade hur många timmar de utför fysisk träning under en 

vanlig vecka. Den standardiserade frågan är valid för att skatta total fysisk aktivitet samt att 

fasta svarsalternativ genererar en högre validitet än frågor med öppna svarsalternativ (8, 

46), (Bilaga 1).  

 

För att besvara frågeställning 2, 3 och 4 användes information från det tredje och sista 

avsnittet om sömnkvalitet. I detta avsnitt fick deltagarna besvara frågeformuläret PSQI 

(Bilaga 2). Detta formulär berör frågor kring sömnvanor, sömnlängd och sömnkvalitet samt 

är ett standardiserat kliniskt instrument som utvecklades år 1989 och täcker aspekter som är 

relevanta för sömnkvaliteten (47). Deltagaren skattar sina sömnvanor de senaste 30 dagarna 

genom att svara på frågor med fasta svarsalternativ, där svaren ger poäng inom olika 

områden. Summan räknas ihop av författarna som sedan genererar en global poäng, 0-21, 

där 21 poäng representerar sämst sömnkvalitet. En global poäng på ≥5 indikerar dålig 
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sömnkvalitet (47). Instrumentet är reliabilitets- och validitetstestat för såväl olika 

åldersgrupper som hälsotillstånd vid flera olika mätningar (48, 49). PSQI är ett av de 

vanligaste kliniska instrumenten och förekommer således ofta i olika studier (48). 

  

Genomförande 

Innan utskick av enkäten till fysioterapeutstudenterna testade en utomstående förståelse av 

formuläret genom att besvara enkäten. Respektive lärosätes programansvarig, ordförande i 

studentkår eller administratör kontaktades via mail, under vecka 35 2019, för godkännande 

av enkätutdelning. I rekryteringen gavs det ut information om studien, en förfrågan om 

tillåtelse att dela ett kort meddelande om studien, informationsbrev samt länk till den 

webbaserade enkäten. Först efter att samtliga lärosäten godkänt delning av enkäten 

skickades den ut till fysioterapeutstudenterna. Utskick skedde under vecka 36, antingen 

genom att studenterna fick ett personligt mail eller via delning av enkät på det 

internetforum där respektive lärosäte vanligtvis delar sin information. De som läste 

meddelandet på internetforumet kunde där klicka sig vidare till enkäten via en länk. Hela 

informationsbrevet låg öppet och utgjorde första sidan av enkäten. Studiens 

informationsbrev om deltagande och tillvägagångssätt som delades till studenterna finns i 

Bilaga 3. Enkäten var öppen för deltagarnas svar i 7 dagar, därefter hade studien tillräckligt 

med data och därav avbröts datainsamlingen. 

  

Databearbetning 

I frågeställning 1 besvarades den självskattade mängden fysisk träning hos 

fysioterapeutstudenter enligt en standardiserad fråga med fasta svarsalternativ (8, 

46), (Bilaga 1). Svaren angavs på en ordinalskala som gav ett värde på frågan. Data redovisas 

i procent för respektive svarsalternativ.  

 

För frågeställning 2 besvarades frågor kring upplevd sömnkvalitet hos samtliga deltagare 

mätt med PSQI. Detta angavs på en ordinalskala där medianvärde beräknades för att få fram 

det mittersta värdet av deltagarnas subjektiva sömnkvalitet. Spridningsmåttet beräknades 

med kvartilavstånd (IQR) och variationsbredd. 
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För frågeställning 3 redovisades majoriteten av kvinnors respektive mäns fysiska 

träningsmängd i procent samt sömnkvaliteten enligt PSQI med medianvärde, IQR och 

variationsbredd då global poäng PSQI angavs på en ordinalskala. För jämförelse mellan kön 

användes Mann–Whitney U-test, som är ett icke-parametriskt test som användes för att 

identifiera skillnader mellan oberoende grupper (50).  

 

I frågeställning 4 bearbetades korrelationen mellan genomsnittlig träning per vecka och 

sömnkvaliteten med Spearmans rangkorrelationskoefficient (r). Det ger ett värde för 

sambandet mellan två rangordnade observationsserier. Innan bearbetningen skedde en 

omkodning av variabeln mängd träning där ingen träning= 0, mindre än 0.5 timmar= 1, 0.5-1 

timme= 2, 1-1.5 timme= 3, 1.5-2 timmar= 4 samt mer än 2 timmar= 5. Styrkan av 

korrelationen kan beskrivas som att ett resultat på p= 0.00-0.25 innebär en mycket svag 

korrelation, p= 0.26-0.49 en svag korrelation, p= 0.50-0.69 en måttlig korrelation, p= 0.70-

0.89 en stark korrelation samt att p= 0.90-1.00 påvisar en mycket stark korrelation (51). 

 

Värdet för den statistiska signifikansen sattes som p≤ 0.05, för alla analyser (43). Ett p-värde 

talar om hur säkert ett resultat är eller om utfallet kan ha uppkommit som ett resultat av 

slumpen. 

 

eLabbet och IBM SPSS Statistics (SPSS) användes för att bearbeta frågeställningarna. För 

deskriptiv och analytisk statistik av den insamlade datan användes förprogrammerade 

exceldokument i eLabbet (43). SPSS användes vid bearbetning av frågeställning 3 på grund 

av felaktighet i ett av de förprogrammerade exceldokumenten. 

 

Etiska överväganden 

Deltagarna informerades skriftligt om syftet med studien, dess bakgrund och möjligheten att 

senare ta del av slutresultatet via Diva portal (Bilaga 1). Deltagandet var frivilligt och fick 

avbrytas utan vidare förklaring. Deltagarna var anonyma och inga namn eller persondata 

samlades in. 
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Resultat  

Enkäten gjordes tillgänglig för totalt 1599 fysioterapeutstudenter i Sverige varav 241 

studenter från samtliga universitet och högskolor svarade (se tabell I). Detta motsvarar en 

svarsfrekvens på 15%. I åldrarna 20-24 år befann sig 48% av deltagarna, 34% var mellan 25-

29 år, 15% var 30 år eller äldre medan 3% av deltagarna var under 20 år. Då frågeställning 3 

berörde könsskillnader mellan kvinnor och män skedde ett internt selektivt bortfall där de 

två deltagare som angett “annat alternativ” på könsfrågan exkluderades från 

sammanställning av data i denna frågeställning. 

Tabell 1: Bakgrundsinformation med respektive lärosätes antal fysioterapeutstudenter samt 
hur många som identifierade sig som kvinna, man eller annat alternativ. 

Lärosäte Kvinnor (n) Män (n) Annat alternativ (n) Totalt (n) 

Göteborg 38 12 0 50 

Stockholm 28 14 1 43 

Linköping 2 1 0 3 

Luleå 18 9 0 27 

Lund 5 5 0 10 

Umeå 31 10 0 41 

Uppsala 37 21 1 59 

Totalt 165 74 2 241 

 

Fysisk träning hos fysioterapeutstudenter  

Den genomsnittliga fysiska träningen en vanlig vecka varierade hos 

fysioterapeutstudenterna (se figur 1). Somliga lade ingen tid alls på fysisk träning medan de 

flesta ägnade mer än 2 timmar på fysisk träning en vanlig vecka. 
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Figur 1: Fysioterapeutstudenternas mängd fysiska träning en vanlig vecka, angett i procent, 
mätt med Socialstyrelsens indikatorfråga med fasta svarsalternativ. 
 

 

Fysioterapeutstudenters upplevda sömnkvalitet  

Den subjektiva mätningen av sömnkvalitet hos Sveriges fysioterapeutstudenter (n=241) 

visade på att det fanns en stor spridning (se figur 2). Samtliga deltagares globala poäng PSQI 

gav medianvärdet 4 (IQR=3). Den globala poängen kan variera från 0-21, ju högre poäng 

desto sämre sömnkvalitet. En global poäng på ≥5 indikerar dålig sömnkvalitet. Totalt 56% av 

deltagarna hade en global poäng PSQI <5, vilket tyder på att dessa inte hade en dålig 

sömnkvalitet. 
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Figur 2: Fysioterapeuternas globala poäng PSQI för upplevda sömnkvalitet, de senaste 30 
dagarna, som visas genom medianvärde, undre och övre kvartil samt variationsbredd. 
 
 

Könsskillnad 

Totalt 58% av kvinnorna (n=165) respektive 57% av männen (n=74) ägnade mer än 2 timmar 

en vanlig vecka åt fysisk träning. Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad mellan kvinnor 

och män vad gäller mängden fysisk träning (U= 6009.50, N1=165, N2= 74, p= 0.83). 

 

Kvinnornas globala poäng gällande sömnkvalitet, de senaste 30 dagarna, gav medianvärdet 4 

(IQR=3) med en variationsbredd på 17. Männens medianvärde landade på 3.5 (IQR=4) med 

en variationsbredd på 12. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan kvinnor och män vad 

gäller sömnkvalitet (U= 5374.50, N1= 165, N2= 74, p= 0.14).  

 

Korrelationen mellan fysisk träning och upplevd sömnkvalitet  

Det totala sambandet mellan mängd fysisk träning och dålig sömnkvalitet hos 

fysioterapeutstudenter, gav r= -0.14 (p= 0.04), vilket är ett mycket svagt samband. Det tyder 

på att det fanns en mycket svag association mellan mängd fysisk träning och dålig 

sömnkvalitet. Detta innebär att de deltagare med lägre träningsmängd var dem som hade en 

högre global poäng PSQI, vilket innebär en sämre upplevd sömnkvalitet. 
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Diskussion 

Resultatsammanfattning 

Av de 241 fysioterapeutstudenterna i Sverige utförde majoriteten i genomsnitt fysisk träning 

mer än 2 timmar en vanlig vecka. Totalt 56% av studenterna rapporterade att de inte hade 

en dålig sömnkvalitet enligt PSQI med ett medianvärde på 4, trots en relativt stor spridning 

mellan deltagarna. Det förelåg ingen signifikant skillnad mellan kvinnorna (n=165) och 

männen (n=74) vad gäller mängd fysisk träning och upplevd sömnkvalitet. Kvinnorna hade 

större spridning än männen vad gäller sömnkvaliteten. Det förekom ett mycket svagt 

samband mellan mängd fysisk träning och dålig sömnkvalitet för hela populationen. 

 

Resultatdiskussion 

Mängd träning 

De flesta fysioterapeutstudenter, 58%, utförde fysisk träning i genomsnitt mer än 2 timmar 

en vanlig vecka. Detta kan antas vara i linje med tidigare undersökningar, där majoriteten av 

deltagarna svarade att de tränar minst 2-3 gånger i veckan (16, 17), varav den ena studien 

även visade att de flesta deltagarna, svenska universitetsstudenter, tränade cirka en timme 

per tillfälle (17). 

 

Många tidigare studier använder variabeln fysisk aktivitet istället för fysisk träning (8, 12). 

WHO:s allmänna rekommendationer för att främja hälsa är också baserade på fysisk aktivitet 

(5). Med detta i beaktande kan det vara svårt att jämföra utförd studie med tidigare 

forskning. Det är möjligt att de deltagare som angett att de inte utför fysisk träning en vanlig 

vecka fortfarande kan nå dessa allmänna rekommendationer, tack vare en fysisk aktiv 

vardag. 

 

Tidigare forskning har påvisat att många medicinstudenter och andra studenter i Västvärlden 

inte uppnår WHO:s allmänna rekommendationer för fysisk aktivitet (12, 13, 14). En tänkbar 

förklaring till varför dessa resultat skiljer sig kan vara att utförd studie endast inkluderade 

deltagare från fysioterapeutprogrammet där de flesta kurser inom dess läroplan innefattar 

https://www.zotero.org/google-docs/?x357GB
https://www.zotero.org/google-docs/?aC4qkY
https://www.zotero.org/google-docs/?u8k8YF
https://www.zotero.org/google-docs/?SFcG4t
https://www.zotero.org/google-docs/?IuBjUX
https://www.zotero.org/google-docs/?YJefpe
https://www.zotero.org/google-docs/?9lNpq3
https://www.zotero.org/google-docs/?plCg2l
https://www.zotero.org/google-docs/?DoZetF
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kunskap om fysisk aktivitet och träning samt dess effekter. Det kan därmed antas att 

fysioterapeutstudenter utför mer fysisk träning i sin vardag till skillnad från andra studenter. 

 

Sömnkvalitet  

Totalt 44% av deltagarna hade en subjektivt dålig sömnkvalitet vilket är en lägre andel än 

tidigare studier visat där majoriteten haft en dålig sömnkvalitet (25, 26, 27). Trots spridning 

kring hur studenterna själva skattat sin sömnkvalitet står det klart att 56% av de som deltog i 

studien inte hade en subjektivt dålig sömnkvalitet. Studiens resultat motsäger på så vis 

tidigare forskning där majoriteten av studenterna har ansetts drabbas av sömnsvårigheter, 

vilket har förklarats med att akademisk stress och tidskrävande studier kan försämra 

sömnkvaliteten (25, 26). Vad själva spridningen i resultatet beror på är inte något som undersökt 

och kan därför ej besvaras med utförd studie. En tänkbar förklaring kring att studien uppvisade ett 

resultat som skiljer sig från tidigare studier kan vara den givna tiden för genomförandet. Enkäten 

besvarades under den första veckan på höstterminen och då PSQI ger svar på deltagarnas 

sömnkvalitet under de senaste 30 dagarna kan det antas vara möjligt att deltagarna inte aktivt 

studerat under majoriteten av dessa 30 dagar. En tidigare enkätstudie genomförd på studenter med 

PSQI har besvarats i mitten av terminen (27), medan en annan inte nämner när under terminen 

datainsamling skett (32). 

 

Könsskillnad 

Tidigare studier visar att kvinnor vanligen utför en mindre mängd fysisk träning än män (16, 

17), medan resultatet i utförd studie påvisar att de båda könen utför fysisk träning i 

genomsnitt lika mycket. En anledning till denna skillnad kan vara att Socialstyrelsens 

indikatorfråga för fysisk träning hade ett högsta alternativ på “mer än 2 timmar” en vanlig 

vecka. Det innebar att deltagarna inte fick sin exakta träningsmängd representerad, vilket 

gav en liten spridning på de olika könens träningsmängd. En annan anledning kan vara att 

populationen i tidigare studier har haft en större bredd. Fysioterapeutstudenter i Sverige är 

en population där både kvinnor och män tar del av en utbildning som ger dem en bättre 

förståelse för vikten av ett aktivt liv samt strategier för att bibehålla en hälsosam livsstil som 

troligen innefattar regelbunden träning. Forskning visar att professioner inom vård och hälsa 

har en större sannolikhet att uppmuntra till beteenden som de själva utövar (52). De 

kvinnliga deltagarna (md=4) hade något sämre sömnkvalitet än männen (md=3.5), mätt med 

https://www.zotero.org/google-docs/?5c4REx
https://www.zotero.org/google-docs/?vy6hxO
https://www.zotero.org/google-docs/?6AC3qP
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PSQI, vilket stämmer överens med tidigare studier (26, 53). Varför kvinnor sover sämre än 

män antas bero på kvinnans roll i samhället, livsstil, respons på stress och att det finns 

kognitiva skillnader mellan könen (54).  

 

Korrelation mellan fysisk träning och sömnkvalitet 

Det fanns ett mycket svagt samband mellan deltagarnas mängd fysiska träning och dålig 

sömnkvalitet. Tidigare studier gjorda på universitetsstudenter och vuxna över 18 år har visat 

ett starkare samband mellan variablerna där en större mängd fysisk träning har visat sig ge 

en bättre upplevd sömnkvalitet (23, 32). Till skillnad från dessa studier togs det i utförd 

studie inte hänsyn till typ av träning, träningsintensitet eller när på dagen träningspasset har 

utförts, vilket ger fler variabler som kan påverka sömnkvaliteten (33).  

 

Då deltagarna överlag gav en relativt homogen grupp bestående av 69% kvinnor, samtliga 

från samma utbildning och en majoritet med en hög fysisk träningsmängd, mer än 2 timmar 

en vanlig vecka, kan studiens resultat förväntas vara svårt att generalisera till andra 

studenter i Sverige och övriga världen (13). 

 

Metoddiskussion 

Totalt 241 deltagare besvarade enkäten vilket genererade en svarsfrekvens på 15%. Enligt 

forskning ses detta som lågt och inte helt ovanligt (55). En låg svarsfrekvens minskar studiens 

generaliserbarhet då författarna inte med säkerhet kan uttala sig om den utförda studiens 

resultat speglar verkligheten och således blir studiens tillförlitlighet lägre (56). Det blir 

problematiskt då författarna inte vet om de fysioterapeutstudenter som inte deltog skulle 

svara i enhet med utförd studies resultat eller avvikande i ett eller flera avseenden.  

 

Det ursprungliga målet var att få svar från minst 100 deltagare med representanter från 

varje lärosäte. Målet uppfylldes efter ett fåtal dagar, men enkäten hölls öppen en längre 

period för att eftersträva så många deltagare som möjligt för ett mer tillförlitligt resultat 

(56). Enkäten fanns tillgänglig för deltagarna i sju dagar. Den låga svarsfrekvensen hos 

Linköpings fysioterapeutstudenter berodde troligen på en kommunikationsmiss med 

kontaktpersonen där författarna aldrig fick någon återkoppling gällande om enkäten delats 

https://www.zotero.org/google-docs/?u0cNwa
https://www.zotero.org/google-docs/?w0WVui
https://www.zotero.org/google-docs/?Zgdnfs
https://www.zotero.org/google-docs/?5hgqX3
https://www.zotero.org/google-docs/?qmekIK
https://www.zotero.org/google-docs/?shY0HX
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till studenterna. Med en ännu längre period finns möjligheten att också fler av Linköpings 

fysioterapeutstudenter hade fått ta del av enkäten och således gett fler representanter från 

lärosätet. Detta anser författarna som mindre troligt då intresset upplevdes som svagt samt 

att kommunikationen med kontaktpersonen i Linköping avstannade precis innan delning av 

enkäten. Dock hade ett högre antal deltagare gjort resultatet mer representativt för den 

valda populationen (57). Resultatet av de 241 enkäterna kunde, på grund av att de var 

webbaserade, direkt hämtas från ett dokument och därmed minskade risken för eventuella 

fel som annars hade kunnat uppstå vid överföring från pappersform.  

 

Då syftet med studien var att vid ett tillfälle, utan intervention, få numerisk data från 

deltagarna för att kunna besvara frågeställningarna ansåg författarna att en kvantitativ 

tvärsnittsstudie var adekvat. En nackdel med studiedesignen kan vara att tidpunkten för 

enkäten inte genererade ett resultat som är representativt för aktivt studerande då 

studenterna precis påbörjat höstterminen, troligen efter en tids frånvaro av studier.  

 

Vid utskick av förfrågan om deltagande hade författarna bifogat ett kort meddelande som 

skulle skickas till fysioterapeutstudenterna tillsammans med en länk till enkäten. En 

eventuell nackdel med tillvägagångssättet kan vara att författarna inte hade inblick i exakt 

vad kontaktpersonerna på lärosätena skrev i samband med att enkäten delades och således 

kan författarna inte garantera att samtliga studenter fick samma meddelande. 

 

En fördel kan vara att vid skapandet av webbenkäten valde författarna en utformning i 

formuläret där ett svar på varje fråga var tvungen att ges för att deltagaren slutligen skulle 

kunna skicka in sina svar. Detta kan antas ha minskat studiens bortfall då ofullständiga svar 

inte godkändes. Då ingen data finns på hur många som påbörjade men aldrig slutförde 

enkäten kan författarna inte uttala sig om den typen av bortfall.  

Enkäten innehöll två mätinstrument som båda är beprövade i syftet respektive instrument är 

skapade för, vilket kan vara en styrka med studien då det ger en högre validitet än om 

enkäten skapats med enbart egenkonstruerade frågor (58).  

 

Med socialstyrelsens standardiserade indikatorfråga kunde deltagarna ge svar på mängd 
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fysisk träning enligt fasta svarsalternativ, vilket genererade en högre validitet än om studiens 

författare konstruerat egna frågor. Det högsta svarsalternativet för mängd fysisk träning 

begränsades till “mer än 2 timmar”, det alternativ som också majoriteten av 

fysioterapeutstudenter valde. Författarna hade kunnat komplettera Socialstyrelsens 

indikatorfråga för mängd fysisk träning med en egenkonstruerad fråga där deltagarna själva 

kunde ange hur mycket tid de ägnar åt fysisk träning en vanlig vecka. Således hade fler 

svarsalternativ med en högre mängd fysisk träning kunnat påvisa en större spridning hos 

deltagarna. Studiens resultat hade därmed kunnat påverkas, men då på bekostnad av 

frågornas validitet.  

 

Tidigare forskning har använt sig av objektiva mätmetoder i form av puls för träning och EEG-

bedömning för sömn (23). Den utförda studien använde subjektiva mätmetoder för såväl 

den fysiska träningsmängden som sömnkvaliteten. En svaghet med subjektiva mätningar kan 

vara att vissa personer har en tendens att överskatta sin fysiska aktivitetsnivå samt 

underskatta sina sömnproblem (48, 59), vilket skulle kunna leda till missvisande data. 

 

Etikdiskussion  

Deltagandet i studien var såväl anonymt som frivilligt och deltagarna fick avbryta studien 

utan att anledning gavs. En etisk aspekt kring frågeställningen som undersökte skillnader 

mellan kvinnor och män är exkluderandet av de som svarat “annat alternativ” på könsfrågan. 

Att utesluta deras svar från sammanställningen av resultatet kan tyckas vara fel. Detta 

gjordes då författarna eftersträvade att jämföra resultat från två grupper med ungefär lika 

många representanter från varje grupp. En annan aspekt är att de som inte hade tillgång till 

respektive fysioterapeututbildnings gemensamma internetforum den veckan inte gavs 

möjlighet att delta i studien.  

 

Nyttan med att vara med i studien var att deltagarna fick bidra till forskning kring hur fysisk 

träning påverkar sömnkvalitet samt uppmärksamma deltagaren om vikten av såväl den 

fysiska träningen som sömnkvaliteten. En möjlig risk med att vara med skulle kunna vara att 

deltagarna ville öka mängden fysisk träning och därmed prioritera bort återhämtningstiden. 
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Risken skulle då kunna vara att den ökade mängden fysisk träning påverkar både den fysiska 

och psykiska hälsan negativt (59). Detta bedömdes dock av författarna som mindre troligt. 

 

Klinisk nytta och framtida forskning 

Fysioterapeuters kunskap om sömn samt kopplingen mellan fysisk träning och sömn skulle 

kunna bidra till att sprida information och hjälpa studenter att nå högre studieresultat och 

ett ökat välmående (34). Om fysioterapeuter anställs i högre grad inom elevhälsa och 

studenthälsa skulle det kunna ge större fokus på sömnens betydelse och en ökad fysisk 

träningsnivå. Det skulle i sin tur bidra till att fler elever och studenter når de allmänna 

rekommendationerna och på så vis kan tillgodogöra sig de positiva effekterna. Resultatet av 

utförd studie visade ett mycket svagt samband mellan mängd fysisk träning och dålig 

sömnkvalitet för den valda populationen med en redan hög aktivitetsnivå. Detta kan antas 

tala för att resurser bör fokuseras på de studenter som inte når WHO:s allmänna 

rekommendationer för fysisk aktivitet, vilket vore intressant att undersöka i framtiden.  

 

Med arbetets nuvarande omfattning och tidsram var det inte möjligt att undersöka fler 

aspekter. Det hade dock varit intressant att följa deltagarna under en längre period med 

exempelvis accelerometer för att sedan eventuellt undersöka samband med såväl 

sömnkvalitet som studieresultat. Att komplettera PSQI med frågor gällande kända faktorer 

som påverkar sömnen som exempelvis livssituation, stress och alkoholvanor hade även varit 

av intresse för att nå en större förståelse och tydliggöra resultaten ytterligare.  

 

Konklusion 

Fysioterapeutstudenter i Sverige hade under en vanlig vecka hösten 2019 en överlag bra 

fysisk träningsnivå. De flesta tränade mer än 2 timmar en vanlig vecka samt att majoriteten 

rapporterade att de inte hade en dålig upplevd sömnkvalitet. Det förelåg ingen signifikant 

könsskillnad gällande träningsmängd och sömnkvalitet. Korrelationen för hela populationen 

mellan fysisk träning och dålig sömnkvalitet gav ett signifikant mycket svagt samband. För att 

stärka studiens resultat behövs fler studier inom ämnet. 

  

 

https://www.zotero.org/google-docs/?uWLTd5
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Bilaga 1.  Bakgrundsinformation och fysisk träning 
  

Ålder             

o Under 20 år                                                        

o  20-24 år 

o  25-29 år 

o  30 år eller över 

  

Kön 

o Kvinna 

o Man 

o Annat alternativ 

  

Studerar du på ett fysioterapeutprogram innevarande termin? 

o Ja 

o Nej 

  

Student vid fysioterapeutprogrammet i följande stad 

o Göteborg 

o Stockholm 

o Linköping 

o Luleå 

o Lund 

o Umeå 

o Uppsala 

o Västerås 
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Standardiserade frågor kring träning enligt Socialstyrelsen (35). 

  

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

exempel löpning, motionsgymnastik eller bollsport? 

 

o 0 min/ingen tid 

o Mindre än 30 min 

o 30-60 min (0,5-1 timme) 

o 60-90 min (1-1,5 timmar) 

o 90-120 min (1,5-2 timmar) 

o Mer än 120 min (2 timmar) 
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Bilaga 2. Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), svensk version. 
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Bilaga 3. 

Informationsbrev till undersökning om fysisk träning och sömnvanor 

Till dig som studerar vid fysioterapeutprogrammet höstterminen 2019: 

En god upplevd sömnkvalitet är av vikt för studieprestationen och trots detta besväras 

många studenter av sömnproblem. Enligt forskning ger träning en bättre upplevd 

sömnkvalitet, dock behövs fler studier som kartlägger om mängden fysisk träning kan 

påverka sömnkvaliteten hos studenter. 

   Med detta i beaktande genomförs denna enkätstudie för att kartlägga 

fysioterapeutstudenters tränings- och sömnvanor med syfte att undersöka samband mellan 

dessa variabler. 

   Fysioterapeutstudenter på samtliga universitet och högskolor i Sverige kommer att 

tillfrågas deltagande, vilket är frivilligt och kan avbrytas utan att anledning ges. Studien 

kommer att genomföras med denna webbaserade enkät under vecka 36 och därefter 

kommer de deltagare som valt att medverka få fram till söndag 8 september på sig att 

besvara enkäten. 

    Enkäten omfattar kort bakgrundsinformation, fråga kring träning samt ett frågeformulär 

om upplevd sömnkvalitet och sömnvanor. Enkäten uppskattas ta 5 minuter. Deltagaren 

kommer att vara anonym och svaren kommer behandlas avidentifierat samt endast finnas 

tillgängligt för studiens författare. Efter genomförande av studien kommer resultatet att 

finnas tillgängligt på DiVA portal. 

  

Tack för ditt deltagande! 

Författare: Emma Olausson & Mathilda Olofsson, fysioterapeutstudenter vid Uppsala 

Universitet 

Handledare: Sara Frygner Holm, sara.frygner-holm@neuro.uu.se 

Datum: 2019-09-02 

Kontakt: fysiotraningsomn@gmail.com 
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