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Abstrakt 

Introduktion: Koncentration är ett komplext begrepp som kan delas in i tre delar vilka 

innefattar att kunna rikta sina tankar mot en uppgift, utesluta överflödigt stimuli samt kunna 

starta och slutföra en uppgift. Forskning visar att hjärnans kognitiva delar har ett samband 

med fysisk aktivitet där främst konditionsträning har en positiv inverkan och en bidragande 

faktor verkar även vara en ökad frekvens av fysisk aktivitet. De flesta studier inom området 

koncentration och fysisk aktivitet har gjorts på skolbarn eller äldre människor men det finns 

ett begränsat antal studier som behandlar studenter eller medelålders människor. Syfte: Syftet 

med studien var att undersöka om fysisk aktivitet har en inverkan på koncentrationsförmågan 

hos universitetsstuderande. Metod: I studien inkluderades 56 universitetsstuderande personer 

vilka besvarade en enkät som behandlade deras träningsvanor och upplevelse av den egna 

koncentrationsförmågan samt att de utförde koncentrationstestet Trail Making Test (TMT-A 

och B). Resultat: Resultatet visade att de som tränade mer än 7 timmar per vecka fick 

snabbare tider på både TMT-A och B och de som upplevde sig ha en bättre 

koncentrationsförmåga fick ett snabbare resultat på TMT-B. Deltagarna som tränade en 

blandad träningsform upplevde sig även ha bättre koncentrationsförmåga och fick snabbare 

testresultat än de som enbart utövade en träningsform. Konklusion: Deltagarantalet i studien 

var för litet för att kunna dra starka samband mellan koncentration och fysisk aktivitet men 

visade tendenser att en blandad träningsform samt att träna minst 7 timmar i veckan var att 

föredra för ökad koncentrationsförmåga.  

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, Koncentration, Träningsduration, Träningsform, 

Universitetsstuderande 
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1. Introduktion 

Hjärnan är en komplex struktur med många olika funktioner som utvecklas och förändras 

genom hela livet tack vare dess plastiska förmåga (Mahncke, Bronstone & Merzenich, 2006). 

De delar i hjärnan som behandlar koncentrationsförmågan är framförallt parietal- och 

frontalloben (Shallicea, Stuss, Alexander, Pictonc & Derkzenc, 2008). I nuläget läggs stort 

fokus inom fysioterapi på fysiska faktorer både i klinik, utbildningar samt inom forskning. 

Kunskapen behöver utvecklas vad gäller de kognitiva funktionerna och hur hjärnan utvecklas 

i tidig ålder, vilka bör belysas och få en större betydelse i framtiden för att ge patienter bästa 

möjliga vård (Lobo, Harbourne, Dusing & McCoy, 2013). Koncentration och uppmärksamhet 

är två komplexa begrepp som är svåra att hålla isär och används ofta med samma betydelse i 

grunden. Ericsson (2005) skriver att uppmärksamhet omfattar flera olika processer där bland 

annat perceptionen och minnesfunktionen är inblandade. Egidius (2006, s. 430) förklarar detta 

som “medvetandets inriktning mot vissa föreställningar eller vissa yttre mål eller händelser” 

medan koncentrationsförmåga beskrivs som “förmåga att hålla uppmärksamheten viljemässigt 

riktad mot viss uppgift eller aktivitet” (s. 208). 

 

Koncentration kan delas in i tre olika delar: att kunna rikta sina tankar mot uppgiften, att 

utesluta överflödigt stimuli och att kunna starta samt slutföra en uppgift. Man använder alla 

sina sinnen för att koncentrera sig på en uppgift och koncentrationsförmågan anses som god 

när man kan samla in den mest relevanta informationen på ett effektivt sätt. Vi behöver kunna 

välja vilka stimuli vi tar in och stänger ut för att kunna hålla oss koncentrerade en längre tid 

(Kadesjö, 2001). Det kan anses svårt att mäta koncentration men Trail Making Test (TMT) är 

ett test som ofta använts i forskning. Det utvärderar bland annat mental flexibilitet och visuell 

sökning och är ett av de mest använda neurofysiologiska testerna (Tombough, 2003). 

 

Fysisk aktivitet beskrivs som “all kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen utöver 

viloförbrukning” och delas in i muskelstärkande samt aerob fysisk aktivitet som i 

strukturerade former även kallas styrketräning och konditionsträning (Fysisk aktivitet i 

sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling [FYSS], 2014, sid. 1). Styrketräning har blivit 

allt mer populärt i Sverige och ligger på en andraplats av alla fysiska aktiviteter man kan 

utföra. Styrketräning är ett omfattande begrepp och länge har använts för att öka 

prestationsförmågan inom idrotten men den kan även utövas av vem som helst. Efter ett 

styrketräningspass skall man känna en muskeltrötthet och ett välbefinnande. Styrketräningen 

finns till både för att vi skall bli starkare men även för ett ökat välmående och motverka 
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sjukdomar (Thomeé, Augustsson, Wernblom, Augustsson & Karlsson, 2008). Konditionen är 

en färskvara som ständigt behöver underhållas och kroppens funktioner anpassas utifrån 

träningsnivå. Konditionsträning kan bland annat stimulera syretransportkedjans funktion, öka 

produktionen av röda blodkroppar som transporterar syre till muskulatur, bilda fler små 

blodkärl i muskulaturen samt öka hjärtstorleken och dess slagkraft. För att träna hjärtat bör 

stora muskelgrupper aktiveras under en längre tid och träningsnivån bör ligga på 60-70% av 

den maximala kapaciteten eller mer (Forsberg, Holmberg & Woxnerud, 2002). 

 

Vad gäller fysisk aktivitet och hjärnans kognitiva delar har det under senare år framförallt 

växt fram mer och mer forskning som visat att konditionsträning har en positiv inverkan på 

hjärnans kognitiva funktioner, framförallt hos de personer som är fysiskt aktiva jämfört med 

de som har en stillasittande livsstil (Larsen & Mattsson, 2013; Luque-Casado et al., 2016). 

Pereira et al. (2007) och Erickson et al. (2011) visar att fysisk aktivitet i form av aerob träning 

ger goda effekter på kognitiva funktioner som tros bero på förändringar samt ökad aktivitet i 

den del av hjärnan som behandlar minne, rumsorientering och nervcellsbildning. Även 

Colcombe et al., (2006) har kommit fram till en liknande slutsats angående aerob träning då 

hjärnans volym har visats öka hos personer 60-79 år efter 6 månaders konditionsträning med 

n frekvens på 3 timmar per vecka jämfört med en kontrollgrupp som utfört lätt styrketräning 

och stretching under samma period. Eftersom att de kognitiva funktionerna påverkas med 

stigande ålder så fokuserar många studier inom detta område på den äldre befolkningen där 

långvariga träningsvanor gett förbättring av minnesbaserade uppgifter (Gajewski & 

Falkenstein, 2015). I en studie på äldre män har det visat sig att de som var mer fysiskt aktiva 

och som varit det under ca 50 år av sitt liv fick bättre resultat vid ett test för kognition och 

kunde i större utsträckning utesluta störningsmoment, var snabbare samt hade mindre 

felskrivningar (Gajewski & Falkenstein, 2015). Fysisk aktivitet kan förutom att upprätthålla 

den nuvarande kognitionen fördröja en progression av kognitiva sjukdomar som t.ex demens 

(Carvalho, Rea, Parimon & Cusack, 2014). Då det ingår i fysioterapeutens roll att lägga upp 

träningsprogram för patienter med olika funktionsdiagnoser i alla åldrar är det av största vikt 

för professionen att vara medveten om träningens positiva effekter på kognitionen (Stude, 

2004). 

 

Det har också forskats i området koncentration och fysisk aktivitet för elever i grundskolan 

där elever i årskurs 9 har svårt att klara av betygskraven för att antas till gymnasiet (Ericsson 

& Cederberg, 2013). De har undersökt och kommit fram till att de elever som anser sig ha en 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028393215300130?
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bra självkänsla är mer fysiskt aktiva än de som anser sig ha låg självkänsla och signifikanta 

samband finns mellan dåliga betyg och lägre aktivitetsgrad. De anser även att fynden är 

viktiga för att inse värdet av sambandet mellan fysisk aktivitet, prestationer i skolan och bättre 

självkänsla. Andra studier som riktats mot grundskoleelever har visat att studieresultat kan 

förbättras med fysisk aktivitet i form av konditionsträning (Van Dusen, Kelder, Kohl, Ranjit 

& Perry, 2011) samt att uppmärksamhet, både kort-och långvarigt, förbättras vid fysisk 

aktivitet (Gallotta et al., 2015). Booth et al. (2013) påvisar att daglig medel-intensiv fysisk 

aktivitet hos ungdomar mellan 11-13 år är fördelaktigt för koncentrationsförmågan, 

framförallt för pojkar. Ballester, Huertas, Yuste, Llorens & Sanabria (2015) redovisar ett 

resultat på att de ungdomar som tränar fotboll 5 timmar per vecka fått bättre resultat i ett 

uppmärksamhetstest jämfört med de ungdomar som tränar mindre än 2 timmar per vecka. 

Enligt World Health Organizations (WHO, 2016) riktlinjer bör barn och ungdomar vara 

fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag på en medelintensiv nivå. Det har visat sig att de 

ungdomar mellan 12-17 år som tränat efter dessa fått signifikant bättre resultat på 

koncentrationstest som bl.a. TMT än vad de som tränat ospecificerat gjorde (Subramanian, 

Sharma, Radhakrishnan, Arunachalam & Ramamurthy, 2015). Koncentrationsförmåga är en 

grundsten för studerande i allmänhet. Vidare forskning inom området universitetsstuderande 

och sambandet mellan fysisk aktivitet och koncentration bör belysas, då kunskapen är 

bristfällig i nuläget.  

 

De flesta studier är gjorda på yngre eller äldre personer men få studier fokuserar på unga 

vuxna. Dock finns en studie som har gjorts på denna målgrupp med en medelålder på 21 år 

där de deltagande fick göra flera olika kognitions- och koncentrationstester före och efter ett 

träningspass på 30 minuter, med olika nivåer av intensitet. Det visade sig att de som tränade 

på en medel-intensiv nivå fick signifikant bättre resultat på koncentrationstestet Feature match 

test än de som inte tränade alls. Även testet TMT togs med i den här studien där resultatet 

blev positivt för samma grupp (Loprinzi & Kane, 2015).  

 

Vad gäller studier som ser till vilken träningsform som är mest effektiv för ökad 

koncentration är utbudet litet men det finns en studie som är gjord på äldre personer med en 

medelålder på 67 år som ser till detta. TMT har tillsammans med andra mätinstrument 

används för att utvärdera koncentrationsförmågan och resultatet visade att de som tränade 

konditionsträning fick bättre resultat på de test som mätte koncentration och de som tränade 
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styrketräning fick effektiva resultat på de tester som var av mer praktisk karaktär så som att 

rita av en bild (Iuliano et al., 2015).  

 

Det har visat sig att de ungdomar som tränar mer än 60 minuter per dag på en medel-intensiv 

nivå fått bättre resultat på ett koncentrationstest än de som tränar mindre än 60 minuter per 

dag. Alla nivåer av fysisk aktivitet hade en positiv påverkan på koncentrationen men det 

verkade vara hur länge man tränade som var den största bidragande faktorn (Vanhelst et al., 

2016). Mängden tidigare studier är bristfällig inom området koncentration i samband med 

fysisk aktivitet. Vilken typ av träning som påverkar koncentrationsförmågan mest bör 

undersökas närmare då ämnet är svagt belyst inom dagens forskning, framförallt för 

målgruppen universitetsstuderande. Detta både för att det ofta krävs hög 

koncentrationsförmåga för målgruppen samt att fysioterapeuter kan använda denna 

information för att motivera befolkningen i stort till ökad fysisk aktivitet. 
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2. Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om fysisk aktivitet har en inverkan på koncentrationen 

hos universitetsstuderande. 

 

2.1 Frågeställningar  

1. Hur ser sambandet ut mellan ökad träningsfrekvens samt träningsduration jämfört med 

koncentrationsförmåga? 

2. Hur ser skillnaderna ut vad gäller koncentration hos de som tränar styrketräning och de som 

tränar konditionsträning? 

 

3. Metod 

Metodansatsen på studien var kvantitativ och undersökningen var både deskriptiv och 

experimentell (Olsson & Sörensen, 2011). Deskriptiv i bemärkelsen att den insamlade datan 

redovisats genom median och medelvärden och experimentell då deltagarna även utförde ett 

test. 

 

3.1 Deltagare 

Innan insamlandet av data påbörjades utfördes en pilotstudie på 4 deltagare som rekryterades 

på samma sätt som resten av deltagarna. Deltagarna som har ingått i studien har blivit 

konsekutivt rekryterade (Olsson & Sörensen, 2011) och bestod av studenter vid ett universitet 

i norra Sverige. Inklusionskriterier för deltagarna var att de skulle vara studenter vid det 

bestämda universitetet, vara myndiga, fysiskt aktiva samt att de skulle kunna förstå svenska i 

både tal och skrift. Exklusionskriterierna var att deltagarna endast utförde träning för 

rehabilitering av skada. Deltagarna som blev antagna till studien var de som valde att 

medverka vid förfrågande. Förfrågande om deltagande skedde utanför en träningsanläggning i 

anslutning till universitet på grund av att många studenter tränar just där. I samband med 

förfrågandet fastställdes även om personerna uppnådde kriterierna för deltagandet. 

Sammanlagt samtyckte 59 personer om ett deltagande i studien under den avsatta 

insamlingstiden, varav ett bortfall på 3 personer registrerades p.g.a. icke korrekt ifylld enkät 

eller missförstånd vid utförandet av koncentrationstestet.  
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3.2 Procedur 

En pilotstudie genomfördes innan datainsamlingen började, där tillfrågandet och utförandet 

genomfördes på samma sätt och på samma plats som vid insamlandet av data för studien. 

Insamlandet av data skedde under fyra tillfällen, runt 12-14 timmar totalt under två veckors 

tid, då två tillfällen ägde rum på förmiddagen och två på sen eftermiddag. Detta för att kunna 

täcka in en så bred grupp deltagare som möjligt då olika träningsformer bedrivs oftare på för- 

respektive eftermiddag. Deltagarna i studien blev tillfrågade om deltagande utanför en 

träningsanläggning som ansluter till universitetet. Insamlingsplatsen låg inomhus och i 

anslutning till både gym och café vilket innebar att det inte fanns möjlighet att samla in datan 

avskilt utan yttre stimuli. Förfrågan om medverkan skedde utanför träningsanläggningen efter 

att deltagarna avslutat ett träningspass och författarna tog personligen kontakt med deltagarna 

för att berätta hur studien skulle gå till. Vid samtycke om deltagande tilldelades deltagarna ett 

informationsbrev (bilaga 1) som innehöll fakta om studien och författarna, att deltagandet var 

frivilligt samt att redovisningen av materialet skulle vara anonymt. Efter att de tillfrågade 

studenterna läst igenom informationen tilldelades de en enkät (bilaga 2) samt ett 

koncentrationstest. Instruktioner angående enkäten och testet gavs muntligt av författarna. 

Originalversionen av testet var på engelska och översattes samt instruerades muntligt på 

svenska av författarna. Deltagarna fyllde i enkätfrågorna och utförde sedan ett test som mäter 

koncentration med hjälp av papper, penna samt ett tidtagarur. Testet utfördes sittandes med ett 

bord framför och tog ca 5 minuter att utföra. Koncentrationstestet observerades av författarna 

som med hjälp av tidtagarur tog tid på utförandet av testet. 

 

3.3 Mätinstrument 

Enkät 

En enkät med 11 frågor (bilaga 2) delades ut till deltagarna och bestod av nominal-, ordinal- 

och kvotdata. Nominaldatan innefattade kön, utbildningsprogram och träningstyp, 

ordinaldatan bestod av påståenden i form av likertskalor och kvotdatan innefattade ålder, 

träningsfrekvens samt träningsduration. Frågorna i enkäten var i form av flervalsalternativ och 

var utformade som slutna vilket betyder att de innehåller bestämda svarsalternativ. Frågorna 

som rörde koncentration var uppbyggda med påståenden i form av likertskalor med 5 

svarsalternativ. Övriga frågor var faktafrågor som syftade på att ta reda på deltagarnas 

träningsvanor vad gäller duration och frekvens samt träningstyp. Enkätfrågornas design samt 

hur de är formulerade skedde med hjälp av en enkätbok enligt Trost (2012).  
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TMT A + B 

The trail making test, förkortat TMT, (bilaga 3) är en utvecklad version av The army 

individual test battery, som tidigare använts främst inom armén. Testet utvärderar bland annat 

mental flexibilitet, scanning, exekutiva funktioner och visuell sökning, vilka korrelerar med 

begreppet koncentration. Det tillhör ett av de mest använda neurofysiologiska testerna och 

finns ofta med i olika testformulär (Tombough, 2003). Lezak (1995) anser att testet är känsligt 

för många neurologiska försämringar. TMT består av två delar, en A och en B-del. I TMT A 

skall testpersonen rita en linje mellan 25 inringade slumpmässigt utspridda nummer på ett 

papper i numerisk ordning. TMT B fungerar på liknande sätt, men personen skall nu dra 

streck till både siffror (1-13) och bokstäver (A-L), t.ex. 1, A, 2, B (Tombaugh, 2003). Testet 

skall genomföras på så lite tid som möjligt och personen får ej lyfta pennan från pappret under 

testets gång (Lezak, 1995).  

 

3.4 Dataanalys 

Ett index av den upplevda koncentrationen sattes ihop genom att summera påståendena 1-4 i 

enkäten. Detta för att kunna räkna ut en korrelationskoefficient mellan den upplevda 

koncentrationen och TMT-testerna. Summan av indexet kunde sträcka sig från 4 till 20 där en 

lägre siffra innebar en upplevelse av god koncentrationsförmåga och högre siffra innebar en 

upplevelse av mindre god koncentrationsförmåga. Datan har analyserats i dataprogrammet 

Microsoft Excel och har sammanställts i tabeller och diagram. Resultatet har presenterats i 

löpande text med både procentsats och med numeriska värden. Visuella samband presenteras i 

tabeller samt diagram och korrelationen mellan koncentrationsindexet och test B presenteras i 

ett scatterplot diagram. I tabellerna redovisas testresultaten utifrån median då spridningen var 

stor bland dessa och resultaten på indexet redovisas både i median och medelvärde.  

 

3.5 Etiska överväganden 

Etiska problem författarna tog ställning till var ifall vissa av försökspersonerna kände sig 

tvingade att delta om det visade sig att de hade vänskaplig relation till författarna eller om de 

tyckte att det var svårt att tacka nej för att de tillfrågades ansikte mot ansikte och inte via mail 

eller telefon. Eftersom ett informationsbrev delades ut (bilaga 1), fick deltagarna information 

om att deltagandet var frivilligt samt att data behandlades anonymt. De fick även reda på när 

och vart materialet publicerades samt kontaktuppgifter till författarna dit de kunde vända sig 

om de ville avbryta deltagandet.  
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4. Resultat  

I studien deltog 56 personer varav 30% av dessa var kvinnor. Åldersgrupperna sträckte sig 

från 18-33 år varav 87% var 25 år eller yngre. Träningsfrekvensen i deltagargruppen visade 

att 54% tränade 3-4 gånger per vecka och 41% tränade 5 gånger eller mer per vecka. 

Majoriteten av gruppen (46%) tränade 4-6 timmar per vecka, 30% spenderade 7-9 timmar per 

vecka på träning, 13% tränade 10 timmar eller mer och 11% tränade 1-3 timmar per vecka. 

Av styrketräning, konditionsträning och varierad träningsform visar resultatet att 54% av 

deltagarna främst tränade styrketräning, 7% konditionsträning och resterande 39% tränade 

lika mycket av varje. 

4.1. Hur ser sambandet ut mellan ökad träningsfrekvens samt träningsduration och 

ökad koncentration? 

De som tränar mer än 5 gånger per vecka fick bättre resultat på TMT-B än de som har en 

lägre träningsfrekvens (Tabell 1). Vad gäller durationen visar resultatet att deltagarna som 

tränar mer än 7 timmar per vecka fick bättre tid både på TMT-A och B än de som tränar färre 

antal timmar per vecka (Tabell 2). 

 

Tabell 1. Medianen av testresultaten samt median och medelvärde av det sammanslagna koncentrationsindexet 

utifrån antalet träningstillfällen per vecka. 

Antal gånger/v Md TMT-A¹ Md TMT-B¹ Md Index² M Index (SD)³ 

1-2 (n=3) 19,50 sek 88,70 sek 10 10,00 (±2) 

3-4 (n=30) 21,95 sek 48,80 sek 8 8,30 (±2,68) 

>5 (n=23) 19,80 sek 46,80 sek 8 9,00 (±3,48) 

¹TMT-A, TMT-B: Median av Trail making test A och B 

²Md: Median av index 
³M: Medelvärde av index. SD: Standarddeviation 
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Tabell 2. Medianen av testresultaten samt median och medelvärde av koncentrationsindexet utifrån antalet 

träningstimmar per vecka. 

Antal timmar Md TMT-A¹ Md TMT-B¹ Md Index² M Index (SD)³ 

1-3 h (=6) 21,00 sek 83,75 sek 8 9,00 (±1,67) 

4-6 h (n=26) 20,70 sek 47,65 sek 8 8,38 (±3,06) 

7-9 h (n= 17) 20,20 sek 43,40 sek 8 8,94 (±2,59) 

>10 h (n=7) 16,10 sek 47,50 sek 8 8,86 (±4,74) 

¹TMT-A, TMT-B: Median av Trail making test A och B 
²Md: Median av index 
³M: Medelvärde av index. SD: Standarddeviation 
 

Oavsett om deltagarna tränade 1 gång/vecka eller fler än 10 gånger, ansåg majoriteten att 

deras träning påverkar deras koncentrationsförmåga positivt (Figur 1). Samma sak gäller 

träningsdurationen där de flesta, oberoende av duration, instämmer helt med påståendet  

(Figur 2). 

 

Figur 1. Deltagarnas upplevelse av träningens effekt på koncentrationen utifrån antalet träningstillfällen per 

vecka. 
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Figur 2. Deltagarnas upplevelse av träningens effekt på koncentrationen utifrån antalet träningstimmar per 

vecka.  

 

Ett svagt samband uppvisades mellan den upplevda koncentrationen och testresultaten från 

TMT-B med en korrelationskoefficient på 0,24 (Figur 3). 

 

Figur 3. Korrelationsanalys av det uträknade koncentrationsindexet och testresultatet av Trail Making Test B.  
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4.2. Hur ser skillnaderna ut vad gäller koncentration hos de som tränar styrketräning 

och de som tränar konditionsträning? 

Resultatet visar att de som tränar både kondition och styrketräning som en kombination fått 

bättre resultat på både TMT-A och B samt indexvärdet än de som fokuserar på en av 

träningsformerna (Tabell 3). Gällande upplevelsen om träningen påverkar koncentrationen 

positivt svarade majoriteten, oberoende av träningsform, att de instämmer helt. Av de som 

primärt utövar konditionsträning svarade 100% att de instämmer helt med påståendet  

(Figur 4).   

 

Tabell 3. Medianen av testresultaten samt median och medelvärde av koncentrationsindexet utifrån träningstyp. 

Träningstyp Md TMT-A¹ Md TMT-B¹ Md Index² M Index (SD)³ 

Styrka (n=30) 21,45 sek 48,00 sek 8 9,07 (±3,35) 

Kondition (n=4) 20,25 sek 64,65 sek 9 9,00 (±2,58) 

Styrka och kondition (n=22) 19,90 sek 46,80 sek 8  8,09 (±2,54) 

¹TMT-A, TMT-B: Median av Trail making test A och B 
²Md: Median av index 
³M: Medelvärde av index. SD: Standarddeviation 
 

 

 

Figur 4. Deltagarnas upplevelse av träningens effekt på koncentrationen utifrån träningstyp. 
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5. Diskussion  

Majoriteten av deltagarna tränade mer än 3 gånger per vecka med en duration på 4 timmar 

eller mer. Vad gäller träningsfrekvens och duration visade det sig att de som hade en högre 

träningsfrekvens fick bättre resultat på TMT-B men inte på TMT-A. Även de med högre 

träningsduration fick en snabbare tid på båda testerna men upplevde inte sin koncentration 

högre än övriga deltagare. Det uppvisades även ett svagt positivt samband mellan den 

upplevda koncentrationen och testresultaten från TMT-B.   

 

Styrketräning var den träningsform majoriteten utövade, men trots detta visade det sig att de 

som utövade en kombination av styrke- och konditionsträning fick en snabbare tid på båda 

koncentrationstesterna, samt att de upplevde sin koncentration högre än de som endast 

utövade en träningsform. Resultatet visar därmed på att en kombinerad träningsform kan vara 

att föredra.  

 

5.1 Metoddiskussion 

Insamlandet av datan skedde under flera dagar samt olika tider på dygnet vilket resulterade i 

ett varierat antal människor som passerade insamlingsplatsen när testet gjordes. Beroende på 

vilken tid det var kunde antalet träningsutövare vara högt eller lågt, samt att ljudnivån kunde 

variera. Detta resulterade i att vissa av deltagarna var tvungna att utesluta mer stimuli än 

andra, vilket i sin tur kan ha påverkat resultatet negativt för de deltagare som har svårigheter 

för detta. 

 

I studien uppmärksammades inte eventuella koncentrationssvårigheter som t.ex. ADHD hos 

deltagarna vilket hade kunnat inkluderas som en del av enkäten eller använts som 

exklusionskriterier då detta är en faktor som kan påverka resultatet av koncentrationstesterna. 

Koncentrationssvårigheter som ADHD hos vuxna anses vara underdiagnostiserat (Simon, 

Czobor, Bálint, Mészáros & Bitter, 2009) vilket innebär att inte alla blir diagnostiserade även 

om de själva upplever en nedsatt koncentrationsförmåga. Utifrån detta ansågs skattningen av 

den upplevda koncentrationsförmågan vara tillräcklig för att uppmärksamma eventuella 

koncentrationssvårigheter. 

 

Utformandet av den egna enkäten hade påståenden som rörde koncentrationsförmågan som 

inte visade några större samband med koncentrationstesterna. Valet blev att utforma en egen 
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enkät på grund av att inga validitetstestade formulär för undersökning av koncentration 

återfanns. Ifall frågorna hade utformats med hjälp av ett standardiserat instrument, hade mer 

valida samband kunnat tas fram. Vid påståendena rörande koncentration i enkäten kunde 

deltagarna välja om de instämde helt med påståendet eller om de inte instämde alls. Det fanns 

även ett neutralt alternativ att välja på, vilket både kan ses som positivt och negativt. Positivt i 

bemärkelsen att deltagarna inte behövde välja sida, men samtidigt negativt då det inte gick att 

dra en konkret slutsats gällande deras upplevelser. 

 

Då enkätfrågorna handlade om träningsduration och träningsfrekvens men inte intensiteten på 

träningen kan detta anses ha betydelse, då det visat sig att de som tränar på en medelhög 

intensitet fått bättre resultat på koncentrationstest än de som tränar på en högintensiv nivå 

(Vanhelst et al., 2016). Hade det funnits en fråga om intensitet hade resultatet kanske visats 

annorlunda då man kunnat tänka sig att se ett samband mellan en medelintensiv nivå och ett 

snabbare resultat på koncentrationstestet.  

 

Tidigare har koncentrationstestet TMT använts framförallt för att utreda demens men 

förekommer även i andra studier som ett utvärderingsinstrument vid ökad träningsfrekvens 

(Subramanian et al., 2015). En studie visar att de gjort om TMT testerna från pappersform till 

databaserade, som enligt resultatet visade sig vara både förbättrade reliabiliteten och 

sensisiteten i testen (Woods, Wyma, Herron & Yund, 2015). Det kan därför diskuteras ifall 

det hade varit ett alternativ att göra studien på det här sättet, via dator, för ett noggrannare 

resultat. Angående val av test för koncentrationsförmåga ansågs TMT som tidseffektivt samt 

lätt att förstå. Det finns många fördelar att välja ett test som går snabbt att göra, då samhället 

präglas av tidspress, ökade krav och minskade resurser (Villarejo & Puertas-Martin, 2011). 

Som författare till denna studie kändes både kraven som föreligger bekanta, vilket ledde till att 

TMT var ett passande instrument att använda.  

 

Testet gjordes direkt efter ett avklarat träningspass, vilket gjorde att många av deltagarna 

kände sig utmattade, vilket kunde påverka resultatet negativt, framförallt hos de som tränat 

armstyrka och hade svårare att kontrollera pennan. Samtidigt var förutsättningarna samma för 

alla deltagarna, då testet utfördes efter ett träningspass, men en fråga som kan ställas är om 

resultatet blivit annorlunda ifall testet gjorts före ett träningspass. Dessutom kan frågan ställas 

hur resultatet hade sett ut ifall före och efter mätningar gjorts efter en tids träning. Resultatet 

kan antas bli tydligare då en mer exakt bild av deltagarnas träningsschema framgått. Några av 
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deltagarna beskrev en hungerkänsla innan testet gjordes vilket också kunde leda till ett sämre 

resultat då en lägre koncentrationsnivå skulle kunna infinna sig. En studie visar att just själva 

tuggandet av mat eller tuggummi har en positiv effekt på koncentrationen (Hirano & 

Onozuka, 2015). Vissa av deltagarna uttryckte att de var stressade till lektioner eller till en 

buss vilket även det kunnat leda till ett sämre testresultat. Det faktum att vissa gjorde testet på 

för- och eftermiddagen kunde också vara en bidragande faktor till att resultaten ibland blev 

blandande. Vissa personer kan tänkas ha lättare att koncentrera sig på morgonen och andra 

under kvällstid. Ur den aspekten kan slutsatsen dras att deltagarnas förutsättningar 

påverkades, beroende på om de gjorde testet när deras koncentrationsförmåga var optimal 

eller inte.  

 

För att i framtiden utveckla liknande studier kan en kontrollgrupp ställas mot en 

interventionsgrupp för att se tydligare skillnader och likheter mellan fysisk aktivitet och 

koncentration. Det kan också vara intressant att följa personer över en längre tid och utföra 

koncentrationstester före och efter en träningsperiod med olika typer av träning. Dessutom 

kan kvalitativa studier inom samma område ge ytterligare förståelse för den upplevda 

koncentrationen och dess samband med fysisk aktivitet.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

 

Sambandet mellan ökad träningsfrekvens samt träningsduration och ökad 

koncentration 

De deltagare med låg träningsfrekvens, lägre upplevd koncentrationsförmåga och som 

genomförde TMT-B på en betydligt längre tid än deltagarna med hög träningsfrekvens, kan 

jämföras med en studie på fysiskt aktiva studenter gjord av Budde et al. (2012). Där visades 

att de som tränade mer än 3 gånger per vecka fick bättre resultat på koncentrationstestet d2 än 

de som tränade färre gånger, dock uppnådde resultaten inte signifikans. Testet utfördes även 

där efter avslutat träningspass, vilket också kan liknas vid denna studie. Budde et al. använde 

koncentrationstestet d2 som har visat sig behandla liknande hjärnfunktioner som TMT-A 

då det främst mäter snabbhet och visuell scanning (Bates & Lemay, 2004) medan TMT-B har 

visat sig vara ett mer komplext test som aktiverar fler delar av hjärnan (Jacobson, Blanchard, 

Connolly, Cannon & Garavan, 2011). Då deltagarna med lägst träningsfrekvens fick snabbare 

resultat på TMT-A, men inte på TMT-B, kan det antas att högre träningsfrekvens är att 
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föredra för att påverka fler delar av hjärnan och kunna prestera bättre på det mer komplexa 

testet. 

 

En slutsats som kan dras från resultatet är att de som fick snabbast tid på både TMT-A och B 

tränade 7 timmar per vecka eller mer, vilket stärker antagandet om att ju fler träningstimmar 

per vecka desto bättre koncentrationsförmåga. Dock fick de deltagare som tränade 10 timmar 

per vecka eller mer endast det bästa resultatet på TMT-A men inte på TMT-B, vilket även kan 

bero på att de deltagarna var betydligt färre än de som tränade 7-9 timmar, eller att de var mer 

uttröttade än de andra deltagarna. Ett liknande resultat har tagits fram av Ballester et al. 

(2015), som redovisade att de ungdomar som tränar fotboll 5 timmar per vecka har bättre 

koncentration än de som tränade mindre än 2 timmar på vecka.  

 

Varför de som upplevde sig ha högre koncentration fick snabbare resultat på TMT-B men inte 

på TMT-A är oklart, men kan tänkas ha en koppling med att TMT-B är mer komplext och 

involverar större delar av hjärnan (Jacobson et al., 2011). Tron på den egna förmågan att 

lyckas bra kan vara en positivt bidragande faktor till att de som upplevde sig mer 

koncentrerade fick ett bättre resultat på det mer komplexa testet då Major, Martinussen & 

Wiener (2013) visat samband mellan låga nivåer av self-efficacy, som är tron på den egna 

förmågan, och upplevelse av nedsatt uppmärksamhet. Sambandsanalysen i den nuvarande 

studien visade sig inte vara signifikant men kan fortfarande ses som ett viktigt fynd då ett 

svagt samband trots allt har påvisats. För att få ett signifikant resultat hade en större grupp 

individer behövt delta i studien och därmed utöka mängden data.  

 

Skillnader gällande koncentration hos styrketränande och konditionstränande 

Tidigare studiers resultat visar på ett starkt samband mellan konditionsträning och 

koncentration (Erickson et al., 2011; Pereira et al., 2007) medan denna studie visar att TMT-B 

tagit betydligt längre tid att utföra för de som främst tränade kondition än för de deltagare som 

tränade styrketräning eller båda träningsformerna. Resultatet kan tänkas påverkas av den lilla 

gruppen konditionstränande då det kan ses som en felkälla, och det är möjligt att de annars 

hade fått snabbast resultat på koncentrationstesten ifall grupperna varit lika stora. Om antalet 

deltagare överlag varit fler hade ett tydligare resultat kunnat tas fram, då spridningen 

eventuellt inte blivit lika stor. Resultaten för TMT-A visade betydligt mindre marginaler 

mellan grupperna där de deltagare som utövar blandad träningsform utförde testet på kortast 

tid, följt av konditionsgruppen och sedan styrketräningsgruppen.  
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Den stora skillnaden mellan TMT-A och TMT-B i den konditionstränande gruppen kan 

diskuteras då deltagarantalet var litet och spridningen i tidsspannet var stor. Enligt Sánchez-

Cubillo et al. (2009) kräver TMT-A främst synuppfattning medan TMT-B testar arbetsminne 

och växling mellan olika fokus, vilket innebär att resultatet från denna studie då visar att 

konditionsträningen ger mer effekt på de förmågor som krävs vid TMT-A än de vid TMT-B. 

Detta motsägs i en studie av Iuliano et al. (2015) som påvisat att både 12 veckors 

styrketräning och 12 veckors konditionsträning visar tendenser till en förbättring av TMT-A 

och B. Däremot gjordes fler tester i samma studie som visade att konditionsträning leder till 

förbättring av analys och uppmärksamhet medan styrketräning visade bättre resultat gällande 

praktiska tester. Utifrån dessa resultat kan också antas att en variation av styrke- och 

konditionsträning skulle kunna öka båda dessa funktioner, vilket kan överensstämma med 

resultatet i denna studie som visar att de personer som tränar varierat också fått ett något 

bättre resultat än de som fokuserar på en träningstyp både vad gäller koncentrationstesterna 

och den upplevda koncentrationen.  

 

Vad gäller hur deltagarna upplevde att träningen påverkade deras koncentrationsförmåga 

positivt visade det sig att det var fler av de som tränade en blandad träningsform som 

instämde helt med påståendet. Av de som tränade enbart styrketräning var resultatet aningen 

spritt då många i den kategorin även valde alternativen ‘instämmer delvis’, ‘vet ej’ eller 

‘instämmer inte alls’. Detta resultat ger en inblick i att de som tränar en blandad träningsform 

även känner att deras koncentrationsförmåga påverkas positivt i förhållande till träningen, 

jämfört med enskilda träningsformer. Vad gäller människors upplevelser på hur fysisk 

aktivitet påverkar deras kognition föreligger begränsat med forskning, men i en artikel 

beskrev en deltagare både ett fysiskt och psykiskt engagemang av hjärnan då han utförde 

fysisk aktivitet (Horne, Skelton, Speed & Todd, 2012). Detta kan tänkas stödja antagandet om 

att fysisk aktivitet påverkar upplevelsen av hjärnans kognition positivt.  

 

6. Konklusion 

Den aktuella studien visar tendenser till snabbare resultat på både TMT-A och B om fysisk 

aktivitet utövas 7 timmar per vecka eller mer. Resultatet visar ett svagt samband mellan 

upplevelse av god koncentrationsförmåga och snabba resultat på TMT-B, dock inte på TMT-

A. Det har visat sig fördelaktigt att utöva en blandad träningsform av konditions- och 

styrketräning för att besitta så bra koncentrationsförmåga som möjligt. Ytterligare forskning 
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behövs inom de specifika områdena var för sig, för att fastställa antagandet om att ökad 

träningsfrekvens och duration ger en bättre koncentrationsförmåga. 
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Bilaga 1                                       Informationsbrev 

 

Hej! 

Vi är två fysioterapeutstudenter vid namn Julia och Evelina som studerar vid Luleå tekniska 

universitet.  

Nu är det dags för oss att skriva examensarbete och vi undrar om just du vill vara med och 

hjälpa oss med detta. Vi riktar oss till dig som är student på Luleå tekniska universitet, tränar 

på gym och förstår svenska i tal och skrift. Du bör utöva träning i form av konditions- eller 

styrketräning och ej rehabiliterande träning.  

Har du någon gång tänkt på att när du rör dig tränar du inte bara dina muskler utan även din 

hjärna? Forskning visar att vi t.ex. har lättare för att koncentrera oss och komma ihåg saker 

just för att vi rör på oss.  

Syftet med arbetet är att undersöka ifall frekvensen av träning och om valet av träningsmetod 

ökar din koncentrationsförmåga och vi vore väldigt tacksamma om du vill fylla i vår enkät 

och göra ett test med hjälp av papper och penna som kommer att registrera din 

koncentrationsförmåga. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta genom att 

kontakta oss om du inte vill vara med i projektet längre. Inga resultat kommer att kunna 

spåras till dig och materialet kommer att förstöras efter bearbetningen av datan. 

Examensarbetet kommer att finnas publicerat och tillgängligt att läsa på universitetets 

hemsida från och med juni 2016.  

Vid eventuella frågor eller om du vill avbryta ditt deltagande i studien hänvisar vi till våra 

kontaktuppgifter nedan.  

 

Tack för din medverkan! 

 

Julia Norén Brännström                    Evelina Johansson 

Mail: julbrn-3@student.ltu.se  Mail: joheve-3@student.ltu.se 

 

Handledare  

Sarianne Wiklund-Axelsson, universitetslektor 

Mail: sari-anne.wiklund-axelsson@ltu.se 
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Bilaga 2                                       

 

Enkät om fysisk aktivitet samt koncentrationsförmåga. 
Markera dina svar med ett kryss i rutan. Kryssa endast i ett svarsalternativ per fråga. 
 

Är du Man ⬜ 

                    Kvinna ⬜ 

 

Hur gammal är du?     
 

               18-21     ⬜ 

                22-25    ⬜ 

                26-29    ⬜ 

                30-33    ⬜ 

                34-        ⬜ 

 

 
Vilket program studerar du? 
 

_____________________________________________________ 
 

 

Vilken typ av träning utövar du primärt? 
 

Styrketräning   ⬜ 

-T.ex. med maskiner eller fria vikter 

Konditionsträning   ⬜ 

- T.ex. löpning, spinning 

Lika mycket kondition och styrketräning ⬜ 

-T.ex. både löpning samt fria vikter 
 

Hur ofta brukar du utöva denna typ av träning? 
 

1-2 gånger/vecka  ⬜ 

3-4 gånger/vecka  ⬜ 

5 gånger/vecka eller mer ⬜ 

 

Hur många timmar i veckan brukar du utöva denna typ av träning? 
 

1-3 timmar/vecka  ⬜ 

4-6 timmar/vecka  ⬜ 

7-9 timmar/vecka  ⬜ 

10 timmar eller mer/vecka ⬜ 

 

 



 
 

 

Nedan följer ett antal påståenden.  
Kryssa i en ruta per påstående som du anser passar bäst in på dig.  
 

Instäm- Instäm- Vet ej/ Instäm- Instäm-     
mer helt mer delvis obestämd mer inte mer inte alls 

 

Jag känner mig ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜  
koncentrerad när  
jag studerar   
 

Jag upplever det lätt ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜   
att utesluta saker  
runt omkring mig  
när jag studerar  

 

Jag känner att det är ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜  
lätt att rikta mitt fokus 
på en uppgift  
 

Jag upplever det ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜   
lätt att starta upp 
och färdigställa  
uppgifter   
 

Jag upplever att ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜   
träning påverkar 
min koncentration 
positivt 
 

 

 

 

Stort tack för din medverkan! 
  



 
 

 

Bilaga 3                                    Trail Making Test 

Del A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Del B 

 



 
 

 

Del B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


