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Abstrakt 

Tidigare studier har visat på ett positivt samband mellan konditionsträning och förbättrade 

minnesfunktioner Syftet med denna studie var att undersöka den direkta effekten av en 

enstaka pulshöjande aktivitet på arbetsminnet. Detta gjordes genom en kvantitativ 

interventionsstudie där deltagarnas prestation på ett arbetsminnestest (Digit Span Backwards) 

jämfördes före och efter ett enstaka träningstillfälle. Träningen innefattade elva minuter 

cykling på en träningscykel. Deltagarna bestod av åtta studenter i åldern 21-34 år. Deltagarna 

förväntades uppvisa statistiskt signifikant bättre arbetsminnesprestation vid post-testet 

jämfört med deras prestation vid pre-testet. Resultatet visade inte på en statistiskt signifikant 

skillnad i prestation vid pre- och post-test. Vi jämförde även prestationen mellan deltagarna 

som intagit koffein och de som inte intagit koffein, här fanns en tydlig men inte heller 

signifikant skillnad.  

 

Nyckelord: arbetsminne, pulshöjande aktivitet, träning 

 

Abstract 

Earlier studies have shown a positive relationship between cardiovascular activity and 

elevated memory capacity. The purpose of this study was to examine the immediate effect of 

a single cardiovascular activity that elevates the pulse, on working memory capacity. This 

was examined through a quantitative intervention study where the participants performance 

on a working memory test (Digit Span Backwards) was compared before and after a pulse 

elevating cardiovascular activity. The cardiovascular activity was performed on a stationary 

exercise bicycle for eleven minutes. The participants consisted of eight students between the 

ages 21-34. The expected outcome was that the participants would show a statistically 

significant elevated working memory capacity at the post-test compared to their performance 

at the pre-test. The result did not show a statistically significant difference in performance in 

pre- and post-test. We also compared the performance between the participants who had 

consumed caffeine and those who had not consumed caffeine, there was a clear but not 

statistically significant difference.  

 

Keywords: working memory, pulse elevating cardiovascular activity, exercise  
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Bakgrund 

Intresset för vilken effekt fysisk aktivitet har på hjärnan och dess kognitiva funktioner 

ökar. Ett flertal rapporter de senaste åren indikerar att långvarig träning samt att enstaka 

träningstillfällen främjar flera av våra kognitiva processer (Hillman., Erickson & Kramer, 

2008). Fysisk aktivitet kan både stödja och upprätthålla hjärnans plasticitet (Cotman & 

Berchtold, 2002) samt omvända den naturliga minskningen av hippocampus volym som 

annars kan leda till försämrat minne hos äldre, så dess volym istället ökar. (Erickson et al., 

2011). I samband med att den naturliga minskningen av hippocampus omvänds har samma 

studie även visat att detta i sig leder till ett ökat spatialt minne (Erickson et al., 2011), vilket är 

en del av arbetsminnet. Arbetsminnet i sig tillhandahåller förmågan att tillfälligt lagra och 

processa information och är nödvändigt för kognitiva förmågor såsom språkförståelse, lärande 

och resonerande. Det har även visats simultant kunna lagra och processa information 

(Baddeley, 1992).  

 

Fysisk aktivitet definieras enligt World Health Organization (2018) som kroppsliga 

rörelser producerade av skelettets muskler som kräver energiförbrukning. I denna studie har vi 

valt att fokusera på kardiovaskulär fysisk aktivitet och dess relation till arbetsminnet, då vi 

båda är studenter och finner det intressant att se om träning innan en minnesprestation såsom 

en tentamen skulle påverka dess resultat positivt. Universitetsstudenter spenderar en stor del 

av sina dagar i en miljö där fokus ligger på studieresultat och studietekniker, utöver dessa 

universitetsstudier är fysisk aktivitet en stor del av många studenters liv. I denna studie vill vi 

undersöka sambandet mellan ett enstaka träningstillfälle och arbetsminnesprestation och 

därmed eventuellt ge studenter ännu en anledning till fysisk aktivitet.  

 

Roig, Skriver, Lundbye-Jensen, Kiens och Nielsen (2012) visade att ett tillfälle av 

intensiv träning som görs direkt före eller efter utövandet av en motorisk uppgift är tillräcklig 

för att förbättra bibehållandet av den motoriska färdigheten. Den positiva effekten 

maximerades när träningen utfördes direkt efter övningen, under det tidiga stadiet av 

minnesbefästning. 48 deltagare delades in i tre grupper, varav alla grupper gjorde en 

visuomotorisk noggranhetsuppgift. En grupp gjorde denna uppgift innan ett intensivt 

träningspass på cykel, en andra grupp efter ett intensivt träningspass på cykel och en tredje 

grupp gjorde denna uppgift efter att endast ha vilat. Hur de tillskaffade sig dessa motoriska 

färdigheter bedömdes under övningen och bevarandet av dessa bedömdes en timme, 24 

timmar samt sju dagar efter övningen (Roig et al., 2012). 

 

En studie av Hillman, Pontifex, Raine, Castelli, Hall och Kramer (2009) visade att det 

fanns en positiv effekt av ett enstaka träningstillfälle på deltagarnas uppmärksamhet. Studiens 

deltagare var 20 prepubertala barn och den fysiska aktiviteten som träningstillfället innebar 

var att deltagarna ombads promenera på ett löpband under 20 minuter. Därefter testades deras 

uppmärksamhetsförmåga genom ett modifierat flankertest. Deltagarna besökte laboratoriet där 

studien tog plats vid två olika tillfällen. Vid ena tillfället fick de vila samt utföra ett flankertest 

och vid det andra utsattes de för den fysiska aktiviteten för att sedan utföra testet. Halva 

gruppen började med vilotillfället medan den andra halvan började med träningstillfället. 

Resultaten visade på att ett enstaka träningstillfälle kan förbättra uppmärksamhetsförmågan. 

En liknande studie (Hillman, Snook och Jerome, 2003) på unga vuxna med ett enstaka 

träningstillfälle på 30 minuter visade även den på en positiv effekt på deltagarnas 

uppmärksamhetsförmåga. 
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En studie av Hopkins, Davis, VanTieghem, Whalen och Bucci (2012) visade att det 

även gick att öka deltagarnas visuella minne genom träning, vilket återigen visar på 

träningens effekt på vårt minne. Studien bestod av fyra grupper där två av grupperna ombads 

att gå till ett gym minst fyra gånger i veckan och gå eller jogga kontinuerligt i minst 30 

minuter med en minsta hastighet på 3.5 mph. De andra två grupperna ombads vidhålla en låg 

aktivitetsnivå vilket innebar maximalt 20 minuter av fysisk aktivitet två gånger under studiens 

gång. Två av grupperna, en av träningsgrupperna och en av vilogrupperna, ombads sedan att 

utföra ett träningstillfälle minst två timmar innan studiens andra och sista testtillfälle. De 

deltagare som utförde regelbundna träningspass under perioden men inte deltog vid det 

intensiva träningstillfället timmarna innan testtillfället, de som vidhöll en låg aktivitetsnivå 

samt de deltagare som vidhöll en låg aktivitetsnivå och endast utförde det sista intensiva 

träningstillfället uppvisade ingen skillnad i visuellt minne vid det andra testtillfället. 

Deltagarna som utförde regelbundna träningspass under en fyra veckors-period samt ett 

intensivt träningstillfälle minst två timmar innan testtillfället uppvisade dock en signifikant 

ökning i deras visuella minne under post-testet. 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka den direkta effekten av en enstaka 

pulshöjande aktivitet på arbetsminnet. Vår hypotes är att en enstaka pulshöjande aktivitet har 

en direkt positiv effekt på arbetsminnet. Vi anser att denna studie kan tillföra viktig 

information för hur en enstaka pulshöjande aktivitet under en kortare tid kan ge en positiv 

effekt på arbetsminnets funktion. Vi förväntar oss att deltagarna kommer uppvisa signifikant 

bättre arbetsminnesprestation vid post-testet i jämförelse med prestationen vid pre-testet. 

 

Metod 

Deltagare 

Åtta studenter mellan 21–34 år (M=24.8, SD=3.8) vid Umeå Universitet deltog i 

studien. Innan studiens början bestämdes urvalet baserat på vissa specifika kriterier. Ingen av 

deltagarna skulle ha intagit alkohol eller andra berusningsmedel 24 timmar innan studiens 

början. Detta på grund av att tidigare studier visat att alkohol kan ha en negativ inverkan på en 

individs kognitiva förmågor även dagen efter personen i fråga intagit alkohol. (Grange, 

Stephens, Jones och Owen, 2016). Nikotin ansågs inte i denna studie som ett 

berusningsmedel. Deltagarna fick inte heller ha utfört någon form av pulshöjande träning 48 

timmar innan studiens träningstillfälle då detta eventuellt skulle påverka det som studien satt 

ut att testa. Deltagarna blev även tillfrågade innan träningstillfället om de intagit någon form 

av koffein de senaste 24 timmarna eftersom det finns tidigare studier som pekar på att koffein 

kan ha en positiv inverkan på arbetsminnet (Smith, 2013). Det fanns dock inget krav på att de 

inte fick ha intagit koffein för att delta i studien. Deltagarna informerades om dessa kriterier 

cirka sju dagar innan studiens början, dock uppfylldes inte dessa av alla deltagare och på 

grund av det låga antalet deltagare kunde vi inte exkludera någon på grund av detta. 
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Instrument och material 

Vid träningstillfället användes en Monark Ergomedic 828 E motionscykel utlånad av 

Idrottslabbet vid Umeå Universitet. Deltagarnas resultat från arbetsminnestesterna samt 

informationen kring deras koffein- och alkoholintag samt träning fördes in i en tabell för att 

underlätta överföring till SPSS för framtida dataanalys. Studien utfördes i en sal på Umeå 

Universitet. För att analysera datan användes ett tvåsidigt teckentest samt ett Mann-Whitney 

test.  

 

Digit Span Backwards (DSB), det vanligaste testet i klinisk neuropsykologi för att 

bedöma arbetsminnet (Hilbert, Nakagawa, Puci, Zech, & Bühner, 2014) användes för att 

utföra minnestesterna. Deltagarna visades en kombination med siffror som de ombads 

upprepa muntligt i baklänges ordning. Siffrorna visades en i taget där varje siffra visades i två 

sekunder med ett intervall på en halv sekund mellan varje siffra. Arbetsminnestesterna bestod 

av 14 nivåer med olika sifferkombinationer, där det under nivå ett visades två siffror för att 

sedan öka med en siffra för varje ny nivå. På den högsta nivån visades 15 siffror. 

 

Interventionen bestod i att deltagarna cyklade på en motionscykel (Monark Ergomedic 

828 E) med ett motstånd av 2 kilopond under elva minuters tid. Under tiden deltagarna 

cyklade spelades tre låtar vilka de ombads cykla i takt till. Varje ny låt ökade tempot 

deltagaren cyklade i med cirka 10 rpm, vilket innebar att cykeltempot ökades gradvis under 

dessa elva minuter. Den första låten “Cheap Thrills” (Sia) varade i 3 minuter och 31 sekunder 

och tempot som deltagaren då cyklade i var då ett tempo på 45 rpm, den andra låten, 

“MMMbop” (Hanson) varade i 4 minuter och 28 sekunder med ett cykeltempo på 53 rpm och 

den sista avslutande låten, “Mister Cool” (Snook) varade i 3 minuter och 7 sekunder med ett 

cykeltempo på 63 rpm. Observera att det tempo som angetts ovan är ett ungefärligt tempo. 

 

Vi valde ett motstånd på två kilopond för att säkerställa att alla deltagare skulle kunna 

genomföra testet då det inte ställdes några krav på deltagarnas grundkondition eller övriga 

fysiska förmåga. Samma motstånd samt genomsnittshastighet har tidigare använts i en studie 

där deltagarna skulle värma upp (Sandahl, Wahlman, 2011). 

 

Efter träningstillfället utförde deltagarna samma arbetsminnestest som innan 

träningen, dock med andra siffror, detta för att deltagarna inte skulle kunna memorera 

siffrorna och därmed prestera bättre vid post-testet av den anledningen. Alla deltagare visades 

samma sifferkombinationer i samma ordning för att detta inte skulle påverka resultatet.  

 

Procedur 

Vi använde oss av en kvasiexperimentell design för att utföra denna kvantitativa 

interventionsstudie. Det låga deltagarantalet gjorde att vi inte kunde använda oss av en 

kontrollgrupp och på grund av detta valde vi en kvasiexperimentell design.  

 

Deltagarna tillfrågades om samtycke till sitt deltagande samt samtycke till användning 

av den data som framkom av deras medverkan i studien. De delgavs även information om den 

övergripande planen för studien, syftet, metoden, eventuella risker, vem som var 

forskningshuvudman, samt att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas.  
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Därefter tillfrågades deltagarna om de druckit någon dryck innehållande koffein de senaste 24 

timmarna, om de druckit alkohol eller intagit andra berusningsmedel de senaste 24 timmarna 

samt om de utfört någon form av pulshöjande träning de senaste 48 timmarna.  

 

Till sist förklarades testets upplägg samt ett förtydligande om att deltagarna när som 

helst hade rätt att avbryta sin medverkan i studien utan att behöva ange en förklaring eller 

anledning till detta. Deltagarna upplystes även om att de omedelbart skulle meddela om de 

upplevde obehag eller besvär under studiens gång så att vi om det behövdes skulle kunna 

avbryta studien. Därefter fick deltagarna utföra arbetsminnestestet Digit Span Backwards tills 

dess att de angett ett felaktigt svar eller klarat alla nivåer. Efter detta gavs instruktioner om att 

de skulle cykla på motionscykeln i elva minuter samt att de skulle försöka cykla i takt till 

musiken som spelades under tiden. Cykelns sadelhöjd ställdes in efter behov och önskemål. 

Efter dessa elva minuter fick deltagarna kliva av cykeln och sätta sig ned och vila under tre 

minuter. Därefter fick de utföra samma arbetsminnestest som tidigare, dock med nya siffror, 

tills dess att de återigen redovisade ett felaktigt svar eller klarat alla nivåer. 

 

Resultat 

I tabell 1 nedan redovisas deltagarnas resultat i både pre-test och post-test. Det 

framkommer även om deltagarna intagit koffein 24 timmar innan studien, alkohol eller andra 

berusningsmedel 24 timmar innan studien vilket är förkortat till “alkohol” i tabellen, samt om 

de utfört någon form av pulshöjande träning 48 timmar innan studien.  

 

 

Tabell 1. Resultat av pre- och post-test samt intag av koffein, alkohol och träning. 

 Nivå pre-test Nivå post-test Koffein Alkohol Träning 

Pers 1 5 4    

Pers 2 5 5 X  X 

Pers 3 4 5    

Pers 4 3 5 X  X 

Pers 5 4 5    

Pers 6 4 4 X X  

Pers 7 2 2 X   

Pers 8 4 7    

Medel (SD) 3.9 (1.0) 4.6 (1.4)    
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För att jämföra deltagarnas resultat vid pre- och post-testet så utfördes ett tvåsidigt 

teckentest. Resultatet av det tvåsidiga teckentestet visade inte på någon statistisk signifikant 

skillnad vad gäller arbetsminnesprestation före och efter interventionen (Z = 4.0, p = 0.375). 

 

 

Jämförelse gällande resultat och koffeinintag 

För att kunna analysera eventuella effekter av koffeinintag delades deltagarna upp i 

två grupper (koffein och ej koffein) baserat på deras intag av koffein 24 timmar innan sitt 

deltagande i studien. Mann-Whitney test visade att det inte fanns någon statistisk signifikant 

skillnad mellan grupperna vid varken pre- (U = 5.0, p = 0.48) eller post-test (U = 4.5, p = 

0.34). Vad angår förändring i prestation från pre- till post-test påvisades heller ingen statistisk 

skillnad (U = 6.0, p = 0.68) mellan de som druckit koffein (mean rank = 5) och de som inte 

druckit koffein (mean rank = 4) (Figur 1). 

 

 

Figur 1. Genomsnittlig nivå över grupp (ej koffein och koffein) och test (pre- och post-test) 
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 Diskussion 

Resultatet visade inte på en signifikant skillnad i prestation vid pre- och post-test, 

vilket indikerar att ett enstaka träningstillfälle inte har någon direkt effekt på arbetsminnet. 

Tidigare studier har även indikerat att arbetsminnesfunktioner inte påverkas av ett enstaka 

träningstillfälle, exempelvis en studie av Coles & Tomporowski (2008). Av de åtta 

ursprungliga deltagarna i vår studie var det fyra av dessa som uppvisade en faktisk förbättring 

vid post-testet. Den genomsnittliga förbättringen för alla deltagare var 0.75 nivåer vid post-

testet. De fyra deltagare som förbättrade sitt resultat gjorde detta med en genomsnittlig 

förbättring på 1.75 nivåer vid post-testet. Av dessa fyra deltagare hade endast en person 

intagit koffein samt utfört pulshöjande träning innan, det bör dock noteras att denna deltagare 

hade utfört den pulshöjande träningen cirka 38 timmar innan studien vilket endast är 10 

timmar från det vi bad deltagarna om i informationsmailet de fick innan studiens början. De 

andra tre deltagarna hade varken intagit koffein, berusningsmedel eller utfört pulshöjande 

träning innan studien. Av de deltagare som inte förbättrade sig så hade tre av fyra deltagare 

intagit koffein, en av dessa hade dessutom utfört pulshöjande träning och ytterligare en 

deltagare hade intagit alkohol eller andra berusningsmedel inom 48 timmar innan studien. 

Endast en av de deltagare som inte förbättrade sig hade varken intagit koffein, alkohol eller 

berusningsmedel eller utfört pulshöjande träning innan studien. 

 

 

Deltagarna ombads att inte inta alkohol eller andra berusningsmedel 24 timmar innan 

studiens start, vilket sju av deltagarna höll sig till, samt att inte utföra någon form av 

pulshöjande träning 48 timmar innan studien, vilket endast sex av deltagarna höll sig till. 

Detta i sig kan ha påverkat resultatet då en tidigare studie visar på att alkohol kan ha en 

negativ inverkan på en individs kognitiva förmågor även dagen efter deltagaren intagit 

alkohol (Grange, Stephens, Jones, Owen, 2016). Den deltagare som intagit alkohol eller andra 

berusningsmedel varken förbättrade eller försämrade sitt resultat. “Deltagare 2” hade tränat 

dagen innan den deltog i studien och varken förbättrade eller försämrade sitt resultat.  

“Deltagare 4” hade utfört pulshöjande träning men förbättrade sitt resultat med två nivåer vid 

post-testet, denna pulshöjande träning var dock genomförd 38 timmar innan deltagandet i 

studien vilket kan innebära att eventuella effekter på arbetsminnet från det träningspasset kan 

ha upphört innan deltagandet. Även om en tidigare studie visat att träning har en positiv effekt 

på minnet 24 timmar samt sju dagar efter träningstillfället så undersökte den studien dock 

effekter på det motoriska minnet och därmed inte arbetsminnet som var satt att undersökas i 

vår studie (Roig et al., 2012). Det behövs därför fler studier som undersöker den långvariga 

effekten av träning på arbetsminnet för att vi ska kunna förklara om resultatet “deltagare 4” 

uppvisade berodde på träningen som genomfördes innan interventionen, eller ej. 

 

Resultatet indikerar att de deltagare som inte intagit koffein presterade generellt sätt 

bättre vid både pre- och post-test. Det gick även att se en tydlig skillnad i förändringen i 

prestationen vid pre- och post-test för de två grupperna (Se figur 1). Resultaten visade på att 

deltagarna som inte intagit koffein presterade bättre innan träningstillfället än vad de som 

intagit koffein gjorde både före och efter träningstillfället. Även om resultaten inte är 

statistiskt signifikanta och det inte går att dra några generella slutsatser från detta gällande 

koffeinets påverkan går det dock att se en eventuell tendens till en negativ påverkan på 

arbetsminnet. Det bör övervägas inför framtida studier om kriterierna för deltagarna eventuellt 

bör ändras så att de deltagare som intagit koffein 24 timmar innan studiens början ej får delta i 

studien eller exkluderas i resultatet. Fler studier kring koffeinets enskilda påverkan på 

arbetsminnet vore även intressant.   
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Det faktumet att studien endast bestod av åtta deltagare gör det svårt att dra generella 

slutsatser kring resultatet då stickprovet inte är normalfördelat. Vi har även valt att inte dra 

slutsatser kring huruvida kön eller ålder kan ha påverkat resultatet. Detta på grund av att 

kvinnor var överrepresenterade i studien, sex kvinnor och endast två män deltog, samt att sju 

av åtta deltagare låg inom åldersspannet 21-25 år vilket därmed gör det svårt att dra slutsatser 

kring ålderns eventuella påverkan. Det vi dock kan se är att den deltagare som låg ovanför 

åldersspannet var den deltagare som höjde sin prestation med tre nivåer vid post-testet samt 

att den deltagare som höjde sin prestation med två nivåer låg i den senare änden i 

åldersspannet. Detta anser vi dock inte är nog för att kunna dra generella slutsatser kring 

ålderns påverkan på arbetsminnesprestationen.  

 

Vi anser att resultaten känns rimliga i förhållande till det låga antalet deltagare i 

studien samt att alla deltagare inte undvek alkohol samt pulshöjande träning 48 timmar innan 

studiens start. Resultatet som visade att deltagarna som intagit koffein presterade generellt sätt 

sämre vid både pre- och post-testet är inte överensstämmande med resultat från tidigare 

studier som indikerar att koffein kan ha en positiv inverkan på arbetsminnet (Smith, 2013) 

 

En studie har även kunnat uppvisa resultat som indikerar på att 

arbetsminnesprestationen inte påverkades samma dag som träningen utfördes utan snarare 24 

timmar efter träningstillfället (Hötting, Schickert, Kaiser, Röder, & Schmidt-Kassow, 2016). 

Eftersom vi endast testade deltagarnas arbetsminne vid ett tillfälle, tre minuter efter 

träningstillfället, så kan detta ha inneburit att träningen inte hunnit ge någon effekt ännu. 

Enligt en artikel av Carl-Johan Boraxbekk (2011) kan även trötthet efter träning orsaka 

tillfälligt nedsatta kognitiva förmågor. Detta i sig skulle kunna innebära att de deltagare som 

inte utför någon form av fysisk aktivitet regelbundet eller hade en sämre kondition på grund 

av exempelvis rökning kan ha upplevt en högre nivå av fysisk trötthet och därmed inte 

presterat bättre vid post-testet.  

 

Resultaten i denna studie är inte förenliga med de tidigare studier som redogjordes för 

i bakgrunden i denna uppsats. Den största distinktionen mellan denna studie och de som 

redogjorts för är, återigen, det låga antalet deltagare i denna studie. Det faktum att denna 

studie även endast syftade till att undersöka den direkta effekten av ett enstaka pulshöjande 

träningstillfälle medan tidigare studier snarare har undersökt både långtidseffekter och direkta 

effekter kan även ha påverkat resultatet i denna studie. Sammanfattningsvis visar resultatet för 

det enstaka träningstillfällets påverkan på arbetsminnet inte en signifikant skillnad i prestation 

vid pre- och post-test.  
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