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KOGNITIV PROBLEMLÖSNING UNDER STRESS 
-PÅVERKAR FYSIOLOGISK AROUSAL PRESTATIONEN?1 

 
David Simonsson-Sarnecki 

 
Förmågan att prestera under akut eller kraftig stress är en förutsättning för 
en del yrken. Forskningsresultaten gällande hur stress påverkar prestation 
pekar åt olika håll. Denna studie undersökte sambandet mellan fysiologisk 
arousal och kognitiv problemlösningsförmåga under stress. Trettiotvå 
polisstudenter testades på Ravens test av flytande intelligens APM set II 
både före och efter att antingen ha sprungit i tjugo minuter eller haft en 
självskyddslektion på ca fyrtio minuter. Resultaten från en mixed ANOVA 
för beroende mätningar visade på en signifikant interaktionseffekt (F (30) = 
6,547, p < 0,05) – en ökning i prestationen hos självskyddsgruppen med 
arton procent och en minskning med femton procent hos löpningsgruppen. 
En möjlig förklaring till skillnaden i prestation kan vara att 
självskyddsträningen ger upphov till en annorlunda mental och kognitiv 
aktivering än löpningen. Graden av arousal kunde vidare inte förklara 
skillnaderna mellan grupperna och begreppets användbarhet i detta 
sammanhang kan kanske ifrågasättas. 
  

Förmågan att prestera under akut eller kraftig stress är en förutsättning för en del yrken, som 
för poliser, soldater, brandmän och ambulanssjukvårdare. Stress kan ha dramatisk påverkan 
på vår kognition och prestation och därmed utgöra skillnaden mellan liv och död (Carlson & 
Burke, 2006; Regehr, LeBlanc, Jelley, & Barath, 2008; Shipley & Baranski, 2002). 
 
Forskningsresultaten gällande hur stress påverkar prestation pekar åt olika håll. En del 
forskning har visat på dramatisk minskad prestationsförmåga bl.a. på grund av tunnelseende, 
nedsatt hörsel, minnesförlust och paralysering/”frysning”. Annan forskning pekar på 
motsatsen – förbättringar av prestationsförmågan under akut stress, genom ökad visuell 
förmåga, förändrad tidsuppfattning (exempelvis ”slow-motion”), förbättrat återkall av 
emotionella ord och automatisk reaktion (exempelvis Artwohl & Christensen, 1997; Jelicic, 
Geraerts, Merckelbach, & Guerrieri, 2004; Neiss, 1988; Regehr et al, 2008).  
 
Stor del av aktuell forskning gällande stress i polisyrket (Anshel, Robertson, & Caputi, 1997; 
Shipley & Baranski 2002) har fokuserat på kronisk stress – det vill säga stressande 
arbetsförhållanden samt utbrändhet och dess effekter på välmående och prestation, snarare än 
akut stress såsom stressande händelser (Burke, 1998). Detta forskningsfokus kan enligt 
Anshel, Robertson & Caputi (1997) leda till att koncept som rör kronisk stress appliceras på 
akut stress utan egentlig grund. 
 
Dessutom har ett flertal studier uppmärksammat polisers bristande färdigheter att adaptivt 
hantera akut stress (Evans & Coman, 1993; Graf, 1986). Burke (1993) har funnit att poliser 
uppvisade undvikande coping genom användning av alkohol, droger, cigaretter och fysisk 

                                                
1 STORT TACK TILL: Stephan Baraldi, Elisabet Borg, Henrik Dunér, Bo Ekehammar, Hasse Fornlind, Mårten 
Fredriksson, Lars Frylmark, Kerstin Halldin, Irena Höglund, Björn Jacobson, Diana Janse, Fredrik Jönsson, 
Monika Karlsson, Göran Kenttä, Torun Lindholm, Mikael Minberger, Mats Najström, Lena Runströmer, Linda 
Rämö, Ingmar Simonsson, Margareta Simonsson-Sarnecki, Joakim Westerlund, Studieledningen på 
Polishögskolan Sörentorp, samt sist men inte minst de två PHS klasserna från årgång 09 som ställde upp som 
undersökningsdeltagare. 
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isolering. Andra utryck på bristande stresshantering har påvisats av Evans & Coman (1993), 
de fann att poliser i stor utsträckning var osentimentala, emotionellt avstängda och oförmögna 
att dela med sig av sina upplevelser till nära och kära. 
 
Denna studie tar avstamp i behovet att vidare utforska adaptiva stresshanteringsstrategier och 
fokuserar på kopplingen mellan akut stress, prestation och fysiologisk aktivitet. 
 
Stress 
Stress kan ses som ett tillstånd av psykologisk och fysiologisk spänning orsakat av upplevda 
inre och/eller yttre krävande eller hotande omständigheter – stressorer – som potentiellt 
överstiger individens egen uppskattade förmåga att hantera situationen (Coleman, 2006; 
Regehr et al, 2008). 
 
Enligt Resick (2005) kan man utifrån de krav som ställs på individen dela upp stressorer i tre 
olika typer: (1) Mikrostressorer, som vardagliga problem och irritationer som vi ställs inför, 
till exempel trafikstockningar. (2) Stora negativa händelser, som ställer stora krav på oss att 
hantera situationen, som en närståendes död eller direkt överhängande fysiska hot. (3) 
Katastrofer, som påverkar stora mängder människor och sker utan förvarning. 
  
Stressorer kan enligt Kidman (1984) vara i huvudsak fysiska, sociala och psykologiska: (1) 
Fysiska stressorer är externa som kemikalier, droger, mat, ljud, temperatur, träning och fysiskt 
trauma. (2) Sociala stressorer är också externa men skapas genom vår interaktion med miljön 
och karaktäriseras av att vara ofrånkomliga och traumatiska. Dessa stressorer är 
livsförändrande händelser och inkluderar både negativa händelser som en närståendes död, 
avsked från arbete, pensionering, skilsmässa och stora ekonomisk problem. Sociala stressorer 
kan också inkludera positiva händelser som giftermål eller en Lotto-vinst. (3) Psykologiska 
stressorer är intensiva känslor, som frustration, indignation, oro, skuldkänslor, ilska, hat, 
kärlek, sorg, glädje, rädsla, ångest, svartsjuka och självömkan. 
 
Ett flertal komponenter anses avgöra en stressors betydelse för individen, däribland 
allvarlighetsgraden i situationen, stressorns originalitet, kontrollerbarhet och förutsägbarhet 
(Funke, Matthevs, Warm & Emo, 2007; Kemeny, 2003). 
 
Hög grad av originalitet i en situation verkar vara kopplat till högre stress (Driskell & 
Johnston, 1998, refererat i Kavanagh, 2005) och försämrad prestation (Wickens, 1996, 
refererat i Funke et al 2007). Således, första gången man ställs inför en händelse är den 
betydligt mer stressande jämfört med samma händelse en andra eller exempelvis en tredje 
gång.  
 
Stressvaccinering är en metod som riktar sig mot att minska en stressors originalitet. Det sker 
genom att ge information om hur vi reagerar under stress, vilka symtom vi kan förväntas 
uppleva, träna metoder för att hantera stressen och korrekta beteenden under stressen. I en 
metastudie av Saunders, Driskell, Johnston och Salas (1996) fann de att stressvaccinering har 
en signifikant effekt vad gäller att minska stress inför prestation, minska den situationella 
stressen och en signifikant effekt vad gäller ökning av prestation. De noterar dock att den 
relativt svaga effekten på prestationen troligen kan bero på att de flesta stress- 
vaccineringsstudierna i första hand fokuserar på att minska stressen snarare än att öka 
prestationen. Än mer positiva resultat kan därav förväntas av stressvaccineringsprogram som 
konstrueras för att i första hand rikta sig mot att förbättra prestationen. 
 
En stressors förutsägbarhet är en annan faktor av betydelse för vår upplevelse av rädsla och 
ångest. Förutsägbarheten bestäms av ett flertal faktorer, däribland komplexiteten av det 
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föranledande (”cuing”) stimulit och sannolikheten för inträffandet (Moberg & Curtin, 2009). 
Hög förutsägbarhet kan minska distraktionen av att behöva inhämta information om nytt eller 
hotande stimuli (Inzana, Driskel, Salas, Johnston, 1996). Förutsägbarhet kan definieras som 
kunskap om den stressande händelsens natur (Inzana et al, 1996), det vill säga under vilka 
omständigheter den är sannolik att inträffa. 
   
Kontrollerbarhet däremot är nära besläktat med förutsägbarhet och handlar om vår förmåga 
att påverka den stressande händelsen om den väl skulle inträffa (Inzana et al, 1996). Vid 
okontrollerbar stress kan ett tillstånd av tvångsmisslyckande ses råda, d.v.s. vi kan inte 
undvika negativa konsekvenser hur hårt vi än försöker (Dickerson & Kemeny, 2004). En 
situations okontrollerbarhet kan vara av särskild stor betydelse när den stressande situationens 
utfall har en stor effekt på ett betydande/centralt värde eller mål (Artwohl & Christensen, 
1997; Regehr et al, 2008).  
 
Kognitiv bedömning 
Ser man till en individs subjektiva upplevelse av stress kan man urskilja två centrala 
komponenter: en kognitiv och en somatisk. Den kognitiva komponenten handlar om rädslan 
för en misslyckad prestation och konsekvenserna av detta misslyckande, medan den 
somatiska komponenten handlar om ens upplevelse av det egna fysiologiska tillståndet av 
arousal, till exempel hjärtklappning, kalla händer etc. (Hardy & Parfitt, 1991; Vicker & 
Williams, 2007). 
 
Ur individens perspektiv existerar ingen stress förrän hon kognitivt uppfattat situationen 
ifråga som krävande eller hotfull (Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis & Gruen, 
1986; Lazarus & Folkman, 1987), även om denna tolkning kan ske mer eller mindre 
automatiserat (Najström, 2007). 
 
Kognitiv bedömning är den process där vi beslutar om något i omgivningen är av intresse och 
på vilket sätt. (1) Primär bedömning rör frågan huruvida individen har något att vinna eller 
förlora i situationen. Det kan exempelvis röra personliga mål, saker vi värdesätter (som 
pengar, hälsa etc.) eller relationer. (Folkman et al, 1986; Lazarus & Folkman 1987; Regehr et 
al, 2008). (2) Sekundär bedömning är vår uppskattning av vår förmåga att lyckat hantera den 
stressande situationen, d.v.s. om vi anser att vi kan undvika skada eller till och med hantera 
situationen till vår fördel. Den sammanlagda primära och sekundära bedömningen avgör 
huruvida en situation ses som betydelsefull och om detta är som exempelvis primärt hotfullt 
eller som en utmaning (Anshel, Robertson, & Caputi, 1998; Folkman et al, 1986; Lazarus & 
Folkman 1987; Regehr et al, 2008). 
 
Dessa subjektiva förväntningar (positiva eller negativa) på stimulit (”stimulus expectancies”) 
och på den egna förmågan att hantera situationen (”response outcome expectancies”) anses 
vara en av de huvudsakliga anledningarna till individuella skillnader i stress vid en viss 
specifik situation (Eriksen, Murison, Pensgaard, & Ursin, 2005; Kemeny, 2003; Salas, 
Driskell & Hughes, 1996). 
 
Som ett exempel har Larsson, Kempe, & Starrin (1988, refererat i Anshel, Robertson, & 
Caputi, 1998) funnit att en bedömning där stressorn ses som främst positiv eller som en 
utmaning är relaterat till god prestation under akut stress, medan en bedömning av hot och 
potentiell skada är korrelerat med försämrad prestation. 
 
Fysiologiska reaktioner 
Enligt Gould & Kran (1992) definieras arousal som ett generellt fysiologiskt och psykologiskt 
tillstånd av aktivitet hos organismen som varierar på ett kontinuum mellan djup sömn och 
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intensiv upprymdhet (refererat i Robazza, Bortoli, & Nougier, 1998). Arousal mäts i 
forskningslitteraturen bland annat genom puls, blodtryck, kortisolnivåer i saliv eller blod, 
adrenalinnivåer och hudkonduktans (Coyne et al, 2009; Kemeny, 2003; Neiss, 1988; Robazza 
et al, 1998). Arousal bör ses som ett åtminstone två dimensionellt koncept med ’faktisk’ 
fysiologisk arousal som en del och med kognitiv subjektiv tolkning och uppskattning av 
denna som en integral andra delen (Gould & Udry, 1994). 
 
Vid stressande situationer aktiveras det autonoma nervsystemets sympatiska del. Noradrenalin 
och adrenalin skickas ut i blodet vilket bland annat leder till att hjärtat arbetar hårdare, dvs. 
ökad puls, ökat blodflöde till musklerna, ökat blodtryck och ökad syreupptagning. Kortisol 
utsöndras också i blodströmmen vilket bland annat leder till ökad tillgång till glukos för 
hjärnan och musklerna att arbeta med (Carlson, Buskist, & Martin, 2000; Kemeny, 2003; 
Regehr et al, 2008). Denna ökade fysiologiska aktivering vid hot kallas allmänt för en ”fight 
or flight” reaktion (exempelvis Carlson, Buskist, & Martin, 2000). Spela död (freeze) är en 
annan kanske ännu mer evolutionärt grundläggande stressreaktion, som kan komma att 
automatiskt kopplas på när vi känner oss extremt stressade och bedömer att vi inte har den 
minsta chans att hantera situationen (Perski, 2002). 
 
Det är viktigt att notera att arousal och stress kan samvariera, men inte nödvändigtvis behöver 
göra det. Ett exempel som Robazza et al (1998) ger är idrottaren som har en förhöjd puls, 
kraftigare andning och svettas, inte för att han är stressad utan för att han utför en fysiskt 
ansträngande aktivitet. Författarna betonar att arousal och stress är av varandra oberoende 
variabler. Den individuella upplevelsen och tolkningen av det förhöjda fysiologiska tillståndet 
kan vara det som avgör om en person upplever det aktuella fysiologiska tillstånd som att 
han/hon är taggad (psyched up) eller rädd (Neiss 1988). 
 
Kontextberoende 
En situationskontext är också av betydelse för prestationen. När det gäller arousal verkar vi 
prestera bäst om vi får prestera under samma grad av arousal som vi har tränat. Movahedi et 
al (2007) har låtit personer träna straffkast i basket under olika grad av arousal. Det de fann 
var att när de olika grupperna fick prestera under den arousalgrad som de tränat under, så 
presterade de ungefär lika bra oberoende av arousalgrad.  Men när de fick byta arousalgrad till 
den motsatta gruppens, så försämrades deras prestation betydligt men intressant nog – ungefär 
lika mycket. 
 
Förmågan att fokusera kan ses som central för prestationen. I en studie av Vickers & Williams 
(2007) på delar av Kanadas skidskyttelandslag studerade man just på förmågan att fokusera 
och dess koppling till prestation under olika grad av stress. Resultaten visade att det fanns en 
signifikant positiv korrelation mellan träffsäkerhet och den tid skyttarnas blick var fokuserade 
på målet. 
 
Under förändrad eller ny kontext ökar risken för distraktion vid tillfällen av prestation under 
stress (Saunders et al 1996). I en studie av Inzana et al (1996) gav de undersökningsdeltagarna 
vad de kallar förberedande information om typen av stressor, hur den kan komma att 
känslomässigt påverka dem, och hur den kan komma att påverka deras prestation. Denna 
förberedande information ökade deltagarnas prestation under stress och minskade deras 
upplevda stress.  
 
Inzana et als (1996) resultat visar att förhandsinformationens betydelse för god prestation 
sannolikt kan förklaras på flera olika sätt. För det första kan förhandsinformation göra den 
stressande situationen mindre okänd och originell, vilket kan öka de positiva förväntningarna 
på förmågan att prestera. För det andra kan förhandsinformation minska behovet av noga 
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informationsinhämtning och tolkning av situationen ifråga, samt minska risken för att detta 
fungerar distraherande på förmågan att prestera. För det tredje kan förhandsinformation öka 
känslan av kontroll i situationen. 
 
Sammanfattning 
Man har visat på att stress både kan öka och minska prestationsförmågan (exempelvis 
Artwohl & Christensen, 1997; Jelicic, Geraerts, Merckelbach, & Guerrieri, 2004; Neiss, 1988; 
Regehr et al, 2008). Forskning på området har dock ofta som grundantagande att stress är 
något negativt och studier gällande exempelvis stressvaccinering har i första hand fokuserat 
på hur man kan minska stress snarare än att öka prestationen (Saunders, Driskell, Johnston & 
Salas, 1996). Att identifiera kritiska faktorer som tippar processen i positiv riktning snarare än 
negativ är ett område där det behövs mer forskning (Neiss, 1988). Försök till enkla teorier 
med försök till helhetsgrepp på förhållandet mellan prestation, arousal och stress verkar 
fortfarande ha sina starka begränsningar, exempel är den inverterade U-hypotesen och 
katastrofteorin (Anderson, 1990; Hardy & Parfitt, 1991; Neiss, 1988; Neiss, 1990). 
 
Syfte 
Studien syftar till att undersöka sambandet mellan fysiologisk arousal och kognitiv 
problemlösningsförmåga under stress. 
 
Frågeställning: 
Påverkar fysiologisk arousal kognitiv problemlösningsförmåga under stressande 
omständigheter? 
 
 

Metod 
 

Deltagare 
Deltagarna i studien var alla studenter vid Polishögskolan i Sörentorp. Samtliga gick termin 
tre och hade en termin kvar på skolan innan polisexamen. Efter att studieledningen vid 
Polishögskolan godkänt en projektskiss, rekryterades deltagare till studien i samband med 
schemalagd undervisning. 
 
Deltagarna delades upp i två grupper – löpningsgruppen och självskyddsgruppen. 32 personer 
deltog i huvudtestningen, tretton i löpningsgruppen och nitton i självskyddsgruppen (fjorton 
kvinnor och arton män). Medelåldern var 27,4 år (SD 4.5). 
 
Ett informationsbrev om studiens upplägg och etiska riktlinjer delades ut. På 
informationsbrevets baksida fanns information om att studien skulle vara fysiskt ansträngande 
och ett fält för att fylla i hälsoförsäkran samt sitt skriftliga medgivande till att delta. Frågor 
ställdes också gällande kön, ålder och eventuell tidigare högskoleutbildning. 
 
Apparatur och material. 
Ravens test av flytande intelligens kallat Advanced Progressive Matrices (APM) set II 
användes som test av kognitiv problemlösningsförmåga. Ravens APM mäter 
huvudkomponenter utav Spearmans ”g”, det vill säga vår förmåga att se samband och 
mönster, hitta ordning i oordning, samt dra slutsatser. Det är ett icke-verbalt test där man ska 
hitta den geometriska form eller den del av ett mönster som fattas. Ravens APM är vida 
använt inom psykologisk forskning och används bl.a. som standardmått mot vilket andra test 
utvärderas (Raven, Raven & Court, 1998). 
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APM set II består av trettiosex frågor som blir successivt svårare. APM set I användes som en 
övningsomgång till set II för att uppnå en platå i en eventuell inlärningseffekt. För att anses ha 
en tillräcklig förmåga för att göra APM SET II bör man erhålla minst fem poäng på set I 
(Raven et al, 1998). Samtliga deltagare blev godkända vid genomförandet av set I. 
Medelvärdet låg för båda grupperna på 9,9 (SD 1,0 för självskyddgruppen och SD 2,0 för 
löpningsgruppen).  
 
APM set II delades upp i två delar, där alla udda frågor utgjorde en del och alla jämna frågor 
en annan. Löpningsgruppen gjorde alla udda frågor först och efter interventionen alla jämna 
frågor. Självskyddsgruppen genomförde det i omvänd ordning, det vill säga alla udda frågor 
först och därefter alla jämna. 
 
Borg CR100 skalan (Borg & Borg, 2010a) med instruktion användes för subjektiv skattning 
av andfåddhet, bentrötthet, samt för skattning av upplevd stress. Borg skalan är en vida 
använd självskattningsskala, bland annat i idrottssammanhang för självskattning av 
muskeltrötthet och andfåddhet, i vården för skattning av smärta, samt har även använts för 
skattning av bl.a. ljudstyrka, ljusstyrka och känslor (Borg & Borg, 2010b). Skalan går från 0 
till 120. Där 120 är absolut maximum och 0 är ”ingen alls” upplevelse av den variabeln som 
andfåddhet som mäts. 100 är ”maximum”, det vill säga det värde på den starkaste upplevelse 
man tidigare har haft av variabeln ifråga. Med intervaller på skalan finns ord för att beskriva 
värdena däribland svag, måttlig, stark och extremt stark. Skattning går till på så vis att man 
utifrån orden väljer ett värde vid ett ord eller emellan ett par ord som man tycker bäst 
beskriver sin upplevelse. Inför första gången undersökningsdeltagarna använde sig utan 
skalan fick de läsa igenom instruktionen till skalan, vart efter de inför efterföljande tillfällen 
blev av försöksledaren påminda om hur skattningen gick till. 
 
Vid sista testtillfället gavs deltagarna möjlighet att nedteckna sina e-mailadresser ifall de 
direkt av försöksledaren önskade del utav studiens resultat. Deltagarna informerades om att 
lärarna vid Polishögskolan som hjälpt till med undersökningen också skulle komma att få en 
kopia av studien och att de även den vägen kunde ta del av studiens resultat. 
 
En anonym utvärderingsblankett delades ut vid slutet på sista undersökningstillfället. 
 
Synkroniserade pulsband och pulsklockor användes för att få ett objektivt mått på arousal 
Enligt Robazza, Bortoli, & Nougier (1998) är just puls ett av de vanligaste säten att mäta 
arousal. Utrustning av märket Suunto användes i första hand, samt några av märket Polar. 
 
Pulsskala användes för att individuellt anpassa det pulsintervall till 86-95% av maxpuls som 
löpningsgruppen skulle hålla sig inom vid arousal manipulationen.  
 
Procedur 
Studien är baserad på en inomindividdesign. För att visa på en eventuell effekt av fysiologisk 
arousal på kognitiv problemlösningförmåga testades deltagarna med hjälp av APM både före 
och efter interventionen. För att säkerställa att APM var rätt instrument administrerades APM 
set I vid ett separat tillfälle innan huvudtestningen. Baselinevärden för puls, andfåddhet och 
bentrötthet togs vid två tillfällen. Ordinarie schemalagt prov i hinderbanelöpning användes 
som maxpulstestning. Interventionen vid huvudtestningen anpassades till ordinarie 
undervisning – genom att självskyddsgruppen fick genomföra fysiskt krävande lektion i 
självskydd som intervention och löpningsgruppen sprang i högt tempo som intervention. 
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Tillfälle 1. 
1. Samtliga deltagare fick göra Ravens APM set I utan tidsgräns. Innan genomförandet av 
detta test genomfördes självskattning av andfåddhet och bentrötthet för att skapa ett basvärde. 
Vilopuls togs också innan APM set I. 
 
2. Alla deltagare som gjorde APM set I sprang sedan hinderbana (två omgångar hinderbana 
191 m första gången, 244 m andra gången och 905 meter terrängbana däremellan) på tid som 
del utav ordinarie examination i självskydd och fys. Minimum tiden för män var 9 min och 30 
sek och för kvinnor 11 min. Självskattning av andfåddhet och bentrötthet gjordes även efter 
hinderbanan när deltagarna kom i mål. Pulsvärden togs återigen efter hinderbanans första 
varv, samt direkt vid målgången i slutet. 
 
Tillfälle 2 
Båda grupperna genomförde en CR100 skattning av andfåddhet och bentrötthet, vartefter 
första omgång av APM set II följde. Löpningsgruppen genomförde 10 min uppvärmning och 
10 min löpning på 86-95% av det maximala pulsvärdet som uppmättes vid hinderbaneprovet.  
Därefter genomfördes en andra skattning av bentrötthet och andfåddhet, samt den andra 
omgången av APM set II. För båda omgångarna av APM testet fick grupperna tio minuter på 
sig. Försöksledaren räknade ned varje minut som gick av tiden högt, samt vardera sekund de 
sista sextio sekunderna. Efter andra omgången av APM set II fick deltagarna skatta sin 
upplevda stress med CR100 skalan, fylla i en utvärdering och möjlighet att nedteckna e-
mailadress för att ta del av studiens resultat. 
 
Självskyddsgruppen genomförde istället för löpning en fysiskt krävande lektion i självskydd 
på ca 40-50 min, med intervaller av bland annat brottning och försvar mot nedtagningar. 
Lektionen avslutades med tre minuter attacker på mitts och löpning (ca 20 m) om vartannat. 
Innan andra omgången av APM set II nedtecknade de också sin puls. 
 
 
 Resultat  
 
Resultatet av ett T-test för beroende mätningar av båda grupperna samtidigt visade inte på 
någon signifikant skillnad i kognitiv problemlösningsförmåga före jämfört med efter arousal 
manipulationerna, självskydd respektive löpning (t (31) = -0,481, p = 0,634). (se Tabell 1 
nedan). 
 
Tabell 1. Medelvärden (och standardavvikelser) för APM set II före och efter arousal 
manipulationen. 

 
APM SET II   M  SD 

 
Före  (n=32)  7,6  2,7 
Efter  (n=32)  7,9  2,9 

 
Med hjälp av en mixed ANOVA för beroende mätningar visade resultaten inte på någon 
huvudeffekt men på en signifikant interaktionseffekt (F (30) = 6,547, p = 0,016). Denna 
effekt bestod av en ökning i prestationen hos självskyddsgruppen och en minskning hos 
löpningsgruppen. (se Figur 1 nedan). 
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Självskyddsgruppen ökade sin prestation på APM set II från medelvärde på 6,6 (SD 2,4) till 
7,8 (SD 2,9) vilket är en ökning i prestationen på mer än 18% från före till efter arousal 
manipulationen. Löpningsgruppen å andra sidan minskade sin prestation från medelvärde på 
9,1 (SD 2,5) till 7.9 (SD 3,0), vilket i sin tur är en minskning i prestation på mer än 15%. 

 
Figur 1. Medelvärden APM set II. Arton möjliga rätt per omgång Tid, dvs. (1) mätning före 
och (2) efter intervention. 
 
Explorativt undersöktes grupperna ur ett genusperspektiv. Inga signifikanta skillnader fanns 
även om en tendens till kraftigare effekt på prestationen efter arousal manipulationen hos 
kvinnor än hos män. Självskyddsgruppen visade på en tendens till starkare ökning av 
prestationen hos kvinnor jämfört med män och löpningsgruppen visade på en tendens till 
starkare minskning i prestationen hos kvinnor jämfört med män (se Figur 2). 
 

 
Figur 2. Prestation på APM set II uppdelat i både typ av arousal manipulation och kön. 
Självskyddsgruppen i vänstra grafen och löpningsgruppen i högra. Kvinnor utgörs av övre 
linjen i vänstra grafen och undre linjen i högra, för män tvärtom. 
 
För att säkerställa att självskyddslektionen och löpningen faktiskt fungerade som arousal 
manipulation jämfördes den upplevda ansträngningen före och efter manipulationerna. 
 



9 

 

Båda grupperna ökade i andfåddhet och bentrötthet. Löpningen ökade andfåddheten från 
extremt svag (4,1) till rätt så stark (34,0) och bentröttheten från svag (12,9) till måttlig (25,0). 
I ännu högre grad ökade självskyddslektionen andfåddhet och bentrötthet. Från en extremt 
svag andfåddhet (4,4) ökade den till mycket stark (64,8) och bentröttheten från mycket svag 
(7,1) till stark (44,1). Alltså upplevde självskyddsgruppen signifikant högre bentrötthet (p < 
0,0001) och andfåddhet (p < 0,05) än löpningsgruppen. Arousal manipulationen kan anses 
varit lyckad genomförd. 
 
Medelvärden av upplevd stress efter sista APM testet var måttligt för både 
självskyddsgruppen (M 19,5, SD 11,5, n=19) och löpningsgruppen (M 23,1, SD 12,4, n=12). 
Ingen signifikant skillnad fanns i detta avseende mellan grupperna. Ett bortfall på två 
individers stressdata fanns i löpningsgruppen på grund av hur undersökningen gick till. För 
självskyddsgruppen fanns inget bortfall.  
 
Förändringen i prestation på APM set II kan inte på ett entydigt vis förklaras utav varken 
bentröttheten eller andfåddheten direkt innan testerna. Endast en korrelation mellan APM set 
II och den upplevda ansträngningen påvisades. Detta var mellan löpningsgruppens skattning 
av andfåddhet innan första testet och gruppens prestation på första testet (r = -0,605, p = 
0,022).  
 
Tabell 4. Korrelationstabell mellan oberoendevariabler och resultat på APM set II. 

                        
                                      APM SET II 

                                                    Före (Test 1)                               Efter (Test 2) 

Självskyddsgruppen 
- Andfådd f. 1:a test (n=19)                r = 0,013, p = 0,958                          
- Bentrött f. 1:a test (n=19)                 r = -0,242, p = 0,318                         
- Andfådd f. 2:a test (n=19)                                         r =  -0,181, p = 0,459 
- Bentrött f. 2:a test (n=19)                                                                       r = -0,112, p = 0,647 

 
Löpningsgruppen 
- Andfådd f. 1:a test (n=14)                r = -0,605, p = 0,022*                    
- Bentrött f. 1:a test (n=14/13)            r = -0,418, p = 0,137  
- Andfådd f. 2:a test (n=13)       r = 0,293, p = 0,332 
- Bentrött f. 2:a test (n=13)       r = -0,053, p = 0,863 

(*) Signifikant korrelation på 5% nivån (p < ,05) 
 
 

Diskussion 
 
Studien syftade till att undersöka sambandet mellan fysiologisk arousal och kognitiv 
problemlösning under stress. Designen var en experimentell inomindividdesign, med 
självskydd respektive löpning som arousal manipulationer pga. att studien genomfördes på 
polishögskolan och under ordinarie undervisning. 
 
Huvudresultaten visade på att gruppen som genomförde självskyddslektionen ökade sin 
prestation på APM från innan lektionen till efter, medan gruppen som sprang minskade sin 
prestation från innan löpningen till efter. Denna interaktionseffekt (F (30) = 6,547, p = 0,016) 
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tyder på att de olika arousal manipulationerna (löpning respektive självskydd) verkar ha olika 
effekt på kognitiv problemlösning. Detta var överraskande då medelvärdena för upplevd 
stress inte skiljde sig åt mellan grupperna och då båda grupperna upplevde en betydande 
ökning i både andfåddhet och bentrötthet. Dock fanns efter arousal manipulationerna 
signifikanta skillnader i upplevd ansträngning mellan grupperna. Intressant nog ökade 
självskyddet den upplevda ansträngningen i signifikant högre grad än vad löpning gjorde (p < 
0,0001 för bentrötthet och p < 0,05 för andfåddhet). 
 
Trots att självskyddsgruppen hade en signifikant högre upplevd ansträngning än 
löpningsgruppen ökade de sin prestation. Löpningsgruppen som också ökade sin upplevda 
ansträngning upplevde i kontrast en minskning av prestationen. Man kan fråga sig varför 
självskyddet ökade prestationen medan löpningen minskade den. 
 
Testdesignens reliabilitet bör inte ha påverkats av ett uppdelat APM set II i två delar.  Brown 
& Day (2006) rapporterar en Spearman-Brown udda-jämn split-half reliabilitet på 0,82 för 
APM, vilket i linje med tidigare rapporterade split-half reliabilitetsvärden på mellan 0,83-0,87 
(Raven, Raven & Court, 1998). Dessutom är en retest reliabilitet för APM set II är på 0,91 
rapporterad av Raven et al (1998). 
 
Vid tolkning av studiens resultat bör man ha i åtanke att studien är baserad på polisstudenter, 
vilka måste anses vältränade jämfört med normalpopulationen och att det därav är troligt att 
otränade personer skulle kunna uppvisa ännu extremare eller annorlunda effekt av löpningen 
respektive självskyddet då dessa två aktiviteter inryms i den normala kontexten för 
polisstudenter vilket inte är fallet i samma grad hos normalpopulationen (Inzana et al, 1996; 
Movahedi et al, 2007). 
 
Gruppernas prestation på APM set II efter interventionen kan inte på ett entydigt vis förklaras 
utav varken bentrötthet eller andfåddhet direkt innan testerna. Endast en korrelation mellan 
APM set II och den upplevda ansträngningen påvisades. Det var mellan löpningsgruppens 
prestation på första testet och dess skattning av andfåddhet direkt innan (r = -0,605, p = 
0,022). Med tanke på att fyra korrelationer gjordes för varje grupp och i total för både 
andfåddhet och bentröttheten för båda grupper vid huvudtestet och att endast en av dessa var 
signifikant kan det inte uteslutas att detta är ett falskt positivt resultat. 
 
Tendensen till starkare interaktionseffekt hos kvinnor än vad som påvisades med en mixed 
ANOVA för båda grupperna tyder på att resultaten inte beror på en slump eller en regression 
towards the mean. 
 
Resultaten tyder på att det finns oidentifierade variabler som har en stark påverkan på 
kognitivproblemlösning kopplad till stress och fysisk ansträngning. 
 
En möjlig skillnad mellan självskyddsträningen och löpningen som kan ha gett upphov till 
denna skilda förändring i prestation kan vara att självskyddsträningen är mer mentalt och 
kognitivt aktiverande än löpningen genom sin dynamiska natur av samspel och kamp med och 
mot andra människor (exempelvis diskuterar Neiss de positiva effekterna av att vara ”psyched 
up”, taggad). Dessutom kan löpningen i sin tur tänkas minska den mentala aktiveringen och 
beredskapen inför testet genom sin monotoni. Vidare kan tänkas att påhejningar från kamrater 
och gemenskapen av att arbeta i grupp under självskyddet kan ge upphov till en mer positiv 
kognitiva bedömningen av den egna förmågan att lösa problem och att IQ-testet ställs i 
relation till nyligen övervunna fysiska hot (Anshel, Robertson, & Caputi, 1998; Folkman et al, 
1986; Lazarus & Folkman 1987; Regehr et al, 2008). En annan möjlig skillnad till 
självskyddslektionens fördel kan vara att bristen på mental belastning under löpningen ger 
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utrymme för potentiell emotionell ruminering (rumination) och negativa förväntningar inför 
andra omgången av IQ-testet. Ruminering har i tidigare forskning visats ge upphov till ökad 
stress och nedsatt prestation (Roger & Hudson, 1995). 
 
Man skulle kunna vänta sig att om det fanns en skillnad i kognitiv bedömning mellan 
grupperna så skulle den ha gett utslag i olika grad av upplevd stress. Ingen signifikant skillnad 
mellan gruppernas stressnivåer kunde dock påvisas. Bortfallet på endast två individers 
stressdata kan inte anses ha påverkat resultaten nämnvärt. Det är däremot möjligt att CR100 
skalan är ett för trubbigt instrument för att särskilja mellan olika typer av stress, även om den 
ger ett värde på den totala stressen. 
 
Denna studies resultat ifrågasätter arousal begreppets förklaringsvärde för stress och 
prestation. Resultaten stödjer bland annat Neiss argumentation (1988, 1990) att arousal främst 
och kanske endast har förklaringsvärde då det sätts i sammanhang och kopplas till kognitiva 
processer och tillstånd, som exempelvis förväntan, fokusering, taggning, rädsla och ångest. 
 
Framöver vore det intressant att replikera denna studie med riktade hypoteser för att försöka 
ta reda på om man kan påverka prestationen i positiv riktning genom någon specifik typ av 
föraktivering och om bland annat självskyddsträning kan fungera på detta sätt. 
 
 

Referenser 
 
Anderson, K.J. (1990). Arousal and the Inverted-U Hypothesis: A Critique of Neiss’s ”Reconceptualising 
Arousal”. Psychological Bulletin, 107:1, 96-100. 
 
Anshel, M.H., Roberrtson M., & Caputi, P. (1997). Sources of acute stress and their appraisals and reappraisals 
among Austrailuan police as a function of previous experience. Journal of Occupational and Organizational 
Psychology, 70, 337-356. 
 
Artwohl, A., & Christensen, L.W. (1997). Deadly Force Encounters. Paladin Press: Boulder. 
 
Beckman, J.F., (2010). Taming a beast of burden – On some issues with the conceptualisation and 
operationalisation of cognitive load. Learning and Instructions, 20, 250-264. 
 
Borg. G. & Borg, E. (2010a). Instruktion till Borg CR100 Skalan (centiMax). Svensk version. 
 
Borg, G. & Borg, E., (2010b). The Borg CR Scales Folder. Methods for measuring intensity of experience. 
 
Borg, E. (2007). Borg centiMax (CR100) skalan. Svensk version. 
 
Brown, R.P. & Day, E.A. (2006). The Difference Isn’t Black and White: Stereotype Threat and the Race Gap on 
Raven’s Advanced Progressive Matrices. Journal of Applied Psychology, 91:4, 979-985. 
 
Burke, R. J. (1993) Organizational level interventions to reduce occupational stressors. Work & Stress, 7, 77–
87, 358–364.  
 
Burke, R.J. (1998). Work and non-work stressors among police officers: the role of coping. Anxiety, Stress, and 
Coping, 11, 345-362. 
 
Carlson, J.G., & Burke, R.J. (2006). Introduction. International Journal of Stress Management, 13:4, 395-398.  
 
Carlson, N.R., Buskist, W., & Martin, G.N. (2000). Psychology, The Science of Behaviour. Pearson Education 
Limited: Harlow.   
 
Coleman, A.M., (2006). Oxford Dictionary of Psychology. Oxford University Press. Oxford. 
 
Coyne, J.T., Baldwin, C., Cole, A., Sibley, C., & Roberts, D.M. (2009). Applying Real Time Physiological 



12 

 

Measrues of Cognitive Load to Improve Training. Schmorrow et al. (Eds.), Augmented Cognition. Springer-
Verlag Berlin Heidelberg (469–478). 
 
Dickerson, S.S. & Kemeny, M.E. (2004). Acute Stressors and Cortisol Responses: A Theoretical Integration and 
Synthesis of Laboratory Research. Psychological Bulletin. 130:3, 335-391. 
 
Eriksen, H.R., Murison, R., Pensgaard, A.M., & Ursin, H. (2005). Cognitive activation theory of stress (CATS): 
From fish brains to the Olympics. Psychoneuroendocrinology, 30, 933-938. 
 
Evans, B. J., & Coman, G. J. (1993). General versus specific measures of occupational stress: An Australian 
police survey. Stress Medicine, 9, 237–249.  
 
Folkman, S., Lazarus, R.S., Dunkel-Schetter, C., DeLongis, A. & Gruen, R.J. (1986). Dynamics of a Stressful 
Encounter: Cognitive Appraisal, Coping, and Encounter Outcomes. Journal of Personality and Social 
Psychology. 50:5, 992-1003. 
 
Funke, G., Matthevs, G., Warm J.S., & Emo, A.K. (2007). Vehicle automation: A remedy for driver stress. 
Ergonomics, 50:8, 1302-1323. 
 
Gould, D., & Udry, E. (1994). Psychological skills for enhancing performance: arousal regulation strategies. 
Medicine and Science in Sports and Exercise. 
 
Graf, F. (1986). The relationship between social support and occupational stress among police officers. Journal 
of Police Science and Administration, 14, 178-186. 
 
Hardy, L. & Parfitt, G., (1991). A catastrophe model of anxiety and performance. British Journal of Psychology, 
82, 163-178. 
 
Inzana, C.M, Driskel, J.E., Salas, E., & Johnston, J.H. (1996). Effects of Preparatory Information on Enhancing 
Performance Under Stress. Journal of Applied Psychology, 81:4, 429-435. 
 
Jelicic, M., Geraerts, E., Merckelbach, H., & Guerrieri, R. (2004). Acute stress enhances memory of emotional 
words, but impairs memory for neutral words. International Journal Neuroscience, 114, 1343-1351. 
 
Kavanagh, J. (2005). Stress and Performance: A Review of the Literature and Its Applicability to the Military. 
The RAND Corporation. 
 
Kemeny, M.E. (2003). The Psychobiology of Stress. Current Directions in Psychological Science. 12:4, 124-
129. 
 
Kidman, A. (1984). Stress, cognition and the nervous system. Neurochemistry International, 6:6, 715-720. 
 
Lazarus, R.S. & Folkman, S. (1987). Transactional theory and research on emotion and coping. European 
Journal of Personality. 1, 141-169. 
 
Moberg, C.A. & Curtin, J.J. (2009). Alcohol Selectively Reduces Anxiety but Not Fear: Startle Response During 
Unpredictable Versus Predictable Threat. Journal of Abnormal Psychology, 118:2, 335-347. 
 
Movahedi, A., Sheikh, M., Bagherzadeh, F., Hemayattalab, R., & Ashayeri, H., (2007). A Practice-Specificity-
Based Model of Arousal for Achieving Peak Performance. Journal of Motor Behavior, 39:6, 457-462. 
 
Najström, M. (2007). Preferential processing: a factor with implications. Personality traits as explanatory 
factors. Doktorsavhandling, Stockholms Universitet. 
 
Neiss, Rob (1988). Reconceptualizing Arousal: Psychobiological States in Motor Performance. Psychological 
Bulletin, 103:3, 345-366. 
 
Neiss, Rob (1990). Ending Arousal’s Reign of Error: A Reply to Anderson. Psychological Bulletin, 107:1, 101-
105. 
 
Perski, A. (2002). Ur balans. Bonnier Fakta: Uddevalla. 
 



13 

 

Raven, J., Raven J.C., & Court, J.H., (1988). Manual for Raven’s Progressive Matrices and Vocabulary Scales. 
Section 4. Advanced Progressive Matrices, Sets I & II. Oxford: Oxford Psychologists Press Ltd. 
 
Raven, J., Raven, J.C., Court, J.H. (1995) Manual for Raven’s Progressive Matrices and Vocabulary Scales. 
Section 1. General Overview. Oxford: Oxford Psychologists Press 
 
Raven, J.C., (1976) Advanced Progressive Matrices SET I. Oxford: Oxford Psychologists Press. 
 
Raven, J.C., (1976) Advanced Progressive Matrices SET II. Oxford: Oxford Psychologists Press. 
 
Regehr, c., LeBlanc, V., Jelley, R.B., & Barath, I. (2008). Acute stress and performance in police recruits. Stress 
and Health, 24, 295-303. 
 
Resick, P. (2005). Stress and trauma. San Francisco: Taylor & Francis. 
 
Robazza, C., Bortoli, L, & Nougier, V. (1998). Physiological Arousal and Performance in Elite Archers: A Field 
Study. European Psychologist, 3: 4, 263-270 
 
Roelofs, K., Elzinga, B.M., & Rotteveel, M. (2005). The effects of stress-induced cortisol responses on 
approach-avoidance behavior. Psychoneuroendocrinology, 30, 665-677. 
 
Roger, D., & Hudson, C. (1995). The Role of Emotion Control and Emotional Rumination in Stress 
Management Training. International Journal of Stress Management, 2:3, 119-132. 
 
Saunders, T., Driskell, J.E., Johnston, J.H. & Salas, E. (1996). The Effects of Stress Inoculation Training on 
Anxiety and Performance. Journal of Occupational Health Psychology, 1:2, 170-186. 
 
Shipley, P., & Baranski, J.V. (2002). Police Officer Performance Under Stress: A Pilot Study on the Effects of 
Visuo-Motor Behavior Rehersal. International Journal of Stress Management, 9:2, 71-80. 
 
Vickers, J.N., & Williams, A.M., (2007). Performing Under Pressure: The Effects pf Physiological Arousal, 
Cognitive Anxiety, and Gaze Control in Biathlon. Journal of Motor Behavior, 39:5. 


