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Sammanfattning 

 

Huvudsakliga syftet i studien var att undersöka effekten av fysisk utmattning på tre kognitiva 

processer (uppmärksamhet, exekutiva funktioner samt arbetsminne). Studien utfördes genom 

ett experiment, där 24 deltagare (ålder 18 till 53), vid två tillfällen utförde kognitiva test (Trail 

Making A och B, Stroop testet samt Digit Span fram och bakåt), ett tillfälle i utvilat tillstånd 

och ett i utmattat tillstånd. Resultatet från de två mättillfällena visade inga signifikanta 

skillnader på något av de kognitiva testerna. Fysisk utmattning hade således ingen effekt på de 

kognitiva processer som testades. Föreliggande studiens resultat kombinerat med tidigare 

studiers resultat, påvisar att sambandet mellan fysisk utmattning och kognitiva processer är 

oklart och ytterligare forskning krävs.  
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Abstract 

 

The aim of the study was to examine the effect of physical fatigue on cognitive processes 

(attention, executive functions and working memory). The study was conducted using an 

experiment with 24 participants (age 18-53). The participants performed cognitive tests (Trail 

Making A and B, Stroop test and Digit Span forwards and backwards) at two occasions, once 

in a rested state and once in a physically fatigued state. The results from the two occasions 

showed no significant differences. Physical fatigue had no major effects on the cognitive 

functions that were measured. Results from the present study combined with results from 

previous studies, indicates that the relationship between physical fatigue and cognitive 

processes is unclear and needs further research.  
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Kognitiva processer som uppmärksamhet, exekutiva funktioner och arbetsminne är 

viktiga funktioner för att kunna prestera bra inom idrottsliga sammanhang (Walton, Keegan, 

Martin & Hallock, 2018). Vidare är det även bevisat att kognitiv förmåga påverkar idrottares 

skaderisk inom idrottssammanhang (Méjane, Faubert, Duchêne & Labbe, 2015; Lynall, 

Mauntel, Padua & Mihaliki, 2015). Inom idrottssammanhang är även fysisk utmattning ett 

vanligt förekommande tillstånd och forskare misstänker att fysisk utmattning är kopplat till ett 

sämre kognitivt fungerande, vilket då kan ha en negativ påverkan på en idrottares prestation 

och skaderisk (Chang, Labban, Gapin & Etnier, 2012; Etnier et al., 1997; Tomporowski, 

2003). Forskare menar att det är väsentligt för idrottare att kunna bibehålla kognitiv kontroll 

(ex. uppfatta taktiska instruktioner samt hantera motoriska rörelser) under fysisk utmattning 

för att kunna vara framgångsrika i majoriteten av idrotter (Finkenzeller, Doppelmayr, Würth 

& Amesberger, 2018; Tillman & Wiens, 2011).  

Sambandet mellan fysisk utmattning och kognitiva processer är relativt oklart då 

resultaten från tidigare forskning är inkonsekventa och mer forskning krävs för att 

säkerhetsställa sambandet (Chang et al., 2012; Etnier et al., 1997; Tomporowski, 2003). 

Denna studie avser att klargöra vilken effekt fysisk utmattning har på kognitiva processer i 

form av uppmärksamhet, exekutiva funktioner och arbetsminne. 

  

Fysisk Utmattning  

 

  Abd-Elfattah, Abdelazeim och Elshennawy (2016) menar att fysisk utmattning är ett 

fenomen där individer upplever en sänkning i fysisk prestation, förhöjd svårighetsgrad i en 

fysisk uppgift, oförmåga att skapa samt upprätthålla styrka och svårigheter att utföra 

motoriska beteenden. Fysisk utmattning anses enligt Boyas och Guével (2011) vara ett 

resultat av en fysiologisk process av muskelaktivitet under en längre period och inte en akut 

effekt av ansträngning. Fysisk utmattning gör att skelettmusklerna förlorar både kraft och 

hastighet i kontraktioner under ansträngande träning (Jones, Turner, McIntyre & Newham, 

2009). Hur fysisk utmattning påverkar hjärnans fungerande och kognitiva processer är mer 

oklart och det krävs därför mer forskning för att säkerställa sambandet (Chang et al., 2012; 

Etnier et al., 1997; Tomporowski, 2003). 

 

 

Kognition och Fysisk Utmattning 

   

Kognition och kognitiva processer innefattar de mentala processerna människor 

använder för att ta till sig information via olika sinnen (Eysenck, 2001). Huvudsakligen 

handlar kognition om hur människor tar till sig information via olika sinnen, hur 

informationen bearbetas, tolkas, lagras och används genom olika processer (Eysenck, 2001). 

De kognitiva processerna innefattar bland annat uppmärksamhet, perception, inlärning, 

minne, språk, problemlösning, resonerande och tänkande (Eysenck, 2001).  Några av dessa 

processer har bevisats förbättras av träning och motion (Hwang et al., 2016; Mandolesi et al., 

2018; McMorris & Hale, 2012). Inom träning, motion och i andra idrottssammanhang är 

fysisk utmattning ett vanligt fenomen, vilket är en upplevelse av sänkning i fysiska 

prestationer. Flertal forskare ger uttryck för uppfattningen att fysisk utmattning har en negativ 

effekt på kognitiva processer. Däremot är resultaten från tidigare studier inkonsekventa, då 

flera studier rapporterar en negativ effekt av fysisk utmattning på kognitiva processer, medan 

andra rapporterar inget eller ett positivt samband. Detta innebär att det inte är klarlagt hur 
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fysisk utmattning är relaterat till kognitiva processer (Chang et al., 2012; Etnier et al., 1997; 

Tomporowski, 2003).  

Féry, Ferry, Vom Hofe och Rieu (1997) visade att kognitiva processer signifikant 

försämrades under en progressivt ökande intensitet till fysisk utmatning. Forskarna testade 13 

manliga universitetsstudenter i studien, där hälften av deltagarna cyklade på en ergometer i 

ökande intensitet till frivillig utmattning och resterande halva cyklade i en konstant intensitet 

till frivillig utmattning (Féry et al., 1997). Vidare fick deltagarna göra tre kognitiva test under 

tiden de cyklade, ett i början, ett när deltagarna nått 90% av max-puls samt ett direkt efter det 

frivilliga avhoppet. De kognitiva testerna mätte deltagarnas reaktionstid under olika beslut, för 

att få fram hur snabbt deltagarna bearbetade information. Resultatet i studien visade att det 

fanns en signifikant negativ effekt på reaktionstid desto högre intensiteten var när deltagarna 

progressivt ökade intensiteten, däremot fanns inga signifikanta effekter på deltagarna som 

cyklade på konstant nivå (Féry et al., 1997).  

Hogervorst, Riedel, Jeukendrup och Jolles (1996) fann däremot inga signifikanta 

effekter av fysisk utmattning på kognitiva processer. För att nå fysiskt utmattat tillstånd fick 

deltagarna cykla på en ergometer under en progressivt ökande intensitet. Motståndskraften 

(watt) på motionscykeln ökades med 25W varje 2.5 minut tills deltagarna nådde 160 i puls, 

därefter fick deltagarna fortsätta cykla tills tramptakten föll under 60 rpm (varv i minuten). I 

direkt samband med den fysiska aktiviteten fick deltagarna utföra tre kognitiva test som mätte 

ett antal olika kognitiva processer som inhibition, uppmärksamhet och reaktionstid. Testerna 

som studien använde sig av var strooptest, reaktionstid av beslut och fingertappnings-test (hur 

snabbt deltagarna kunde tappa med fingrarna, ett psykomotoriskt test). Resultaten i studien 

var inte signifikanta och var inkonsekventa, då det fanns svaga positiva effekter på vissa 

funktioner och svaga negativa effekter på andra. Forskarna menar att det inte finns något 

säkert samband mellan variablerna fysisk utmattning och kognitiva processer (Hogrevorst et 

al., 1996).  

Som nämnt tidigare ger flertal forskare uttryck för uppfattningen att fysisk utmattning 

har en negativ effekt på kognitiva processer. En biologisk grundad förklaring till det skulle 

enligt Dietrich och Audiffren (2011) bero på att hjärnan har en begränsad mängd metaboliska 

resurser som syre och glukos. En ökad träningsintensitet kan dämpa prefrontala kortexens 

(främre delen av pannloben) funktioner (kognitiva processer), eftersom prefrontala kortex inte 

har en viktig roll i att upprätthålla en fysiskt hög intensitet, vilket innebär att mindre resurser 

skickas dit (Dietrich & Audiffren, 2011). Vid en ökad träningsintensitet sker en ökad 

aktivering i det motoriska och sensoriska nervsystemet och de metaboliska resurserna skickas 

till andra delar av hjärnan som krävs för att upprätthålla den fysiskt höga intensiteten.  

Vidare är resultaten inom området inkonsekventa, då resultat från tidigare forskning  

visar att fysisk utmattning kan både ha positiva samt negativa effekter på kognitiva processer.  

Enligt Mcmorris och Hale (2015) kan en biologisk grundad förklaring till att fysisk 

utmattning har positiva effekter på kognitiva processer, bero på en ökad koncentration av 

noradrenalin och adrenalin i blodet samt ökat blodflöde i hjärnan. En akut högintensiv fysisk 

aktivitet kan skapa en stressrespons i kroppen, som i sin tur frigör ämnen som noradrenalin 

och dopamin i blodet, vilket har bevisat ha positiva fördelar på hjärnans funktioner (Mcmorris 

& Hale, 2015). Vidare skapar även en akut högintensiv fysisk aktivitet ett ökat blodflöde i 

hjärnan vilket utsätter hjärnan för en ökad dos av ämnen som noradrenalin och dopamin 

(Chang et al., 2012). 

Effekten av fysisk utmattning på kognitiva processer verkar påverkas av 

intensitetsnivån på ansträngningen samt hur avancerade de kognitiva testerna är. Eftersom 

studierna använder sig av olika tillvägagångssätt inom intensitetsnivå och kognitiva test, 

medför resultaten en oklarhet rörande vilken effekt fysisk utmattning har på kognitiva 

processer (Chang et al., 2012; Etnier et al., 1997; Tomporowski, 2003). I tidigare studier 
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rörande sambandet mellan kognitiva processer och fysisk aktivitet respektive utmattning, har 

de flesta studierna inkorporerat några eller samtliga av följande kognitiva processer: 

uppmärksamhet, exekutiva funktioner och arbetsminne. Därför kommer dessa kognitiva 

processer att studeras även i denna studie. 

 

 

Uppmärksamhet och Fysisk Utmattning 

 

  Uppmärksamhet är en mental förmåga där perceptionen och tankeverksamheten kan 

riktas mot ett specifikt inkommande stimuli eller en mental händelse (Ashcraft & Radvansky, 

2010). Detta innebär en individs förmåga att välja ut viss information, bearbetning av den 

informationen och uteslutande av annan information (Ashcraft & Radvansky, 2010). Vidare 

kräver uppmärksamhet ett högt antal mentala resurser och anses vara en förmåga som är 

begränsad, då de mentala resurserna är begränsade (Ashcraft & Radvansky, 2010). Eftersom 

uppmärksamhet är en begränsad process måste ett visst stimuli utses att fokusera på samtidigt 

som andra stimuli måste exkluderas, detta kallas selektiv uppmärksamhet (Ashcraft & 

Radvansky, 2010). Som nämnt ovan är uppmärksamhet en begränsad resurs och om en 

situation kräver att flera saker uppmärksammas, kan de begränsade resurserna delas upp. Vid 

uppdelad uppmärksamhet minskar uppmärksamhetsförmågan, eftersom färre resurser används 

för vardera uppgift och prestationen inom vardera uppgift sänks (Reisberg, 2010).  

Ett antal studier har undersökt effekten av fysisk utmattning på uppmärksamhet, 

genom att mäta uppmärksamhetens funktion i direkt samband med en fysisk aktivitet som 

utförts till maximal ansträngning (Ando et al., 2012; Bard & Fleury, 1978; Fleury, Bard, Jobin 

& Carrière, 1981). Resultaten i dessa studier är tvetydiga, vilket påvisar att sambandet mellan 

uppmärksamhet och fysisk utmattning är oklart (Fleury et al., 1981; Tomporowski, 2003).  

En tidig studie av Bard och Fluery (1978) försökte uppskatta vilken effekt fysisk 

utmattning hade på visuell uppmärksamhetsprestation (hur en individ via sinnena tar emot och 

bearbetar information) hos yngre vuxna. Deltagarna fick börja med att cykla konstant i 6 min 

på 150W motstånd, sedan 3 min på 200W motstånd och till sist en ökad motståndskraft med 

25W ökning varje minut till frivillig utmattning. Ansträngningen hade ingen signifikant effekt 

på prestationen av det kognitiva testet Letter detection task. Letter detection task innebar att 

deltagarna skulle upprepa position och korrekt ordningsföljd av en bokstavsrad som visades 

en kort stund på en datorskärm (Bard & Fleury, 1978).  

En senare studie av Fleury et al. (1981) som undersökte vilken effekt fysisk 

utmattning hade på unga mäns visuella uppmärksamhetsprestation, fann även inga 

signifikanta resultat. Den fysiska utmattningen åstadkoms genom två olika löpbandsprotokoll. 

Första protokollet krävde att deltagarna att skulle springa i 1.5 minut i en arbetskraft med ett 

energikrav som representerade 150% av deras VO2 (innebär procenten av sin maximala 

syreupptagningsförmåga) i fem omgångar. Det andra protokollet krävde att deltagarna skulle 

springa på ett löpband i en progressivt ökande hastighet och stegring till frivillig utmattning. 

Inte något av ansträngningsprotokollerna gav en signifikant effekt på deltagarnas prestation 

under det kognitiva testet Letter detection task, som mätte den visuella uppmärksamhetens 

prestation. Däremot, visar Ando et al. (2012) i en studie att högt ansträngande träning hade en 

signifikant effekt på uppmärksamhet. Deltagarna i studien fick cykla på en ergometer i 10 

minuter i två omgångar, en i 45% och en i 75% av deras VO2. I direkt samband av den fysiska 

aktiviteten mättes deltagarnas reaktionstid. Reaktionstiden mättes genom att deltagarna skulle 

svara på ett visuellt stimuli så snabbt som möjligt genom att trycka på en knapp. Resultatet 

visade att reaktionstiden var signifikant långsammare när träningen var på 75% VO2 än vad 

den var under träningen på 45% VO2 (Ando et al., 2012). Resultatet som Ando et al. (2012) 

fick fram ligger inte i linje med större delen av tidigare studier inom området.  



6 
 

  
  

Resultaten som visar den fysiska utmattningens effekt på kognitiva processer, som 

uppmärksamhet, är inkonsekvent och gör sambandet oklart (Chang et al., 2012; Etnier et al., 

1997; Tomporowski, 2003). Vidare forskning krävs för att säkerhetsställa hur fysisk 

utmattning påverkar kognitiva processer som visuell uppfattning och uppmärksamhet.  

  

 

Exekutiva Funktioner och Fysisk Utmattning 

 

  Exekutiva funktioner är en psykologisk struktur utav flera avancerade kognitiva 

processer. De avancerade kognitiva processerna är bland annat intelligens, inhibering, 

tankeverksamhet, social förmåga och självkontroll (Diamond, 2014). Vidare menar Diamond 

(2014) att en exekutiv funktion är förmågan att upprätthålla ett relevant problemlösande för de 

framtida målen, att kunna påbörja eller avstyra ett beteende, strategiskt planera framtida 

aktioner och att kunna upprätthålla relevant mentalitet utifrån de uppsatta målen och från 

information som presenteras. Termen exekutiva funktioner används som en paraplyterm för 

funktionerna i den prefrontala kortex (Diamond, 2014).  

Ett antal studier har visat att idrottare från olika idrotter har visat ökad prestation inom 

olika exekutiva funktioner. Fan-Wu, Zai-Fu, Erik Chihhung och Yi-Liang (2019) menar att 

idrottare inom interceptiva idrotter som badminton och tennis, har visat bättre prestationer 

inom motorisk inhibering. Inhibering menar Barkley (1997) är en förmåga av tre processer, 

hämma en dominant respons, avbrytande av en pågående respons och störningskontroll 

(distraherbarhet).  

Resultatet från Tsukamoto et al. (2016) studie visade att effekten av högintensiv 

träning gav positiva fördelar för exekutiva funktioner. Deltagarna i studien fick göra två 

Stroop Test (deltagarnas uppgift är att uppfatta färg på ord som beskriver olika färger ex. 

ordet “RÖD” i färgen blå, “RÖD” och att undvika läsa själva orden), ett i utvilat tillstånd samt 

ett i utmattat tillstånd. De fysiskt utmattade tillståndet uppnåddes genom att deltagarna fick 

cykla på en ergometer i en ökad intensitet med en takt på 60 rpm. Deltagarna började med att 

cykla på 30W i motståndskraft och ökade sedan med 30W/minut tills fysisk utmattning 

åstadkoms. Den fysiska utmattningen var uppnådd när deltagarna uppfyllt tre av fyra kriterier, 

kriterierna var: 1. deltagaren uppnådde sitt VO2 oavsett ansträngningsökning, 2. en 

respiratorisk kvot över 1.10 (mått på kvoten mellan inandat syre och utandad koldioxid), 3. en 

puls över 90% av sin maxpuls och 4. misslyckats att cykla i minst 55 rpm över fem 

sekunder. I direkt samband med den fysiska aktiviteten mättes deltagarnas exekutiva 

funktioner genom Stroop test. Resultaten visade att fysisk utmattning hade positiva fördelar 

på exekutiva funktioner. Tvärtom menar Labelle, Bosquet, Mekary och Bherer (2013) att det 

finns en uppenbar sänkning av förmåga i exekutiva funktioner när den fysiska aktiviteten 

ökade från 60–80% i intensitet. Deltagarna i studien fick mäta upp deras maximala krafteffekt 

(maximal trampkraft) på en motionscykel och fick sedan cykla på 80 % av krafteffekten för 

att uppnå fysisk utmattning (Labelle et al., 2013). Deltagarna utförde ett Stroop test i direkt 

samband med den fysiska aktiviteten och det visade sig att antalet fel ökade i samband med 

ökningen av intensiteten. Däremot, upptäckte även Labelle et al. (2013) i studien att en 

tillfällig ökad dos kardiovaskulär träning (konditionsträning för att nå maxpuls) kan öka 

exekutiva prestationer hos mindre vältränade individer. 

Resultaten från studier som avsett mäta vilken effekt fysisk utmattning har på 

exekutiva funktioner visar ett inkonsekvent resultat. Vidare använder studierna sig av olika 

intensitetsnivåer och längder på den fysiska ansträngningen, vilket verkar påverka resultatet. 

En del studier hävdar att fysisk utmattning ger svaga positiva fördelar på exekutiva 

funktioner, medan en del anser att det ger svaga negativa effekter (Chang et al., 2012; 

Labellet al., 2013; Tomporowski, 2003; Tsukamoto et al., 2016). 
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Arbetsminne och Fysisk Utmattning 

 

  Arbetsminne kan betraktas som ett kortvarigt minnessystem som är involverade i 

kontrollen av uppmärksamhet, reglering och aktivt underhåll av en begränsad mängd 

information som är av omedelbar relevans för en uppgift (Miyake & Shah, 1999). Baddeley 

(2000) beskriver att arbetsminnets funktion innefattar två delar, första delen är att bibehålla ett 

korttidsminne som kan lagra auditorisk och visuell information. Den andra delen är att arbeta 

med ny information och sammankoppla det med redan existerande kunskap eller information 

(Baddeley, 2000). Arbetsminnet styrs av den centrala exekutorn som är av yttersta vikt för 

den kognitiva funktionen och innefattar fyra funktioner (Baddeley, 2000; Eslinger, 1996). 

Dessa fyra funktioner är att kunna behärska flera uppgifter samtidigt, ta till sig information 

under begränsad tid, förmågan att skifta och kontrollera responser samt aktivera 

långtidsminnet (Baddeley 1986, 1996, 2000).  

Arbetsminnet är bevisat att innefatta ett stort område av komplexa kognitiva processer 

som beslutsförmåga, tankeförmåga och uppfattning. Dessa förmågor används inom idrottsliga 

förhållanden där en idrottare utsätts för ständiga utmaningar och stress, där gränsen för vad en 

individ klarar ofta överstigs. Hur mycket en individ klarar av menar Cowan (2005) beror på 

att arbetsminnet är begränsat och den begränsningen upplevs när individen känner sig 

överväldigad av ny information. Enligt Williams och Ericsson (2005) är det av yttersta vikt att 

fortsätta forskandet kring arbetsminnet ur ett idrottsperspektiv. Detta eftersom idrotten i sig 

begär att idrottaren klarar av flera högt krävande kognitiva processer under stressade 

omständigheter. 

Tidigare forskning visar att fysisk utmattning tenderar till att både begränsa och ge 

fördelaktiga effekter på arbetsminnet och dess funktioner. En studie av Lo Bue-Estes et al. 

(2008) som studerat tre olika grupper med kvinnliga studenter med avsikten att mäta hur 

arbetsminnet påverkas av fysisk utmattning. Grupperna bestod av en kontrollgrupp som 

varken idrottade eller motionerade, en aktiv grupp som innefattade vältränade individer samt 

en stillasittande grupp som inte motionerade mer än 20 minuter två gånger i veckan. 

Deltagarna i alla grupper fick springa på ett löpband på olika intensitet för att nå nivåerna, 

25%, 50%, 75% och 100% VO2. I direkt samband av den fysiska aktiviteten fick deltagarna 

utföra det datorbaserade testet ANAM (Automated Neuropsychological Assessment Metrics) 

som mäter olika kognitiva processer som uppmärksamhet och arbetsminne. Deltagarna skulle 

lösa ett matematiskt problem med tre siffror (varje siffra hade värde ett mellan 1–10) och man 

fick endast använde sig av subtraktion och addition, svaret var alltid större eller lägre än 5. 

Exempelvis, om den matematiska ekvationen var (9-4-1) som uträknat blir 4, skulle 

deltagarna svara genom att klicka på vänstra musknappen det snabbaste dem kunde, som i sin 

tur indikerar att siffran var lägre än 5. Resultatet visade att arbetsminnet var signifikant bättre 

efter återhämtning än i direkt samband med den fysiska aktiviteten, men visade ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna (Lo Bue-Estes et al., 2008).  

En studie av Sibley och Beilocks (2007) menar däremot att fysisk utmattning kan ge 

positiva effekter på arbetsminne i en studie som mätte skillnaden mellan individers 

arbetsminne före och efter fysisk utmattning. Fyra grupper blev fördelade utifrån hur höga 

poäng de fick på de kognitiva testerna Operation Span och Reading Span i utvilat tillstånd. 

Båda testerna anses ha en hög validitet gällande mätning av arbetsminnet (Conway et al., 

2005). Operation Span testet involverar att lösa en räkne ekvation samtidigt som ett ord ska 

memoreras som förekommer i samband med ekvationen. Under ett operations span test utför 

deltagaren mellan två och fem ekvationer. När deltagaren utfört alla ekvationer ska alla ord 

som fanns i samband med ekvationerna upprepas i korrekt ordning.  Reading Span test 

fungerar enhetligt som operation span, men istället för att räkna ut ekvationer ska deltagaren 

läsa meningar och svara på om meningarna är logiska. Vidare får deltagaren här en bokstav 
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att memorera efter varje mening istället för ett ord. När deltagaren läst alla meningar ska alla 

bokstäver som fanns i samband med meningarna upprepas i korrekt ordning. Deltagarna får 

poäng utifrån hur många bokstäver/ord de upprepat i rätt ordning (Sibley & Beilock, 2007).  

Under de fysiska testerna fick deltagarna springa på ett löpband i 30 minuter på 60–80% av 

sitt VO2 och svara utefter Borgs RPE skala om upplevd ansträngning. Sedan fick de utföra 

testerna i direkt samband efter avslutad intervall (Sibley & Beilock, 2007). Det som framgick 

i studien var att de individer som visade lägre poäng på testerna utvilade, fick högre poäng på 

testerna i utmattat tillstånd. Till skillnad från de individerna som hade högre resultat utvilade, 

visade ingen skillnad på testerna utmattade (Sibley & Beilock, 2007).  

Sambandet mellan fysisk utmattning och arbetsminne är fortfarande oklart, då resultat 

från tidigare studier är inkonsekventa. Studier hänvisar både till att fysisk utmattning både ger 

positiva effekter (Sibley & Beilocks, 2007) och negativa effekter (Lo Bue-Estes et al., 2008) 

på arbetsminne. Vidare visar även studier att det fysiska utmattade tillståndet har olika effekt 

på individer med låg och hög förmåga inom arbetsminne (Sibley & Beilock, 2007). Fler och 

mer omfattande studier krävs för att säkerhetsställa sambandet.  

 

 

Sammanfattning    

          

Flertal studier har testat den fysiska utmattningens effekt på kognitiva processer och 

resultaten visar inga tydliga mönster och/eller samband (Chang et al., 2012; Etnier et al., 

1997; Tomporowski, 2003). Studierna har använt sig av flertal olika kognitiva samt fysiska 

test och även olika definitioner på vad fysisk utmattning är. Detta gör det svårt att få fram ett 

generellt resultat vilken effekt fysisk utmattning har på kognitiva processer. Även fast 

resultaten inom området inte är entydigt, tenderar forskare att ha uppfattningen att fysisk 

utmattning har en negativ effekt på kognitiva processer (Tomporowski, 2003). En negativ 

effekt på kognitiva processer kan både minska prestationer (Finkenzeller et al., 2018) samt 

öka risken för skador inom idrottssammanhang (Lynall et al., 2015; Méjane et al., 

2015).  Flertal forskare hänvisar till att fler och större studier inom området krävs för att 

säkerhetsställa sambandet mellan fysisk utmattning och dess effekter på kognitiva processer 

(Chang et al., 2012; Etnier et al., 1997; Tomporowski, 2003; Walton et al., 2018).

 Föreliggande studie utfördes för att addera resultat, slutsatser och kunskap till 

forskningsområdet. 

 

 

Syfte och hypotes 

   

Syftet med studien är att studera effekten av fysisk utmattning på tre kognitiva 

processer: uppmärksamhet, exekutiva funktioner och arbetsminne. 

Hypotesen i studien är att fysisk utmattning har en negativ effekt på dessa kognitiva 

processer. 

 

 

Metod 

 

  I den föreliggande studien användes en experimentell inomgruppsdesign för att 

studera effekten av fysisk utmattning på tre kognitiva processer, uppmärksamhet, exekutiva 

funktioner samt arbetsminne. Deltagarna testades både i utmattat och i utvilat tillstånd vid 

separata tillfällen.  
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Deltagare 

 

 Deltagarna i studien bestod av 24 individer i åldrarna 18 till 53 år, (M = 26.63, S = 

6.53), varav 19 män och 5 kvinnor. Urvalet utfördes i form av ett bekvämlighetsurval, vilket 

betyder att deltagarna kontaktades efter i den mån de fanns tillgängliga för 

undersökningsledarna (Breakwell, Smith & Wright, 2012). Detta är också en förklaring till 

varför det skiljer sig i könsindelningen av deltagarna i studien, då undersökningsledarnas 

bekantskapskrets till stor del innefattar män. Utöver förfrågningar inom bekantskapskretsen, 

förekom det även utskick via sociala medier som ex. Facebook samt genom mailutskick till 

olika motionsföreningar.  

För att vara med i den aktuella studien krävdes det att deltagarna var regelbundet 

fysiskt aktiva (tränade minst två gånger i veckan) och var aktiva inom någon organiserad 

idrotts- eller motionsförening. Kravet på att deltagarna skulle vara regelbundet aktiva, var för 

att studien innehöll ett max-test på en motionscykel. Ett max-test kräver att individen är väl 

rustad och har erfarenhet från fysisk aktivitet då max-test utsätter individen för hög belastning 

(Andersson, Forsberg & Malmgren, 1997). Det krävdes även att deltagarna var minst 16 år 

och max 59 år gamla. Kravet på att deltagarna skulle vara mellan 16 och 59 år, var för att 

deltagare under 16 år kräver målsmans underskrift samt att det ansågs vara oetiskt för 

deltagare över 59 år att göra ett max-test (av hälsoskäl). Vidare för att få information om 

deltagarnas bakgrund samt deras fysiska aktivitetsnivå, fick deltagarna fylla i ett 

frågeformulär (se Bilaga 4) innan testerna påbörjades. Frågeformuläret innehöll frågor om 

deltagarnas ålder, kön, hur fysiskt aktiva de var per vecka och om de tränat på hög intensitet 

under de senaste 12 timmarna. Frågan gällande deltagarnas aktivitet de senaste 12 timmarna, 

ställdes för att alla deltagare skulle ha samma förutsättningar inför testerna. Om en deltagare 

tränat innan det utvilade momentet, kunde detta ha en inverkan på de kognitiva testerna som 

följaktligen skadar begreppsvaliditeten i mätningen och i sin tur resultatet. Deltagarna fick 

även skriva på en hälsodeklaration (se Bilaga 3) innan testerna påbörjades för att 

säkerhetsställa att det inte fanns några bakomliggande faktorer som skulle göra att individen 

skulle kunna ta skada av den fysiska utmattningen. Initialt tackade 32 personer ja till att delta i 

studien, tyvärr uppkom 8 bortfall på grund av skador, sena återbud och sjukdomar som 

individerna ådrog sig innan de hann delta i studien. Totalt deltog 24 personer i studien.  

 

 

Material 

 

Mätinstrumenten som användes under testerna var en ergonomcykel från Keiser, 

modell M3i och en pulsklocka av märket Polar, som båda hyrdes av ett lokalt gym. Pulsen 

mättes med ett pulsband som placerades på deltagarnas bröst, pulsen synkades sedan med 

pulsklockan för att kunna ha uppsyn över deltagarnas puls under det fysiska testet. 

Motionscykeln användes för att ha kontroll över deltagarnas intensitet och styrdes genom att 

höja och sänka motionscykelns motståndskraft (watt), detta för att nå den träningsintensitet 

och puls som studien efterfrågade. Under det fysiska testet fick deltagarna uppge sin upplevda 

ansträngningsnivå i förhållande till Borgs RPE skala (se Bilaga 5). För att mäta de kognitiva 

processerna uppmärksamhet, exekutiva funktioner och arbetsminne användes tre kognitiva 

test. Testerna som användes var Trail making A och B, Stroop test och Digit span (framåt och 

bakåt). Testerna var ursprungligt i engelska men översattes av undersökningsledarna till 

svenska för att göra processen mer lättförståelig för deltagarna. Trail making testet samt 

Stroop testet utfördes på en dator och Digit Span (framåt och bakåt) utfördes muntligt. 

Samtliga material valdes på grund av praktiska (i form av resurser, tillgänglighet, miljö osv.) 

samt teoretiska skäl (dvs. de kognitiva tester som mätte funktionerna uppmärksamhet, 
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exekutiva funktioner och arbetsminne). Testerna genomfördes i den miljön som ansågs vara 

lämpligast för att uppnå en sådan hög begreppsvaliditet som möjligt, dvs. i en sluten lokal för 

att minimera risken för tänkbara faktorer som kan påverka mätningarna som ex. oljud, folk i 

rörelse osv. 

 

 

Borg RPE Skala  

 

Borgs RPE skala används för att få en uppfattning om en individs individuella 

uppfattning av ansträngning under olika sorter av fysiskt arbete, exempelvis under ett max-

test på stationär motionscykel (Borg, 1990). Skalan innefattar nivåer från 6 till 20, där 6 

motsvarar ”ingen ansträngning alls” och 20 motsvarar ”maximal ansträngning”, enligt deras 

egen uppfattning (Borg, 1998). Mätningen av Borgs RPE skala genomfördes genom att 

deltagaren först fick läsa igenom de olika ansträngningsnivåerna. Detta för att deltagaren 

skulle få en uppfattning om vad individens grad av ansträngning bör vara på respektive nivå. 

Under mättillfället fick deltagaren frågan kontinuerligt vid varje ny höjd växel om vilken 

ansträningsnivå deltagaren befann sig på, fram tills deltagaren hade uppnått nivå 18 av Borgs 

RPE skala. 

 

 

Trail Making Tests 

 

Selektiv uppmärksamhet innebär en individs förmågan att rikta uppmärksamheten mot 

ett specifikt mål samt förmågan att behålla uppmärksamheten på det specifika målet. 

Uppdelad uppmärksamhet innebär att alternera uppmärksamheten mellan två olika uppgifter 

samtidigt (Bowie & Harvey, 2006). Trail Making Test A och B är de test som vanligtvis 

används för att mäta dessa funktioner. De är lättillgängliga test som är slutförda inom tio 

minuter och förser forskaren med information i en bred skala av kognitiv förmåga (Bowie & 

Harvey, 2006). Trail Making Test innefattar två delar, A och B. I del A använder 

försökspersonen en datormus för att sammankoppla 25 olika siffror i numerisk ordning. 

Försökspersonen drar linjer med datormusen på datorskärmen, från ett till två fram till 

personen når siffran 25. I del B använder sig försökspersonen av en liknande process men 

istället för att bara sammankoppla siffror, sammankopplar försökspersonen siffror i numerisk 

ordning varannan gång och bokstäver i alfabetisk ordning varannan gång. Testet innefattar att 

sammankoppla 1–13 i siffror och bokstäverna A-L. Försökspersonen alternerar mellan siffror 

och bokstäver, till exempel nummer 1 är följt av bokstav A, nummer 2 är följt av bokstav B.  

Rörande Trail Making A och B mäts deltagarnas prestation i sekunder i förhållande till 

hur snabbt de utför de olika delarna A och B separat. 

 

 

Stroop Testet 

 

Stroop testet är ursprungligen avsett till att mäta en mängd kognitiva processer och 

egenskaper i personlighets domäner (Jensen, 1965). Kognitiva processer som mäts inom 

Strooptestet är exekutiva funktioner som inhibition och reaktionstid (Roy et al., 2018).  

Deltagarnas uppgift är att uppfatta färg på ord som beskriver olika färger (ex. ordet 

“RÖD” i färgen blå, “RÖD”) och att undvika läsa själva orden (Jensen, 1965). Stroop testet 

utfördes på en dator och deltagarna använde sig utav ett tangentbord där fyra olika tangenter 

hade varsitt klistermärke med färgerna grön, röd, blå och gul. Deltagarnas uppgift var att 

trycka på den tangenten på tangentbordet som texten på datorskärmen var färgad i. Om 
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bokstäverna i ordet röd var färgat i grön, skulle deltagaren trycka på tangenten med 

klistermärket grön. Innan mätningen startade fick deltagarna först utföra ett provtest med 16 

stycken “XXX” med olika färger presenterat på skärmen. När provtestet var avslutat startade 

det huvudsakliga testet och deltagarna fick svara på 30 stycken stimuli, som slumpmässigt 

presenterades på skärmen. Testet inkluderar tre kategorier av stimuli, dels kategorin neutral 

(“XXX” i olika färger), kategorin kongruent (här är ordets innebörd detsamma som färgen på 

texten, ex. ordet “BLÅ” i blå färg), samt kategorin inkongruent (där ordets innebörd inte 

överensstämmer med färgen på texten, ex. ordet “RÖD” i blå färg). 

Rörande Stroop testet mäts deltagarnas prestation i reaktionstid där två stroop 

interferensvärden räknas ut. Stroop interferens 1 räknas ut genom att subtrahera medelvärdet 

för reaktionstiden för kategorin “inkongruent” från medelvärdet för reaktionstiden för 

kategorin “neutral”. Stroop interferens 2 räknas ut genom att subtrahera medelvärdet för 

reaktionstiden för kategorin “inkongruent” från medelvärdet för kategorin “kongruent”.  

 

 

Digit Span, Framåt och Bakåt  

 

Digit Span framåt och Digit Span bakåt används för att mäta korttidsminnets och 

arbetsminnets kapacitet (Monaco, Costa, Caltagirone & Carlesimo, 2012). Testet är utformat i 

två delar samt innehåller olika sifferkombinationer som läses av undersökningsledaren med en 

sekunds mellanrum mellan varje siffra. Deltagarnas uppgift är att upprepa siffrorna direkt 

efter uppläsningen (Monaco et al., 2012). Deltagarna får instruktioner verbalt samt att de får 

testa ett exempel innan testet startar. Första delen är Digit Span framåt och utförs genom att 

deltagaren får höra en sifferkombination och ska sedan upprepa siffrorna i korrekt ordning, 

exempelvis om ledaren säger 3-6-8-9, ska försökspersonen upprepa 3-6-8-9. Deltagaren har 

två försök på sig på varje nivå och framlänges delen innehåller sju olika nivåer, från en 

sifferkombination på tre siffror upp till en sifferkombination på nio siffror (Monaco et al., 

2012). När försökspersonen klarat av att repetera en sifferkombination, flyttas 

försökspersonen till nästa nivå samtidigt som det hela tiden adderas en siffra. Skulle inte 

försökspersonen klara av att upprepa en sifferkombination får personen ett försök till på 

samma nivå, klarar inte personen andra försöket, stannar personen på föregående nivå och 

testet avslutas. 

Digit span bakåt genomförs ungefär på samma sätt som Digt Span framåt, deltagaren 

har två försök på sig på varje nivå. Skillnaden är att deltagarna upprepar siffrorna i bakvänd 

ordning och innehåller sex olika nivåer, från tre till åtta siffror (Monaco et al., 2012). 

Undersökningsledaren uttalar siffrorna framlänges och deltagarna ska upprepa siffrorna 

bakåtvänt från den siffran som uttalades sist, exempelvis om ledaren säger 3-6-8-9, ska 

försökspersonen upprepa 9-8-6-3.  

Rörande Digit Span test mäts prestationen utefter hur många nivåer deltagaren klarade 

av.  

 

 

Procedur 

  

 Innan undersökningen fick de deltagare som tackat ja, ett informationsbrev 

hemskickat (se Bilaga 1). Informationsbrevet innehöll syftet med studien, vad deltagandet 

innebar, samt att insamlad data hanteras med konfidentialitet. Vid första tillfället fick 

deltagarna skriva under en samtyckesblankett (se Bilaga 2) där de godkände att de tagit del 

om ovanstående information och accepterat vad deras deltagande innebar. Vidare fick de även 
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skriva på en hälsodeklaration (se Bilaga 3), där de intygade att de var fullt friska samt svara 

på ett frågeformulär rörande träningsvanor (se Bilaga 4). 

Vid genomförandet av de kognitiva mätningarna användes en slumpmässig fördelning 

för att dela upp deltagarna i två grupper. Hälften av deltagarna gjorde de kognitiva testerna i 

först i utvilat tillstånd och sedan vid ett senare tillfälle i fysiskt utmattat tillstånd. Andra 

hälften av deltagarna utförde de kognitiva testerna i omvänd ordning (dvs. först utmattade, 

sedan utvilade) samt med några dagars mellanrum. Orsaken till att deltagarna fick göra 

testerna vid olika tillfällen var för att manipulationen/inlärningseffekten kunde finnas kvar om 

deltagarna utförde samtliga test vid ett tillfälle. Detta var även anledningen till att deltagarna 

utförde testerna med några dagars mellanrum. 

Testerna utfördes individuellt med varje testperson där en av undersökningsledarna 

hade ansvar för det fysiska testet och den andra hade ansvar för de kognitiva testerna. 

Deltagarnas hälsa kontrolleras med jämna mellanrum i undersökningen genom att kontrollera 

deras puls och deras upplevda ansträngning. Deltagarnas max-puls beräknades för varje 

individ genom formeln 208 - 0.7 x ålder (Tanaka, Monahan & Douglas, 2001) och deras puls 

observerades sedan genom ett pulsband och en pulsklocka, vidare observerades deras 

ansträngning genom Borgs RPE skala. Den fysiska aktiviteten utfördes på en motionscykel i 

en sluten lokal (i lokalen fanns inga störningsmoment som musik eller andra obehöriga 

personer på plats), där deltagarna fick cykla på cirka 75 watt (motståndskraft på 

motionscykel) för män och cirka 50W för kvinnor i fem minuter som uppvärmning. 

Motståndskraften för deltagarnas uppvärmning utgick ifrån undersökningsledarnas 

bedömning och beslutades i samband med utförandet av pilotstudierna. 

Max-testet startades sedan i direkt samband med uppvärmningen och motståndskraften 

ökades stegvis enligt ett max-test protokoll (se Bilaga 6) av Andersson, Forsberg och 

Malmgren (1997). Under uppvärmningen och max-testet skulle deltagarna trampa i takten 60 

varv/minut, dvs. ett varv med ena trampan i sekunden. Detta fick deltagarna göra eftersom de 

stegvis skulle bli tröttare och inte sänka takten när motståndskraften höjdes.  

Samtliga deltagare fick göra samma procedur, dvs. cykla på samma intensitet och takt 

tills de upplevde att de inte orkade fortsätta och sedan genomfördes de kognitiva testerna 

omedelbart. När personen uppgav att de inte längre orkade hålla takten fick deltagarna frågan 

om de vill sänka några växlar för att sedan trampa på några sekunder till i valfri växel. Detta 

med anledning av att få ut den sista ansträngningen innan deltagaren skulle utföra testerna, 

samt för att försäkra sig om att det inte var mjölksyra i benen som var avgörande för att 

deltagaren valt att avsluta den fysiska ansträngningen. Under genomförandet av mätningarna 

användes två lokaler som låg vägg i vägg med varandra och med bara några meters 

mellanrum. Anledningen till att den fysiska utmattningen och de kognitiva testerna utfördes i 

olika lokaler var för att datorerna med de kognitiva testerna inte gick att flytta till de rummet 

där motionscykeln befann sig. Deltagarnas puls samt upplevda ansträngning kontrollerades 

ständigt under testerna. Detta för att försäkra sig om att deltagaren låg på den nivå av 

ansträngning som krävdes för att utföra testerna i utmattat tillstånd (nivå 18 på Borgs RPE 

skala) samt för att säkerhetsställa att deltagaren inte gick över den gränsen (nivå 18 på Borgs 

RPE skala), då det ansågs som oetisk och kunde innebära hälsorisker. Även fast deltagaren 

ville fortsätta över den bestämda gränsen var undersökningsledarna tydliga med att det inte 

var tillåtet. 

Mätinstrumenten som användes för att mäta de kognitiva processerna var Trail 

Making test, Stroop testet och Digit Span (framåt och bakåt), se information om de olika 

testerna i stycket “material”. Testerna utfördes i en slumpmässig ordning för varje individ 

samt innan varje test påbörjades gavs det samma instruktioner till samtliga deltagare för att 

alla skulle ha samma förutsättningar till utförandet av testerna. Trail Making testerna och 

Stroop testet utfördes på en dator och efter avslutat test samlades deltagarnas data in och 
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sparades i separata filer. Digit span genomfördes genom att en av undersökningsledarna läste 

upp sifferraden i en förbestämd takt (en siffra per sekund) medan den andra ledaren 

antecknade uppnådd nivå för deltagaren efter avslutat test på vardera nivå. 

  

Statistiska analyser 

Deltagarnas data fördes in och analyserades i statistikprogrammet IBM SPSS 

Statistics 24. Envägs beroende ANOVA (analysis of variance) användes för att undersöka 

eventuella skillnader i deltagarnas prestation på de kognitiva testerna i utvilat respektive 

utmattat tillstånd. Totalt utfördes sju envägs beroende ANOVAs för variablerna 

Stroopinterferens 1 och 2, Stroop antal fel, Trail making test A samt Trail making test B, Digit 

span framåt och Digit span bakåt, i utvilat jämfört med utmattat tillstånd. Vidare beräknades 

effektstyrka, Cohen’s d, för att uppskatta styrkan i effekten av fysisk utmattning för samtliga 

variabler som ingår i envägs beroende ANOVA (Psychometrica, 2019). Signifikansnivån i 

föreliggande studie utgick ifrån 0.05, detta bestämdes utifrån vilken säkerhetsmarginal som 

valdes i studien.                                         

 

Resultat 

I Tabell 1 nedan presenteras deskriptiv statistik för de olika kognitiva testerna för 

mätningarna i utvilat och utmattat tillstånd. Vidare presenteras också resultatet av de sju 

envägs beroende ANOVA i tabell 1. 
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Trail Making Test 

Resultaten inom Trail Making testerna A och B, visade ingen signifikant skillnad i 

utvilat och fysiskt utmattat tillstånd. Deltagarna fick inte signifikant skillnad i tid på testerna 

när de var utvilade eller fysiskt utmattade. Effektstyrkan var medelstark på Trail Making A 

och var svag på Trail Making B.  

 

Stroop Testet 

 

  Det fanns inte några signifikanta skillnader i prestation på Stroop testet mellan utvilat 

respektive utmattat tillstånd. Vare sig för Interferens 1, Interferens 2 eller rörande antal fel. 

Effektstyrkorna var även svaga. 

 

 

Digit Span, Framåt och Bakåt 

 

 Resultatet visade att fysisk utmattning inte hade några signifikanta effekter på vare 

sig Digit Span framåt eller Digit span bakåt. Deltagarna visade ingen signifikant skillnad på 

testerna när de var utvilade respektive fysisk utmattade. Effektstyrkan var även svag för både 

Digit span framåt och bakåt.  

 

Diskussion 

Syftet med den föreliggande studien var att utforska vilken effekt fysisk utmattning 

hade på tre kognitiva processer, uppmärksamhet, exekutiva funktioner och arbetsminne. 

Vidare var även avsikten att försöka klargöra sambandet mellan variablerna då 

forskningsområdet fortfarande inte är säkerhetsställt. Hur kognitiva processer påverkas av 

fysisk utmattning anses viktigt att klargöra, då kognitiva processer som uppmärksamhet, 

exekutiva funktioner och arbetsminne är viktiga funktioner för att kunna prestera bra inom 

idrottsliga sammanhang (Walton et al., 2018). Kognitiva processer har även bevisats ha en 

påverkan på en idrottares skaderisk under idrottsliga sammanhang (Lynall et al., 2015; 

Méjane et al., 2015). 

Resultaten i studien visade inga signifikanta skillnader på de kognitiva testerna när 

deltagarna var utvilade jämfört med fysisk utmattade. Deltagarna hade varken märkbart 

försämrade eller förbättrade prestationer på något av testerna när de var fysiskt utmattade 

jämfört med utvilade. Däremot fanns en medelstark effektstyrka på resultaten från det 

kognitiva testet, Trail Making A. En medelstark effektstyrka på testet kan betyda att den 

selektiva uppmärksamheten samt förmågan att upprätthålla uppmärksamheten försämras 

under fysisk utmattning. Resultaten i den föreliggande studien ligger inte i linje med 

hypotesen, som var att fysisk utmattning skulle ha en negativ effekt på kognitiva processer. 

Detta är i linje med flera tidigare studier som likaså inte fann något signifikant samband 

mellan fysisk utmattning och kognitiva processer (Chang et al., 2012; Etnier et al., 1997; 

Tomporowski, 2003). Dock är resultaten från en del tidigare studier inkonsekventa, då 

tidigare studier både har funnit svaga negativa effekter av utmattning på kognitiva processer 

samt svaga positiva effekter av utmattning på kognitiva processer (Chang et al., 2012; Etnier 

et al., 1997; Tomporowski, 2003).  

För att försöka klargöra de inkonsekventa resultaten använde den föreliggande studien 

likvärdiga experimentella metoder och konstellationer av tillvägagångssätt som tidigare 
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studier använt för att försöka klargöra sambandet mellan fysisk utmattning och kognitiva 

processer. De liknande tillvägagångssätten var exempelvis längd och intensitet på den fysiska 

aktiviteten, mätningar i direkt samband med den fysiska aktiviteten samt likvärdiga kognitiva 

test. Trots det inkonsekventa resultatet från tidigare studier, togs hypotesen fram att fysisk 

utmattning skulle ha en negativ effekt på de tre kognitiva processerna. Hypotesen låg även i 

linje med större del av tidigare studiers hypotes inom området (Tomporowski, 2003). Att 

fysisk utmattning skulle påverka kognitiva processer negativt är en vanlig uppfattning, vilket 

flertal forskare ger uttryck för (Chang et al., 2012; Etnier et al., 1997; Tomporowski, 2003). 

Att flertal forskare ger uttryck för denna uppfattning kan bero på vetskapen att hjärnan har en 

begränsad mängd metaboliska resurser, vilket Dietrich & Audiffren (2011) framhäver i sin 

studie. Dietrich och Audiffren (2011) menar att när en ökad träningsintensitet sker, dämpar 

det prefrontala kortexens (främre delen av pannloben) funktioner (kognitiva processer). 

Eftersom den prefrontala kortex inte har en viktig roll att upprätthålla en fysiskt hög intensitet, 

skickas mindre resurser dit under högintensiva fysiska aktiviteter. Dietrich och Audiffren 

(2011) menar således att högintensiva fysiska aktiviteter kan dämpa kognitiva processer.  

Dietrich och Audiffrens (2011) biologiska förklaring kan vara en anledning varför 

flertal tidigare studier hittade signifikanta negativa effekter på kognitiva processer under en 

högintensiv fysisk aktivitet (Ando et al., 2012; Féry et al., 1997; Labelle et al., 2013). Den 

biologiska förklaringen av Dietrich och Audiffren (2011) hade även kunnat vara en förklaring 

till den föreliggande studiens resultat, om studien upptäckt signifikanta negativa effekter av 

fysisk utmattning på kognitiva processer. Den föreliggande studien upptäckte inga 

signifikanta resultat och ligger därav inte i linje med ett antal tidigare studiers resultat, som 

upptäckte att fysisk utmatning hade negativa effekter på kognitiva processer (Ando et al., 

2012; Féry et al., 1997; Labelle et al., 2013). Den föreliggande samt ovannämnda studiers 

resultat, ligger även inte i linje med Sibley och Beilocks (2007) resultat som påvisade att 

fysisk utmattning hade positiva fördelar på kognitiva processer som arbetsminne. En 

biologisk grundad förklaring till hur fysisk utmattning kan ha positiva effekter på kognitiva 

processer, menar Mcmorris och Hale (2012) beror på ämnen som noradrenalin och dopamin. 

Författarna menar att en högintensiv fysisk aktivitet ökar blodcirkulationen i hjärnan samt kan 

skapa en stressrespons i kroppen, som i sin tur frigör noradrenalin och dopamin i blodet. En 

ökad blodcirkulation i hjärnan ökar även koncentrationen av dopamin och noradrenalin, som i 

sin tur påverkar kognitiva processer positivt (Chang et al., 2012; McMorris & Hale, 2012).  

Trots att den föreliggande studien använder sig av likvärdigt tillvägagångsätt som 

tidigare studier inom området, skiljer sig resultaten åt. En spekulation kan vara att det beror på 

att fysisk utmatning är ett subjektivt samt komplext fenomen. Däremot är tillvägagångsätten 

inte exakta och de minsta skillnaderna kan ha en effekt på hur pass utmattad en individ är. 

Vidare kan det eventuellt finnas ett inverterat u-samband mellan ansträngning och kognitiva 

processer, likt Landers och Arents (2010) inverterade u-relation mellan arousal och prestation. 

Det inverterade u-sambandet menas att inledningsvis under en ökad intensitet ger 

ansträngning positiva effekter på kognition, exempelvis via ökad blodcirkulation i hjärnan och 

utsöndring av dopamin och noradrenalin (McMorris & Hale, 2012). Vidare när 

ansträngningen blir för hög finns där en brytpunkt då de positiva effekterna går över till att bli 

negativa, exempelvis genom att prefrontala kortexen får mindre tillgång av de metaboliska 

resurserna och dess funktioner (kognitiva processer) dämpas (Dietrich & Audiffrens, 2011). 

Ett inverterat u-samband kan vara en anledning till att resultaten inom området skiljer sig åt, 

då tillvägagångsätten inom ett antal studier kan skapat en mindre fysisk utmattning hos 

deltagarna medan flertal andra studier skapat en högre grad av fysisk utmattning hos 

deltagarna. En mindre grad av fysisk utmattning når möjligtvis inte över brytpunkten inom det 

inverterade u-sambandet och kan därmed ge positiva effekter på kognitiva processer. Vidare 

kan en högre grad av fysisk utmattning möjligtvis nå över brytpunkten inom det inverterade 
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u-sambandet mellan ansträngning och kognition, och därmed ge negativa effekter på 

kognitiva processer.  

Vidare upptäcktes inga signifikanta effekter på kognitiva processerna utav fysisk 

utmattning i den föreliggande studien. De icke signifikanta resultaten kan även bero på att 

urvalet i studien var vana idrottare och motionärer. En spekulation är att vana idrottare och 

motionärer kräver extremt höga ansträngningsnivåer för att hamna i tillstånd som Dietrich och 

Audiffren (2011) förklarar.  De metaboliska resurserna i hjärnan skickas till andra delar av 

hjärnan än den prefrontala kortexen under högintensiva fysiska aktiviteter, vilket kan skapa en 

sänkning inom kognitiva processer (Dietrich & Audiffren, 2011). Det spekuleras även i att 

mindre ovana atleter och motionärer har större sannolikhet att hamna i ett tillstånd som nämnt 

ovan. Denna spekulation kan varit en påverkande faktor till varför deltagarna i den aktuella 

studien inte försämrat sin prestation inom de kognitiva testerna under fysisk utmattning. 

Vidare kan det även ha påverkat denna varför aktuella studien inte upptäckte några 

signifikanta skillnader på deltagarnas prestation på de kognitiva testerna i utvilat respektive 

utmattat tillstånd. Vältränade individer har förmågan att tolerera mer fysisk och psykisk stress 

från en högintensiv fysisk aktivitet, som även påverkar de metaboliska resurserna i hjärnan 

(Tomporowski, 2003). 

Labelle et al. (2013) utförde en studie som stödjer ovannämnd spekulation och som 

var likvärdig den aktuella studien i tillvägagångssätt. Däremot utförde författarna ett 

experiment med två grupper av deltagare, en grupp med hög fitness nivå och en grupp med 

låg fitness nivå. Författarna upptäckte signifikanta skillnader i reaktionstid mellan lägre 

vältränade individer och högre vältränade individer. Resultatet visade att de lägre vältränade 

individerna hade signifikant högre reaktionstid. Att vältränade individer visar en bättre 

förmåga inom kognitiva processer än lägre vältränade individer kan bero på att de behöver 

mindre resurser för att utföra en högintensiv fysisk aktivitet, och kan istället använda 

resurserna till de kognitiva processerna (Chang et al., 2012; Tomporowski, 2003). Urvalet i 

den föreliggande studien var vältränade idrottare/motionärer och som nämnt ovan kräver 

dessa individer färre resurser för att utföra en högintensiv fysisk aktivitet, vilket kan resultera 

i en mindre sänkt förmåga inom kognition. Däremot om en idrottare utsätts för en fysisk 

utmattning som når över brytpunkten i det inverterade u-sambandet mellan ansträngning och 

prestation, kan det resultera i en sänkt förmåga inom kognitiva processer. Walton et al. (2008) 

menar att kognitiva processer som uppmärksamhet, exekutiva funktioner samt arbetsminne är 

viktiga funktioner för att kunna prestera bra inom idrottssammanhang. Vidare är fysisk 

utmattning är ett vanligt förekommande tillstånd inom idrottssammanhang och en mängd 

författare skriver att kognitiv förmåga är direkt kopplat till prestation och skaderisk inom 

idrott (Finkenzeller et al., 2018; Méjane et al., 2015; Lynall et al., 2015).  

Att öka kunskapen inom området hur fysisk utmattning påverkar den kognitiva 

förmågan anses viktigt, då som nämnt ovan att kognition är direkt kopplat till både skaderisk 

och prestation inom idrott. Vidare ger även en del författare uttryck för uppfattningen att 

fysisk utmattning har en negativ effekt på kognitiva processer. Däremot har stor del av 

tidigare studier inom området samt den föreliggande studien inkonsekventa resultat, i form av 

svaga positiva och negativa effekter på kognitiva processer. (Chang et al., 2012; Etnier et al., 

1997; Tomporowski, 2003). Att stora delar av tidigare studier samt föreliggande studie inte 

får fram likvärdiga resultat, kan betyda att fysisk utmattning inte har någon signifikant effekt 

på en individs kognitiva förmåga. I detta fall motbevisas tidigare studiers samt föreliggande 

studiens hypotes, att fysisk utmattning har en negativ effekt på kognitiva processer. 

Alternativt är sambandet mellan kognition och fysisk utmattning så pass komplext att det 

krävs högre förståelse inom båda områdena för att utföra en korrekt forskning.  

Sammanfattningsvis är resultaten från den aktuella studien samt tidigare studier icke 

konsekventa och sambandet mellan fysisk utmattning och kognition är fortfarande oklart 
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(Chang et al., 2012; Etnier et al., 1997; Tomporowski, 2003). Fysisk utmattning har 

definierats, mätts och manipuleras på olika sätt i tidigare studier, vilket gör det komplicerat att 

jämföra resultaten och dra slutsatser. Vidare är även kognition ett komplext område som går 

att mäta på flera olika sätt genom diverse kognitiva test. Hur fysisk utmattning påverkar 

kognition handlar i stor del om hur fysisk utmattning manipuleras, när den kognitiva 

förmågan mäts i samband till den fysiska utmattningen samt hur den kognitiva förmågan 

mäts. Detta kan vara orsaker till varför resultaten inom området är inkonsekventa, då tidigare 

studier inom området skiljer sig inom dessa tillvägagångssätt. Däremot verkar en gemensam 

faktor i flera tidigare studier vara att den fysiska nivån på deltagarna hade en avgörande roll i 

hur de kognitiva processerna påverkades av fysisk utmattning. Ovana motionärer och idrottare 

verkar ha en större sannolikhet att påverkas negativt av fysisk utmattning. 

 

Metoddiskussion 

Totalt undersöktes 24 deltagare i studien och målet i studien var att uppnå minst 30 

deltagare. Detta för att få ett större urval och som följaktligen skulle innebära ett trovärdigare 

resultat. Dock drabbades några deltagare av skador, sjukdomar, avhopp och sena återbud. En 

anledning till att 30 deltagare inte uppnåddes, kan vara att mätningen var konstruerad till att 

deltagarna skulle vara på plats vid två separata tillfällen och att deltagarna behövde ta sig till 

en specifik lokal. Detta uppfattades vara en barriär för många deltagare som försökte 

rekryteras till studien, andra barriärer var att studiens moment var både fysisk och psykiskt 

krävande. I studien deltog endast fem kvinnor och anledningen till detta var på grund av att 

undersökningsledarnas bekantskapskrets till stor del bestod av män och majoriteten av 

deltagarna rekryterades från bekantskapskretsen. 

I studien användes en inomgruppsdesign för att studera effekten av fysisk utmattning 

och kognitiva processer. I inomgruppsdesigner är inlärningseffekter vanligt och kan uppstå 

när deltagare testas flera gånger i samma ordningsföljd (Howitt & Cramer, 2017). För att 

undvika inlärningseffekter användes en slumpmässig ordningsföljd för varje deltagare när de 

skulle utföra de kognitiva testerna (dvs. utvilad-utmattad resp. utmattad-utvilad). Designen i 

studien identifierades med övervägandet av fördelar och nackdelar med studien, samt försöka 

minimera eller utesluta eventuella brister (Podsakoff et al., 2003). Testerna standardiserades i 

största möjliga grad för att minimera dem slumpmässiga felen i experimentet samt för att 

testerna skulle få en hög begreppsvaliditet. För att testerna skulle få en hög intern validitet och 

begreppsvaliditet utförde samtliga deltagare testerna i samma lokaler och fick samma 

instruktioner av de olika kognitiva testerna. Stroop testet och Trail Making testerna utfördes 

på dator för att få mer sensitiva mätningar. Detta för att få en exakt reaktionstid när deltagaren 

tryckte på de olika tangenterna i Stroop testet, samt för att mäta den exakta tiden för påbörjad 

och avslutad tidsintervall i Trail Making testerna A och B. Digit Span (framåt och bakåt) 

utfördes muntligt, men kontrollerades alltid av båda undersökningsledarna för att vara helt 

säkra på att deltagarnas uppnådda nivå alltid dokumenteras korrekt. 

Studien hade som grund tre kognitiva test på hela undersökningsgruppen, där halva 

gruppen startade med testerna i utmattat tillstånd och den andra halvan av gruppen i utvilat 

tillstånd. Detta gjordes för att skilja på ordningen hos deltagarna som följaktligen stärker den 

interna validiteten, då variabler som inlärning kunde minimeras från studien. Det framgår i 

Breakwell et al. (2012) att intern validitet handlar om säkerheten i att en variabel orsakat en 

effekt på en annan variabel. På motsvarande vis kan detta påverkat den externa validiteten 

eftersom testerna utfördes i en sluten lokal utan störningsmoment. Mitchell and Jolley (2013) 

skriver att den externa validiteten ofta blir lägre då miljön är mer konstlad, dvs. miljön speglar 

inte riktigt verkligheten. Då mätningarna konstruerades med syftet att få en hög 

begreppsvaliditet och intern validitet, bedömdes det vara viktigare än den externa validiteten.  
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Inför den föreliggande studien utförde undersökningsledarna två pilotstudier vardera, 

både i utvilat samt utmattat tillstånd. För att säkerställa att det fysiska testet skulle nå den 

fysiska utmattningen (90% av maxpuls och nivå 18 på Borgs RPE skala) samt att de kognitiva 

testerna skulle fungera enligt instruktionerna. Rörande pilotstudien kring den fysiska 

utmattningen uppmärksammades två faktorer som kunde ha en påverkan på resultatet.  

En faktor var att det krävdes en slumpmässig fördelning gällande ordningen på de 

kognitiva testerna i samband med den fysiska utmattningen. Detta för att om testerna utfördes 

i samma ordning (t.ex. om arbetsminne alltid avslutades sist av de tre testerna) fanns det en 

risk att deltagarna var som mest trötta vid det sista kognitiva testet och för att stärka 

begreppsvaliditeten. För att undvika detta och skilja på ordningen för de kognitiva testerna 

användes metoden Latin Squares. Metoden fungerar som en tabell som är fylld med olika 

symboler (t.ex. a, b, c), detta redovisas på ett sätt genom att varje symbol uppenbarar sig en 

gång i samma rad och en gång i samma kolumn, t.ex. (a b c), (b c a), (c a b) (Howitt & 

Cramer, 2017). Den andra faktorn var att vid cyklingen upplevdes det att vara lätt att få 

mjölksyra i benen när växeln var inställd på hög motståndskraft. Detta innebar att det kunde 

finnas en risk att deltagarna skulle avsluta testerna på grund av mjölksyran och inte av den 

generella fysiska utmattningen. Detta korrigerades med att deltagarna fick stanna på den 

motståndskraft som de upplevde klara av att fortsätta på, tills dess att deltagarnas upplevda 

ansträngning hade nått nivå 18 på Borgs RPE skala. Därefter ställdes frågan om de ville sänka 

växeln och köra en slutspurt. Vilket utfördes för att säkerhetsställa att de verkligen var fysisk 

utmattade innan de påbörjade de kognitiva testerna, vilket även stärker begreppsvaliditeten. 

Rörande pilottestet gällande de kognitiva testerna övade undersökningsledarna på att 

administrera testerna (t. ex. att läsa siffrorna i Digit span testerna med rätt tidsmässigt 

intervall mellan varje siffra). För att säkerställa att genomförandet av de kognitiva testerna 

stämde överens enligt instruktionerna. 

Under insamlingen av data hade två deltagare svårigheter med att utföra Stroop testet 

korrekt, istället för att trycka på den färgen som texten var färgad i, tryckte de istället på den 

färg som var av ordets betydelse. Alltså, om texten betydelse var gul men färgad i röd, tryckte 

deltagaren på tangenten gul. De deltagare som utförde Stroop testet fel fick göra om testet vid 

ett annat tillfälle. Genom att identifiera och göra om test som utförts fel gör att 

begreppsvaliditeten stärks i mätningarna. 

 För att följa de etiska riktlinjerna kontrollerades pulsen noggrant när deltagarna 

närmade sig nivå 18 på Borgs RPE skala. Detta för att deltagarna inte skulle överstiga 90% av 

deras maxpuls samt den bestämda gränsen på Borgs RPE skala, vilket kunde riskera 

deltagarnas hälsa. Därav, för att studien inte skulle vara oetisk var det av yttersta vikt att 

använda deltagare som var vana vid att uppnå fysisk utmattning, dvs. atleter och individer 

som tränar regelbundet. Vidare behandlades samtliga deltagares information med 

konfidentialitet, vilket betyder att inga obehöriga kommer ta del av resultaten på de kognitiva 

testerna eller data inmatad i SPSS. Det är svårt att klargöra om deltagarna upplevt den fysiska 

utmattningen som studien eftersträvade. Då det är individens egen upplevda ansträngning vid 

mättillfället som avgör när individen känner sig tillräckligt utmattad för att utföra 

mätningarna. Däremot var det ingen deltagare som avslutade den fysiska utmattningen innan 

de uppnådde den förväntade nivån på Borgs RPE skala (nivå 18). Det innebär att samtliga 

deltagare upplevde att de uppnått den grad av utmattning som eftersträvades, vilket stärker 

begreppsvaliditeten.  

Baserat på de studier som undersökts kan orsaken till att den fysiska utmattningen inte 

resulterade i en negativ effekt bero på olika faktorer. Faktorer som olika mätinstrument, 

teknisk utrustning eller en annan typ av design. I tidigare studier som undersökts har 

undersökningsledare använt sig av löpband istället för motionscykel. Vilket kan betyda att 

deras deltagare inte drabbades av mjölksyra lika snabbt som deltagarna i den föreliggande 
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studien. I tidigare studier har de använt sig utav syreupptagning som teknisk utrustning för att 

mäta deltagarnas ansträngningsnivå istället för Borgs RPE skala. Vilket innebär att 

deltagarnas ansträngningsnivå kan avläsas mer exakt, istället för att förlita sig på deltagarnas 

subjektiva ansträngning eller puls. Designer från tidigare studier skiljer sig på hur länge 

deltagarna utsätts för den fysiska utmattningen. Fysisk utmattning under en längre tid kan 

orsaka att individen överskrider gränsen för vad den klarar av och gör att den fysiska 

utmattningens effekt övergår till en negativ effekt på kognitiva processer. Det var dock inte 

möjligt i den föreliggande studie på grund av begränsade resurser, tidskrav och deltagare som 

inte hade möjlighet att utföra den fysiska utmattningen längre än vad designen var utformad. 

 

Framtida Forskning 

Fysiska utmattningens effekter på kognitiva processer är fortfarande ett relativt nytt 

forskningsområde, och forskare inom området hänvisar ständigt till att det krävs ytterligare 

studier eftersom resultatet från flertalet studier är inkonsekventa. Detta är en av anledningarna 

till att det väcker ett större intresse till att fortsätta undersökningen kring kognitiva processer 

inom idrottssammanhang även i framtiden. Walton et al. (2018) skriver att uppmärksamhet, 

arbetsminne och exekutiva funktioner är viktiga processer för att en idrottares prestation ska 

vara framgångsrik. Detta för att dessa förmågor används ständigt inom idrottssammanhang 

när idrottaren utsätts för krävande utmaningar och hög stress. Vilket leder till att idrottaren 

ofta är nära, eller snarare går över gränsen än vad de kan klara av (Cowan, 2005). Även av 

denna anledning är det viktigt att fortsätta forskningen kring hur fysisk utmattning påverkar 

kognitiva processer i förhållande till idrott och fysisk utmattning. Baserat på tidigare studier 

visar det att fysisk utmattning både har negativa och positiva effekter på kognitiva processer, 

vilket gör att området bör undersökas ytterligare, men möjligen med andra tillvägångsätt. I 

framtida forskning kan det därför vara viktigt att studien är uppbyggd med andra typer av 

designer som t.ex. fysiska tester under längre varaktighet eller en ännu högre intensitet för 

deltagarna. Vidare att det krävs en viss typ av urval (t.ex. elitidrottare) som är benägna till att 

pressa sig själva till en högre intensitet av fysisk utmattning än regelbundna idrottare, vilket 

dessutom även kan ge högre power i mätningarna. Den korrigeringen kan eventuellt medföra 

att individens kognitiva processer sätts på en ännu större prövning, som eventuellt kan ha till 

följd att den fysiska utmattningen kan övergå till en negativ effekt. Slutligen kan det även 

vara av intresse om man jämför två grupper, en grupp med ovana idrottare samt en grupp som 

är van vid fysisk utmattning. Detta skulle då handla om en interaktionseffekt mellan fysisk 

utmattning och fitnessnivå, dvs. effekten av utmattning beror på vilken fitnessnivå deltagarna 

besitter. 

 

Konklusioner och Implikationer 

Studien visade att fysisk utmattning inte hade några signifikanta effekter på kognitiva 

processer. Således är slutsatsen att fysisk utmattning inte har någon effekt på kognitiva 

processerna uppmärksamhet, exekutiva funktioner samt arbetsminne. Däremot är resultaten 

från tidigare studier inom forskningsområdet inkonsekventa och sambandet är inte klarlagt. 

I flera tidigare studier verkar en gemensam faktor vara att den fysiska nivån på deltagarna 

hade en avgörande roll i hur de kognitiva processerna påverkades av fysisk utmattning. Ovana 

motionärer och idrottare verkar ha en större sannolikhet att påverkas negativt av fysisk 

utmattning.  

Den föreliggande studien fann inga signifikanta resultat och kan därmed inte bidra 

med några banbrytande resultat till det redan befintliga forskningsområdet, dvs. vilken effekt 
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fysisk utmattning har på kognitiva processer. Däremot kan den föreliggande studien bidra 

med kunskap, termer, definitioner, tillvägagångsätt och mer till forskningsområdet. Den 

föreliggande studiens slutsats kan bidra med kunskap inom idrottssammanhang, att en 

idrottares prestation samt skaderisk inte påverkas under tillstånd som fysisk utmattning. 

Vidare kan den föreliggande studien uppmuntra samt uppmana forskare att utveckla 

forskningsområdet och försöka klargöra sambandet mellan fysisk utmattning och kognitiva 

processer. 
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Bilaga 1 

 

Informationsbrev 

 
Effekten av fysisk utmattning på kognitiva processer. 

 
Högskolan i Halmstad     Handledare: 

Akademin för Hälsa och Välfärd   Peter Karlsson 

Psykologi inriktning idrott och motion 61-90hp Universitetsadjunkt Psykologi 

C-uppsats      Peter.karlsson@hh.se 

 

Examinator: 

Torbjörn Josefsson 

Universitetslektor Psykologi 

Torbjorn.josefsson@hh.se 

Syfte med studien 

Syftet med studien är att undersöka vilken effekt fysisk utmattning har på kognitiva processer, 

som arbetsminne, uppmärksamhet och exekutiva funktioner. 

 

Vad betyder deltagande i projektet? 

Deltagande i denna studie innebär att du vid två tillfällen kommer att få utföra tre kognitiva 

tester. Vid ett av tillfällena utför du de kognitiva testerna utvilad, vid det andra tillfället utför 

du de kognitiva testerna i samband med en fysisk aktivitet som gör dig fysiskt utmattad. Den 

fysiska aktiviteten består av cykling och syftet med denna aktivitet är att ge oss möjlighet att 

undersöka hur fysisk utmattning påverkar de kognitiva processerna vi studerar. 

Ordningsföljden på de två mättillfällena kommer att bestämmas slumpmässigt, så hälften av 

deltagarna börjar med att göra de kognitiva testerna utvilade, medan hälften börjar med att 

göra dem fysiskt utmattade. 

 

De tre kognitiva testerna tar ca.15 minuter att utföra, och den fysiska aktiviteten med 

kognitiva tester tar ca.30–60 min totalt. Om du skulle uppleva obehag som yrsel, smärta, tryck 

över bröstet etc. under aktiviteten är det viktigt att du avslutar mätningarna omedelbart. Det är 

helt frivilligt att delta i studien och du kan när som helt dra dig ur utan att ange orsak. 

 

Vad händer med informationen? 

Varje deltagare kommer att få ett personligt löpnummer. Detta är enbart för att respektive 

deltagares data från mättillfälle 1 och 2 skall kunna kopplas samman. Insamlad data kommer 

att analyseras i statistikprogrammet SPSS. Inga analyser sker på individnivå och inga 

obehöriga kommer att kunna ta del av resultaten på de kognitiva testerna eller data inmatad i 

SPSS under projektets gång samt till data är färdiganalyserad. Kodlista med löpnummer 

kommer att förvaras till dess att alla data är inmatad i SPSS. Därefter kommer denna lista att 

förstöras. 

 

Tack på förhand!    Kontaktuppgifter: 

      Timhan17@student.hh.se 

Med vänlig hälsning,    073-04 23 054 

Tim Hansson 

Hampus Jörmalm    Hamjor17@student.hh.se 

      070-61 46 730 
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Bilaga 2 

 

Informerat samtycke för deltagande i studie 

 

Jag har fått ta del av information om studien ”Effekten av fysisk utmattning på kognitiva 

processer”. Genom att signera detta dokument ger jag mitt samtycke till att delta i studien. Jag 

är medveten om att deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan välja att avsluta min 

medverkan utan att ange orsak. 

 

Namn: 

 

 

 

Datum: 

 

 

 

Plats:  

 

 

 

Signatur: 

 

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 

 

Hälsodeklaration 

 

Fysisk ansträngande mätningar innebär alltid en situation av fysisk belastning för 

testpersonen. För att testresultatet ska anses giltigt och för att minska risken för medicinska 

komplikationer är det av största vikt att testpersonen är fullt frisk vid testtillfället. 

 

Känner du dig för närvarande fullt frisk och beredd att genomföra testet?  

Ja (  ) Nej (  ) 

 

Ort och datum 

 

______________________________________________ 

 

Testperson (sign.)  

 

______________________________________________ 
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Bakgrundsinformation 

 
 

Namn 

 

________________________________________________________ 

 

Ålder 

 

___________________ 

 

Kön  

 

Man (  ) Kvinna (  ) Annat/Vill ej uppge (  ) 

 

 

Ungefär hur många gånger i veckan brukar du vanligtvis träna? 

 

 

________________________________________________________ 

 

Har du tränat på högintensiv nivå de senaste 12h?  

 

Ja (  ) Nej (  ) 
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Instruktion till Borg RPE-skalan®   

  

Under cykeltestet vill vi att du uppskattar din känsla av ansträngning, hur tungt och 

påfrestande det är och hur trött du känner dig. Upplevelsen av ansträngning känns 

huvudsakligen som trötthet i dina muskler och form av andfåddhet och eventuell värk. Allt 

arbete kräver en viss ansträngning, om än minimal. Använd den här skalan, från 6 ”ingen 

ansträngning alls” till 20 ” Maximal ansträngning” för att uppskatta din egen upplevda 

ansträngning under testet.   

  

• Försök att skilja på din upplevelse av ökad puls och andfåddhet från din känsla av 

trötthet i musklerna, svara det som du upplever mest ansträngande.  

• Känn efter hur ansträngande du tycker att det är, och svara utan att tänka på vad du 

tror andra tycker/förväntar sig att du ska svara.   

• Titta på skalan nedan och välj den siffra som bäst beskriver din känsla av 

ansträngning. Observera att du kan använda ALLA siffror på skalan.   

  

  

6. ”Ingen ansträngning alls”       Du är helt opåverkad, som att sitta still.  

      

 

 

9. ”Mycket lätt”   Du känner knappt någon ansträngning, som att 

promenera långsamt  

      

 

 

13. ”Något ansträngande”   Du kan fortsätta utan större besvär, du är lätt andfådd 

men har inga större problem att prata  

      

 

 

15. ”Ansträngande”   Du är trött men kan ändå fortsätta ett tag till, du är 

andfådd och har en kraftigt ökad puls, du kan säga 

enstaka ord men har svårt att säga hela meningar  

      

 

 

17. ”Mycket ansträngande”   Du måste ta i mycket kraftigt och känner dig mycket 

trött.  

      

 

 

19. ”Extremt ansträngande”   Troligtvis den största ansträngning du någonsin 

upplevt. 

      

 

 

20. ”Maximal ansträngning” 
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Bilaga 6 

 

 

Progressiv belastning för kvinnor, maxtest cykel. 

Tid (minuter) Effekt (W) 

2 min 100 W 

2 min 150 W 

0.5 min 165 W 

0.5 min 180 W 

0.5 min 195 W 

0.5 min 210 W 

Osv: En ökning med 15 W/0.5 min 

 

 

 

 

Progressiv belastning för män, maxtest cykel. 

Tid (minuter) Effekt (W) 

2 min 150 W 

2 min 200 W 

0.5 min 225 W 

0.5 min 250 W 

0.5 min 275 W 

0.5 min 300 W 

Osv: En ökning med 25 W/0.5 min 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
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