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Sammanfattning 

Inledning 

Hjärtrytmsvariabilitet (HRV) är oscillationer i hjärtfrekvensen, dvs. ett mått på hur tiden 

mellan hjärtslagen varierar slag-för-slag. Litteraturen pekar på samband mellan hög HRV och 

prestationsförmåga i domäner som IQ-test och pistolskytte, men begränsad forskning har 

gjorts på sambandet mellan HRV och mer fysiskt krävande prestationsdomäner. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka mätningar i hjärttrytmsvariabilitets förmåga att 

förutspå quarterbackprestation inom domänen prickskytte. Arbetet kretsar kring 

frågeställningarna:  

 Finns det en korrelation mellan HRV och quarterbackprestation? 

 Orsakar musik en statistiskt signifikant skillnad i resultaten? 

 

Metod 

Under två testtillfällen fick försökspersoner (n=7, ålder: 16-22) genomgå ett prickskyttetest 

bestående av 30 kast på måltavla (⌀=50cm) på 7,5m avstånd. Före prickskyttetestet gjordes en 

3 minuters HRV-mätning före och efter standardiserad uppvärmning. Uppvärmningen bestod 

av löpning och kast (10-15 min). Korrelationsanalyser gjordes mellan prickskytteresultat och 

värden för HRV från de 4 mätningarna. 

 

Resultat 

Korrelationsanalysen Pearson Correlation visade ett negativt samband mellan två uppmätta 

HRV-värden efter uppvärmning och kastprestation (r=-0,828, p=0,022 respektive r=-0,914, 

p=0,004). 

 

Slutsats 

Resultaten visar att det finns en korrelation mellan HRV och quarterbackprestation, strax före 

test. Dessa resultat talar eventuellt för att HRV går att användas som en metod för att mäta 

spelares grad av beredskap, men en mer omfattande studie med fler försökspersoner krävs för 

att med säkerhet kunna bedöma sambandet mellan HRV och kastprecision hos quarterbacks. 
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1. Introduktion 

Hjärtrytmsvariabilitet (HRV) är oscillationer i hjärtfrekvensen, dvs. ett mått på hur tiden 

mellan hjärtslagen varierar slag-för-slag vilket har vunnit allt större inflytande i den 

medicinska världen. Sedan rapporten “Heart rate variability Standards of measurement, 

physiological interpretation, and clinical use” (Task Force, 1996) etablerade grunden för 

HRV:s mätmetoder, analys och koppling till det autonoma nervsystemet och hälsa, har 

forskning i denna domän fortsatt i rask takt. HRV har visat sig vara en av de mest lovande 

hälsomarkörerna och har även börjat sprida sig till kommersiellt bruk i form av 

pulsklocksfunktioner. En stor samling forskning pekar på att hög variabilitet i hjärtfrekvensen 

kan kopplas till god hälsa och hög prestation. Detta arbete söker att vidare kartlägga HRV:s 

användbarhet inom idrotten. 

1.1 Beskrivning av problemområde 

Quarterbacken, anfallets spelfördelare och möjligen dess viktigaste spelare, får stora krav 

ställda på sig att prestera på topp när hans lag har bollen och får chansen att avancera. Det 

ansvar som placeras på denna position är bland annat att välja anfallsstrategi, kommunicera 

med och styra sina 10 lagkamrater på plan. När spelet startar jagas han av en handfull 

våldsbenägna försvarsspelare vars enda uppgift är att begrava honom i gräset och under tiden 

ska han hitta en öppen passningsmottagare längre ner i fältet och placera en passning med 

extrem precision, det hela på cirka 5 sekunder, den ungefärliga tiden på ett passningsspel 

(Rhea, Hunter & Hunter, 2006). Denna form av idrottande ställer krav på att quarterbacks är 

uppmärksamma på spelsituationen, snabbt fattar rätt beslut och utför svåra grov- och 

finmotoriska manövrar. Ännu viktigare är det att möta kraven i tighta matchsituationer, 

exempelvis när laget i slutminuterna behöver göra en touchdown för att vända resultatet till 

sin fördel.  

Vanliga mått på en quarterbacks framgång och spelförmåga är statistik som antal 

passningsyards, antal touchdowns eller andel lyckade passningsförsök. En annan populär 

statistik, som kanske till och med bättre talar för en spelares förmåga att hantera stress och 

prestera i svåra situationer, är antalet matcher en quarterback återtagit ledningen och vunnit 

efter att ha legat under poängmässigt i början av matchens fjärde spelkvart, sk 4th quarter 

comeback. I toppen hittar vi, i turordning, första, andra och tredje plats, Peyton Manning, 

Tom Brady och Dan Marino. Dessa är alla tre legendarer i National Football League historia 
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och är väl prydda med Super Bowl-vinster och historiska rekord inom quarterbackmått (Pro 

Football Reference 2016-12-21). Kopplingen mellan 4th quarter comebacks och framgång 

pekar på att de spelare som lyckas bäst i proffsligan är de spelare som lyckas möta de krav 

som ställs på dem i hårt pressade situationer.  

Hur kan man undersöka vem som är bäst förberedd att prestera i pressade situationer? 

Om man försöker tackla denna fråga ur ett fysiologiskt perspektiv är en bra start att undersöka 

hur spelares grad av beredskap mäts. Detta arbete försöker svara på frågan om det går att 

förutsäga, utifrån fysiologiska mätvärden, hur en individ kommer att prestera. Detta har, i 

dagsläget, begränsat vetenskapligt underlag. Som ett bidrag till den forskningen kommer 

denna studie undersöka sambandet mellan kastprestation i amerikansk fotboll och det 

fysiologiska mätvärdet HRV. Kartlägger man HRV:s samband med fysisk prestation bidrar 

man till utvecklingen av teknologins praktiska tillämpning, och detta arbete är ett kliv i den 

riktningen. 

1.2 HRV: generellt 

För att effektivt förklara HRV är en bra utgångspunkt att förklara hjärtfrekvens. Över 

exempelvis 60 s räknar en mätare antalet hjärtslag som producerar ett värde som heter slag 

per minut. En svaghet med detta sätt att beskriva hjärtats beteende är att 30 slag per minut kan 

ha olika betydelser. Exempelvis kan hjärtat slå varannan sekund över en 60 sekunders period 

och då producera en hjärtfrekvens på 30 slag per minut, detta illustreras i figur 1a. Alternativt 

kan de 30 hjärtslagen vara utspridda utan ett jämnt mönster, men ändå visa samma 

hjärtfrekvens, se figur 1b. HRV är en metod för att beskriva denna variation och för att göra 

denna information lättare att tyda inkluderas även tid från föregående hjärtslag på y-axeln i 

hjärtslagens tidslinje, se figur 1c, för att grafiskt illustrera ökningar och sänkningar av pulsen. 

HRV är oscillationer i hjärtfrekvensen, dvs. ett mått på hur tiden mellan hjärtslagen 

varierar slag-för-slag. Dessa oscillationer är kopplade till det autonoma nervsystemet (ANS) 

och dess delgrenar, sympatikus (SNS) och parasympatikus (PNS). HRV är ett resultat av 

vågspelet mellan dessa två grenar. Ett påslag av SNS orsakar en pulshöjning, medan ett påslag 

av PNS orsakar en pulssänkning. 
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Figur 1 – Illustration av skillnad mellan hjärtfrekvens och hjärtrytmsvariabilitet 

HRV är ett mått på hjärtfrekvensens stigningar och sänkningar. En god HRV kännetecknas av 

tydliga toppar och dalar och tyder på god ANS-hälsa. En dålig HRV är en hjärtfrekvens som 

knappt stiger eller sjunker och tyder på ett alltför starkt påslag av antingen SNS eller PNS. En 

god HRV är en stor variabilitet i hjärtfrekvensen medan en dålig HRV är en liten variabilitet 

(Draghici & Taylor, 2016).  

 

För att demonstrera hur HRV-värden skiljer sig mätningar emellan har två figurer bifogats 

nedan som illustrerar HRV-mätningar för en individ vid två olika tillfällen. Grafen 

representerar hjärtats slagfrekvens där en blå markering indikerar ett pulsslag. Placeras 

markeringen högre än föregående markering betyder det att pulsen sjunker, medan pulsen 

ökar om den placeras lägre än föregående markering. Figur 2 visar bra värden där man ser 

tydliga toppar och dalar långt från medelvärdet. Figur 3 visar sämre värden där linjen befinner 

sig närmre medelvärdet. 



 

 

Figur 2 - Skärmklipp från grafiskt illustrerad HRV
variation i tider mellan hjärtslag. 

 Figur 3 - Skärmklipp från grafiskt illustrerad HRV
variation i tider mellan hjärtslag. 
 

Mycket arbete har gjorts inom den medicinska forskningen på HRV och 

fysiologiska och psykologiska tillstånd

det visat sig att hög HRV vid vila är, enligt en studie utav Geisler

ökad självreglering och socialt engagemang hos ungdomar. I e

2012) där man tittat på social kompetens, har man sett att individer med hög vilande HRV är 

bättre på att identifiera känslor
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grafiskt illustrerad HRV-data som visar god HRV med st
variation i tider mellan hjärtslag. RR står för tiden mellan hjärtslag, mätt i sekunder.

Skärmklipp från grafiskt illustrerad HRV-data som visar dålig HRV med 
variation i tider mellan hjärtslag. RR står för tiden mellan hjärtslag, mätt i sekunder.

Mycket arbete har gjorts inom den medicinska forskningen på HRV och ett 

fysiologiska och psykologiska tillstånd har kopplats till HRV. Ur ett välmåendeperspektiv

det visat sig att hög HRV vid vila är, enligt en studie utav Geisler et al. (2013), koppla

cialt engagemang hos ungdomar. I en annan studie (Quintana et al. 

2012) där man tittat på social kompetens, har man sett att individer med hög vilande HRV är 

bättre på att identifiera känslor – en viktig komponent i social kommunikation. I den fysiska 

data som visar god HRV med stor 
i sekunder. 

HRV med mindre 
i sekunder. 

ett flertal 

Ur ett välmåendeperspektiv har 

et al. (2013), kopplad till 

n annan studie (Quintana et al. 

2012) där man tittat på social kompetens, har man sett att individer med hög vilande HRV är 

ig komponent i social kommunikation. I den fysiska 



 

 

Figur 4 – Illustration av EKG

dimensionen har fysiskt friska individer påvisat högre HRV än nedtränade idrottare som 

generellt sett har lägre variabilitet i sin hjärt

sjukdomsperspektiv har man fun

av samtliga individuella komponenter av det metabola syndromet, såsom ökat midjemått och 

ökat blodtryck (Stuckey et al. 2014). Även canceröverlevnad är kopplad till HRV

(Chiang et al. 2013) har man sett att individer med avancerad cancer och med lägre 

variabilitet har lägre överlevnadschans under de närmsta 

Guo et al. (2015) på 651 försökspersoner

överlevnadsperiod. HRV kan användas som en hälsomarkör både gällande fysisk och psykisk 

hälsa, där en högre variabilitet generellt 

1.3 HRV: mätmetod och analys

Tidsdomän 

HRV mäts och analyseras med hjälp av

HRV-värden uttrycks i tidsenheter, främst millisekun

som RR-intervall (RRi, se A i figur 

starkaste elektromagnetiska våg, R

de vanligaste HRV-värdena medel

kallas rMSSD. 
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Illustration av EKG-mätning och det QRS-komplex som mätningen visar.

dimensionen har fysiskt friska individer påvisat högre HRV än nedtränade idrottare som 

generellt sett har lägre variabilitet i sin hjärtfrekvens (Baumert et al. 2006). 

har man funnit kopplingar mellan försämrad HRV och försämrade värden 

av samtliga individuella komponenter av det metabola syndromet, såsom ökat midjemått och 

yck (Stuckey et al. 2014). Även canceröverlevnad är kopplad till HRV

har man sett att individer med avancerad cancer och med lägre 

har lägre överlevnadschans under de närmsta 7 dagarna. I en stor studie gjord av 

Guo et al. (2015) på 651 försökspersoner, såg man att låg HRV var kopplad

kan användas som en hälsomarkör både gällande fysisk och psykisk 

bilitet generellt associeras med välmående i båda domäner.

1.3 HRV: mätmetod och analys 

med hjälp av olika metoder. Den första är tidsdomänanalysen där 

värden uttrycks i tidsenheter, främst millisekunder. Tiden mellan två hjärtslag 

(RRi, se A i figur 4). Det innebär tidsintervallet mellan varje hjärtslags 

starkaste elektromagnetiska våg, R-vågen i QRS komplexet (se B i figur 4). I tidsdomänen är 

värdena medel-RRi, standard avvikelsen för alla RRi och ett värde som 

komplex som mätningen visar. 

dimensionen har fysiskt friska individer påvisat högre HRV än nedtränade idrottare som 

(Baumert et al. 2006). Ur ett 

nit kopplingar mellan försämrad HRV och försämrade värden 

av samtliga individuella komponenter av det metabola syndromet, såsom ökat midjemått och 

yck (Stuckey et al. 2014). Även canceröverlevnad är kopplad till HRV. I en studie 

har man sett att individer med avancerad cancer och med lägre 

. I en stor studie gjord av 

d till kortare 

kan användas som en hälsomarkör både gällande fysisk och psykisk 

domäner. 

en första är tidsdomänanalysen där 

der. Tiden mellan två hjärtslag benämns 

innebär tidsintervallet mellan varje hjärtslags 

). I tidsdomänen är 

och ett värde som 
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Analysen i tidsdomänen begränsas till värdet rMSSD (root mean square of successive 

differences) då det har visat sig vara det värde som är mest reliabelt vid kortsiktiga, akuta 

mätningar (Cipryan, 2016). Uträkningen för rMSSD görs med hjälp av analysprogrammet 

Kubios HRV, för mer detaljer, se sektion 3.2 Utrustning. 

 

Frekvensdomän 

Tidsdomänanalyser är effektiva för att mäta HRV, men denna metod berättar inte hela 

historien bakom HRV. Hjärtfrekvensen påverkas av olika fysiologiska processer och dessa 

processer har i sin tur en påverkan på HRV. Med hjälp av frekvensdomänanalys kan man 

identifiera hur stor påverkan dessa processer har på en individs HRV. Då de olika processerna 

är kopplade till olika delgrenar i det autonoma nervsystemet kan man med denna identifiering 

avgöra individers autonoma hälsa.  

Den signal som en HRV-mätning visar är i verkligheten ett resultat av flera olika 

signaler som både ökar och sänker hjärtfrekvensen. I figur 5a ser vi tre olika signaler som har 

olika frekvenser. När dessa tre signaler kombineras resulterar de i figur 5b. Sambandet mellan 

HRV och dess underliggande signaler fungerar på samma vis. Med hjälp av frekvensanalys 

kan man isolera dessa olika signaler och mäta hur stor påverkan (power) dessa signaler har på 

den aktuella hjärtfrekvensen. I en frekvensanalys definierar man först de olika signalerna 

inom olika frekvensvärden, sedan beräknas varje signals påverkan på den totala HRV:n. Detta 

görs i analysmjukvara. 

High Frequency Power 

Den högfrekventa signalen kallas high frequency power (HF) och ligger mellan frekvenserna 

0.15hz och 0.4hz, ungefär 10-25 impulser per minut. Denna signal är kopplad till 

bröstkorgstryck vid in- och utandning som påverkar vagusnerven. Denna frekvens används 

som mått på det parasympatiska nervsystemets ton. I figur 5a illustreras HF signalen som den 

med flest toppar och dalar men med lägst amplitud av de tre signalerna. I figur 4b kan den 

utläsas indirekt genom de mest kortsiktiga variationer som sker. (Draghici & Taylor, 2016) 

Low Frequency Power 

Den medelfrekventa signalen kallas low frequency power (LF) och ligger mellan 

frekvenserna 0.04hz och 0.15hz, ungefär 3-10 impulser per minut. Denna signal är kopplad 

till Mayer-vågor som styrs av hjärtats baroreceptorer och blodtrycket. Denna frekvens 

används som mått på det sympatiska nervsystemets ton. I figur 5a illustreras LF signalen som 



 

 

den med färre toppar och dalar än HF signalen men med högre amplitud

utläsas indirekt genom de medelstora variationer som sker.

Very Low Frequency Power

Den lågfrekventa signalen kallas very low frequency power (VLF) och ligger mellan 

frekvenserna 0.0033hz och 0.15hz

genomgå sin topp och dal. Den

misstankar om att den är kopplad till 

illustreras VLF som signalen med

signalerna. I figur 5b kan den utläsas indirekt genom de

sker. (ibid)   

  

Figur 5 – Illustration av en signal och dess 
olika signaler (a) med distinkta 
 

Vidare finns även en fjärde definierad frekvens som sträcker sig mellan 5 minuter till ett dygn 

för att genomgå en full impuls, som ben

denna funktion ännu inte fullt utredd.

För att begränsa analysarbetet i frekvensdomänen kommer enbart m

HF är det värde i frekvensdomän

prestationsförmåga i domänerna pricksäk

Thompson et al. 2015, Elliot et al. 2011)

akuta mätningar (Cipryan, 2016)

parasympatikus och minskad aktivitet i flera platser i hjärnan

a)                                                                     
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d färre toppar och dalar än HF signalen men med högre amplitud. I figur 

utläsas indirekt genom de medelstora variationer som sker. (ibid) 

Very Low Frequency Power 

Den lågfrekventa signalen kallas very low frequency power (VLF) och ligger mellan 

frekvenserna 0.0033hz och 0.15hz, impulser som tar mellan 30 sekunder till 5 minuter f

. Denna signals styrmekanism är inte ännu fastställd, men 

är kopplad till det hormonella systemets funktioner är vanl

med endast en impuls och med högst amplitud av de tre 

b kan den utläsas indirekt genom den mest långsiktiga variatione

signal och dess uppdelade komponenter. (b) är ett resultat av flera 
olika signaler (a) med distinkta skillnader i amplitud och frekvens.

Vidare finns även en fjärde definierad frekvens som sträcker sig mellan 5 minuter till ett dygn 

för att genomgå en full impuls, som benämns ultra low frequency power (ULF). 

denna funktion ännu inte fullt utredd. (ibid) 

För att begränsa analysarbetet i frekvensdomänen kommer enbart måttet

i frekvensdomänen som visat sig ha ett positivt korrelationssa

prestationsförmåga i domänerna pricksäkerhet och kognitiv prestation (Saus et al. 2006, 

Thompson et al. 2015, Elliot et al. 2011). Värdet har även visat sig ha god reliabilitet vid 

(Cipryan, 2016). En förminskning i HF representerar ett minskat påslag av 

parasympatikus och minskad aktivitet i flera platser i hjärnan. Dessa platser

                                                                    b)  

. I figur 4b kan den 

Den lågfrekventa signalen kallas very low frequency power (VLF) och ligger mellan 

, impulser som tar mellan 30 sekunder till 5 minuter för att 

inte ännu fastställd, men 

funktioner är vanligt. I figur 4a 

endast en impuls och med högst amplitud av de tre 

siktiga variationen som 

(b) är ett resultat av flera  
skillnader i amplitud och frekvens. 

Vidare finns även en fjärde definierad frekvens som sträcker sig mellan 5 minuter till ett dygn 

ämns ultra low frequency power (ULF). Som VLF är 

åttet HF användas. 

en som visat sig ha ett positivt korrelationssamband med 

(Saus et al. 2006, 

har även visat sig ha god reliabilitet vid 

ar ett minskat påslag av 

. Dessa platser kopplade till 
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kognitiv funktion som möjliggör god uppmärksamhet och beslutsfattning (Thayer et al. 2009). 

Dessutom är HF det mått som minskar tydligast vid stress (Elliot et al. 2011).  

1.4 HRV: i idrotten  

Inom den idrottsvetenskapliga litteraturen har mest fokus legat på hur HRV förhåller sig till 

idrottares träningsstatus och överträning. Det fysiologiska mätvärdet kan användas som 

verktyg för att monitorera idrottares träningsbelastning. 

Mycket forskning har gjorts på HRV i relation till idrottares förmåga att återhämta sig, 

speciellt inom uthållighetsidrotter. HRV-mätningar erkänns numera som en effektiv metod för 

att mäta individers fysiologiska respons på fysisk aktivitet. HRV reflekterar individens 

stressnivåer och med dessa mått kan man uppskatta individens förmåga att återhämta sig efter 

träning. HRV-mätningar fungerar därför som indikator på idrottares nedträningsgrad och är 

ett bra verktyg för att individanpassa träningsintensitet och hantera överträning. (Dong 2016; 

Baumert et al. 2006)  

Vidare pekar litteraturen på att HRV är en effektiv, icke-invasiv metod för att 

monitorera överträning, till exempel där elitsimmare som har haft en positiv träningsadaption 

och en effektiv formtoppning mäter högre HRV-värden (Atlaoui et al. 2007). Övertränade 

individer har inte nödvändigtvis sämre HRV-värden vid total vila, men värdena påverkas mer 

av stress än hos icke-övertränade individer (Hynynen et al. 2006). 

HRV:s påverkan på prestation i amerikansk fotboll är ett ännu outforskat. Det närmaste 

man kommer är en studie gjord på australiensisk fotboll där man funnit korrelation mellan 

god HRV före match och “in-match player performance”, baserat på spelares förflyttningar 

vad gäller hastigheter och sträckor (Cornforth et al. 2015). Amerikansk fotboll och 

australiensisk fotboll har delmoment som liknar varandra, som den fysiska kontakt som de två 

spelen innefattar och spelens taktiska sidor. Problemet med denna studie är att den endast 

undersöker parametrar som rör förflyttning och inte faktisk förmåga att utföra tekniska 

moment såsom passningar eller tacklingar. Denna studie kommer istället inrikta sig på denna 

typ av prestationsförmåga genom att isolera ett tekniskt moment, mer specifikt pricksäkerhet i 

kast med amerikansk fotboll och se om ett samband kan identifieras mellan god prestation och 

HRV. Inom denna domän är forskningsläget mycket begränsat och diskuteras i sektion 1.6.  

1.5 Quarterbacken 

Quarterbackpositionen är kanske den svåraste positionen att spela i amerikansk fotboll, med 

tanke på de varierande och höga kraven som ställs på denna spelare. Ur ett teknikperspektiv 
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behöver quarterbacken utföra avancerade fin- och grovmotoriska rörelser med extrem 

precision. Ur ett taktikperspektiv agerar quarterbacken som den offensiva coachens högra 

hand och verkställande direktör på plan. Ur ett fysiskt perspektiv måste quarterbacken vara 

den enda position där spelaren inte fysiskt behöver kunna övermanna en motståndare, men 

krav ställs ändå på att han ska tåla kollisioner. Dessutom bidrar längd till att kunna se långt 

ner på fältet när man har med- och motspelare som står i vägen. Ur ett stressperspektiv krävs 

det att quarterbacken klarar av att hantera den press som ställs på honom i form av 

förväntningar från coacher och lagkamrater. Ett lyckat anfall ackrediteras oftast till 

quarterbacken, men på andra sidan av myntet utpekas han även som orsaken bakom dåligt 

anfallsspel och förluster.  

Utifrån dessa perspektiv kan man med rätta påstå att quarterbacken tjänar en viktig roll i 

ett amerikansk fotbollslag. Han axlar på sig ett stort ansvar att effektivt förbereda, leda och 

utföra anfallsspelet. Vikten av att placera rätt spelare på olika positioner växer med 

positionens ökade ansvar. Därför är det ofta en lång process att plocka fram lagets bästa 

quarterback. Genom att göra spelarnas dagsform eller grad av beredskap mätbart kan man 

bidra till denna beslutfattningsprocess. HRV kan vara ett bidrag till detta arbete. Om man  

finner ett samband mellan HRV och quarterbackprestation kan man eventuellt använda sig 

utav HRV för att bestämma vem som är redo att prestera. I detta arbete kommer 

quarterbackprestation begränsas till pricksäkerhet i kast med amerikansk fotboll. 

1.6 HRV: Existerande forskning  

För att mäta en individs grad av beredskap pekar forskning på att HRV kan kopplas till 

prestationsförmåga inom ett begränsat antal domäner. Som tidigare nämnt finns det en 

omfattande mängd forskning som har gjorts på HRV och överträning, speciellt inom 

uthållighetsidrotter, där man bland annat undersökt hur HRV varierar vid olika 

träningsperioder. Detta kan kategoriseras som HRV i förhållande till långsiktig prestation. 

Vad som även är intressant men som fortfarande är relativt outforskat är hur akuta HRV-

mätningar korrelerar till utförande av specifika moment. En akut HRV-mätning är en 

kortsiktig mätning på 1-5 minuter strax före utförande av en uppgift. Vad gäller den 

existerande forskningen på akut HRV i förhållande till prestation, har mycket gjorts inom 

militär och polis. En prestationsdomän som undersökts är pricksäkerhet med pistol. 

De främsta studier som gjorts på HRV inom polisen och militären har varit kopplade till 

hur HRV-skillnader mellan individer reflekterar skillnader i prestation. I en norsk studie (Saus 
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et al. 2006) gjord på prestation i skyttesimulator för poliser, fick två grupper genomgå olika 

typer av skytteträning. Den grupp som presterade bäst i återtestet mätte även högre HRV 

innan testet, under förberedelseperioden och under själva testets gång. Författarna drog 

slutsatsen att det finns ett samband mellan HRV och situationell uppmärksamhet. (ibid) 

En studie (Thompson et al. 2015) har gjorts på pistolskytteprestation i förhållande till 

HRV. Studien visade att individer som hade störst försämring av HRV från vila till testets 

start presterade sämre medan de individer vars HRV inte rubbades lika illa presterade bättre. 

Som slutsats hävdar författarna att HRV-mätningarna är en bra metod för att mäta den 

autonoma tonen (grad av sympatikus och parasympatikus). (ibid) 

Även reaktionstid har visat sig vara kopplad till HRV. Den grupp med individer som 

mätt höga HRV-värden vid vila visade sig ha bättre reaktionstid (Hansen et al. 2009). Ett 

intressant fynd i denna studie var att den grupp med låga HRV-värden vid vila var indelad i 

en grupp som utsattes för stress (milda elstötar) och en grupp som inte utsattes för stress. 

Resultaten visade att individer med låg HRV och som utsattes för stress presterade bättre, 

alltså hade kortare reaktionstid, än individer med låg HRV som inte var utsatta för detta 

stresspåslag. Denna studie tyder på att det inte finns ett självklart samband mellan HRV, 

stress och prestation.  

Elliot et al. (2011) gjorde en studie som undersökte akut HRV:s förmåga att reflektera 

kommande prestationsförmåga i form av IQ tester. Denna prestationsdomän är inte direkt 

relevant till detta arbete, men deras metodologiska tillvägagångssätt är av högsta intresse. För 

att undersöka hur en individs HRV reflekterar prestation fick varje försöksperson (n=33) 

utföra två IQ-tester. Det första testet utfördes utan yttre påverkan. Det andra testet föregicks 

av en HRV-mätning följt av en extern stimulans i form av en skärm som antingen var röd, blå 

eller grå. Därefter gjorde ytterligare en 3 minuters HRV-mätning. Det andra IQ-testet utfördes 

direkt efter den andra HRV-mätningen. Den grupp som utsattes för röd skärm visade en 

försämring i HRV-måttet HF som är beskrivet i detalj i sektion 1.3. Samma grupp hade även 

en signifikant försämring i sitt resultat på IQ-testet. Grupperna som utsattes för grå och blå 

skärm hade ingen försämring i HRV eller IQ-testprestation. Genom att ställa individers 

förändring av HRV mot resultatförändring kunde en korrelation identifieras och slutsatsen var 

att HF är kopplat till kognitiv prestation. Slutsatsen kunde göras då försökspersonerna vid ett 

tillfälle presterade bra och hade goda HRV-värden medan de presterade sämre när deras HRV 

var lägre. (Elliot et al. 2011)  
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Tabell 1 – Beskrivande data av deltagare 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka HRV-mätningars förmåga att förutspå 

quarterbackprestation inom domänen prickskytte. 

 

Baserat på tidigare studier som pekar på att prickskytte är kopplat till HRV, är hypotesen att 

quarterbacks presterar sämre i pricksäkerhetstestet när deras HRV-värden är lägre. 

För att pröva denna hypotes kretsar arbetet kring följande frågeställningar: 

● Finns det en korrelation mellan HRV och Quarterbackprestation? 

o Reflekterar root mean square of successive differences (rMSSD) och/eller high 

frequency power (HF) före eller efter uppvärmning prestationsförmåga vid 

efterkommande test? 

o Reflekterar en förändring i dessa HRV-värden under uppvärmning skillnader i 

individuella kastprestationer?  

H0=Finns inget samband 

H1=Finns ett samband 

● Orsakar musik en statistiskt signifikant skillnad i resultaten? 

 H0=Statistisk skillnad finns inte 

 H1=Statistisk skillnad finns 

3. Metod 

För att svara på frågeställningarna har en 

undersökning av kvantitativ ansats gjorts innefattande 

pricksäkerhetstest för quarterbacks med tillhörande 

HRV-mätningar. Studien innefattade 7 deltagare som 

spelar Quarterback i amerikansk fotboll på elitnivå i 

Sverige inom åldrarna 16-22. Dessa var framplockade 

genom ett bekvämlighetsurval pga begränsat antal 

amerikansk fotbollsspelare i   

Stockholmsområdet. 15 quarterbacks kontaktades via 

e-mail med hjälp av respektive lags tränare, varav 7 

valde att delta. Samtliga testtillfällen skedde utomhus på fotbollsplan, på olika platser.  
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3.1 Testprocedur 

Med inspiration tagen från studien gjord av Elliot et al. (2011) utformades testproceduren med 

mål att orsaka en skillnad mellan försökspersonernas HRV-värden vid två olika tillfällen. Ett 

testtillfälle bestod i ordningsföljd av:  

1. Läsning av infoblad, godkännande av deltagande samt detaljerad instruktion av 

testprocedur. 

2. 3 minuters HRV-mätning med pulsband, sittandes 

3. Uppvärmning: 3 x 200m löpning och 20 kast med amerikansk fotboll (10-15 min) 

4. 3 minuters nedvarvning, sittandes 

5. 3 minuters HRV-mätning med pulsband, sittandes 

6. Prickskyttetest: 30 kast på måltavla (⌀=50cm), på 7,5m avstånd 

Vid ett av tillfällena fick försökspersonen lyssna på aggressiv thrash metal-musik under steg 3 

och 4 med syfte att orsaka en skillnad i resultat på HRV-mätning vid steg 5 mellan det två 

olika tillfällena. Vid pilottester visade det sig att denna musik orsakade en tydlig förändring i 

HRV vid icke fysisk aktivitet. 4 försökspersoner gjorde andra testtillfället med musik medan 3 

försökspersoner gjorde första testtillfället med musik. Försökspersonerna ombads hålla sig till 

normal sömn och kosthållning 24 timmar innan testtillfället. De två testtillfällena skedde 

samma tid på dygnet med en högsta differens på 60 minuter. Detta gjordes då HRV har visat 

sig följa en circadisk cykel (Sammito, Sammito & Böckelmann, 2016) och genom att utföra 

tester samma tid på dygnet minimerar man denna felkälla. Tid mellan testtillfällen varierade 

mellan 1 dag och 14 dagar. 

 



 

 

Figur 6 – Illustration av de två testtillfällenas aktiviteter och de resultat som respektive 
aktivitet producerat. Definitioner för resultat finns i sektion 3.3 Statistisk analys.
 
För testprotokoll, se bilaga 2. 

3.2 Utrustning 

För att mäta och analysera HRV

H7 pulsband (Kempele, Finland, 2012)

Bluetoothkompabilitet och en samplingfr

1000hz. Bandet kopplades till appen EliteHRV 

v3.8.12 (USA, 2016) i en smartphone. Appen och 

pulsbandet registrerade tiderna mellan varje hjärtslag 

och dess rådata exporterades via mail i form av 

textdokument, där varje rad representerar ett inter

mellan två hjärtslag (RRi), räknat i millisekunder, 

figur 7. Rådatan analyserades därefter i 

programvaran Kubios HRV v2.2 (Kuopio, Finland, 

2014) för att illustrera mätningen grafiskt samt få fram HRV

frekvensdomänen. Kubios HRV analyserar RRi

mätinstrument och presenterar HRV

användbart sätt (Tarvainen et al. 2014).
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Figur 7 – Exempel på rå

Illustration av de två testtillfällenas aktiviteter och de resultat som respektive 
producerat. Definitioner för resultat finns i sektion 3.3 Statistisk analys.

 

HRV användes ett Polar 

(Kempele, Finland, 2012) med 

och en samplingfrekvens på 

kopplades till appen EliteHRV 

i en smartphone. Appen och 

tiderna mellan varje hjärtslag 

s via mail i form av 

där varje rad representerar ett intervall 

, räknat i millisekunder, se 

s därefter i 

v2.2 (Kuopio, Finland, 

för att illustrera mätningen grafiskt samt få fram HRV-värden inom tids

HRV analyserar RRi-data taget från elektrokardiogram eller andra 

t och presenterar HRV-värden i tidsdomän och frekvensdomän på ett lättläst och 

användbart sätt (Tarvainen et al. 2014). 

Exempel på rådata för RRi 

Illustration av de två testtillfällenas aktiviteter och de resultat som respektive 
producerat. Definitioner för resultat finns i sektion 3.3 Statistisk analys. 

värden inom tids- och 

data taget från elektrokardiogram eller andra 

tidsdomän och frekvensdomän på ett lättläst och 
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3.3 Statistisk analys 

En korrelationsanalys gjordes mellan HRV-värden och testresultat för att försöka identifiera 

ett samband mellan HRV och quarterbackprestation. rMSSD och HF är de två mätvärden som 

analyserats. Resultaten från tillfälle 1 benämndes med v1 (visit 1), resultaten från tillfälle 2 

benämndes med v2 (visit 2). För en grafisk illustration av när de olika värdena framställdes, 

se figur 6. Differensen mellan de två tillfällenas mätningar beräknades på följande vis: 

v1(mätvärde) - v2(mätvärde) = Diff(mätvärde) 

För att identifiera ett samband ställdes differens i testresultat (DiffR) mellan tillfällena emot 

differens i rMSSD (DiffrMSSD) och HF (DiffHF), mellan tillfällena. Ekvationerna för DiffR, 

DiffrMSSD och DiffHF ser ut som följande: 

v1R - v2R = DiffR 

v1rMSSD - v2rMSSD = DiffrMSSD 

v1HF - v2HF = DiffHF  

Ett positivt Diff-värde innebar en resultatsförsämring från tillfälle 1 till tillfälle 2. Ett 

negativt Diff-värde innebar en resultatsförbättring från tillfälle 1 till tillfälle 2. DiffR ställdes 

mot differensen förändring av HRV-mätvärdena från före uppvärmning till efter upvärmning 

(ΔrMSSD och ΔHF). Ekvationen för ΔrMSSD och ΔHF ser ut som följande: 

rMSSD(vila) - rMSSD(pretest) = ΔrMSSD 

HF(vila) - HF(pretest) = ΔHF 

Ekvationen för DiffΔrMSSD och DiffΔHF ser ut som följande: 

v1ΔrMSSD - v2ΔrMSSD = DiffΔrMSSD  

v1ΔHF - v2ΔHF = DiffΔHF 

I det statistiska analysprogrammet SPSS Statistics v24.0 (IBM Corporation, Armonk, 

New York, 2016) gjordes därefter en korrelationanalys mellan DiffR och mätvärdena 

DiffrMSSD(vila), DiffrMSSD(pretest), DiffHF(vila), DiffHF(pretest), DiffΔrMSSD och 

DiffΔHF. Korrelationstestet som användes var Pearson Correlation test och signifikanstestet 

som gjordes var 2-tailed Test of Significance, där en statistisk signifikans är p = <0,05. 
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Dessutom gjordes ett T-Test på testresultaten mellan tillfällena för att se om musiken 

hade en statistiskt signifikant påverkan på resultaten. 

3.4 Validitet, Reliabilitet och Etiska överväganden 

Något golden standard-test för Quarterback pricksäkerhet har inte kunnat hittas. Begreppet 

pricksäkerhet kan variera i betydelse beroende på sammanhang. Avstånd, rörelse, träffmål och 

kastobjekt kan vara olika faktorer som kan bidra till denna variation. Istället har en 

experimentell metod för pricksäkerhet med idrottsspecifik karaktär använts. Antalet kast 

bestämdes med motivationen att för få kast lämnar utrymme för felkälla och för många kast är 

tröttsamt för deltagare. 30 kast tog mellan 3 och 5 minuter att utföra och ansågs lämpligt. 

Elektrokardiograf (EKG) är golden standard för att mäta tiden mellan hjärtslag som är 

den data som behövs för att beräkna HRV. På GIH fanns en EKG-maskin men av 

bekvämlighetsskäl valdes en mer praktisk mätmetod för att samla in värden för RRi då 

maskinen var stor, tung och klumpig. Företaget Polar har en historik av att producera 

kvalitetssäkrade mätinstrument såsom pulsklockorna Polar S810, Polar RS800 och Polar 

V800 som alla är bevisade valida metoder för att mäta RRi i jämförelse med EKG (Giles, 

Draper & Neil, 2016). Samma studie (ibid) använde sig utav pulsbandet Polar H7 vid 

säkerställandet av Polar V800:s validitet, samma bälte som används i detta arbete. 

Då EKG inte använts av bekvämlighetsskäl, behövdes en annan metod för att 

sammanställa den data som pulsbandet Polar H7 producerar. Smartphoneapplikationen Elite 

HRV är en gratis app som samlar in Polar H7-data och presenterar HRV på ett 

användarvänligt sätt. Ingen publicerad forskning har presenterat vare sig deras metod för att 

beräkna HRV är valid eller ej, så de HRV-värden som applikationen visar användes inte i 

denna studie. Appen kan lyckligt nog exportera rådata från Polar H7-bandets insamling (se 

figur 5 i sektion 3.2 Utrustning) och värdena kan därefter användas för analys i icke-

relaterade program. För att bekräfta denna datas validitet hade det behövt göras en 

valideringsstudie på Elite HRV:s applikation i förhållande till de värden som en EKG visar. 

Beträffande studiens etiska överväganden har den främsta åtgärden som tagits varit att 

informera försökspersonerna om deras rättigheter som deltagare i vetenskapliga studier i 

enlighet med GIH:s riktlinjer för etiska aspekter. De punkter som deltagarna varinformerade 

om var de följande: 

 All personlig information hanteras anonymt och resultat kodas för att inte kunna 

kopplas till personen. Testledare har tystnadsplikt. 
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 Deltagares samtycke till deltagande krävs innan denne kan delta i studien. 

 Är deltagaren under 18 år krävs godkännande från vårdnadshavare för att delta. 

 Deltagaren ska ha fått och förstått information gällande arbetets syfte och metod. 

 Testresultaten får endast användas för att uppfylla arbetets syfte. De får inte nyttjas av 

utomstående som grund för beslutsfattande eller andra åtgärder. 

 Deltagaren har rätten att avbryta medverkan i studien när som helst utan krav på 

förklaring. 

Då några av deltagarna var under 18 år kontaktades deras respektive vårdnadshavare för 

att få ett godkännande. Alla utom en underskrift från vårdnadshavare ordnades på plats, den 

sista ordnades via mail då vårdnadshavare inte bodde på samma ort som studiedeltagare. 

Eftersom att studien var del av högskoleutbildning och var på grundläggande nivå gjordes 

ingen ansökan om godkännande från etiska rådet eller någon etisk nämnd. 

  
För informationsblad som skickats ut till samtliga deltagare, se bilaga 3. 
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Tabell 2 – Medelvärde, standardavvikelse och medelfel för båda tillfällen samt 
grad av statistiskt signifikanta skillnader mätt i ett T-Test. 

4. Resultat 

Testresultat 

Resultaten från de två testtillfällena visade inga statistiska skillnader mellan tillfällena, då 

inga av värdena uppnådde kriteriet p=<0,05, se tabell 2. Data för det tillfälle som utförts med 

musik betecknas (M), data för det tillfälle som utförts utan musik betecknas (U). 

 

 

Sample Statistik T-Test 

 Medelvärde N Std. Avvikelse Medelfel Sig. (2-tailed) 

(U)Resultat 18,00 7 5,260 1,988 
0,848 

(M)Resultat 18,29 7 4,461 1,686 

(U)rMSSD(vila) 101,36371 7 61,554232 23,265313 
0,796 

(M)rMSSD(vila) 93,29700 7 78,260641 29,579742 

(U)rMSSD(pretest) 40,97514 7 19,042701 7,197465 
0,637 

(M)rMSSD(pretest) 43,57073 7 34,141322 12,904207 

(U)HF(vila) 38,86684 7 22,883901 8,649302 
0,103 

(M)HF(vila) 32,19323 7 21,902646 8,278422 

(U)HF(pretest) 26,19457 7 13,897185 5,252642 
0,826 

(M)HF(pretest) 25,11286 7 11,188730 4,228942 

 

För individuella mätresultat i kastprestationstest och samtliga mätvärden för 

hjärtrytmsvariabilitet, se bilaga 4. 

Korrelation 

En korrelationsanalys mellan HRV-skillnaderna och prestationsskillnaderna identifierade 

korrelationer för värdena DiffrMSSD(pretest) och Diff(R) samt mellan DiffHF(pretest) och 

Diff(R) med ett korrelationsvärde på -0,828 respektive -0,918. Dessa värden tyder på att det 

finns ett starkt samband mellan rMSSD och kastprestation samt mellan HF och kastprestation. 

Båda korrelationer kunde även bestyrkas av en statistisk signifikans genom det tvåsidiga 

signifikanstestet Sig. (2-tailed) med p-värden på 0,017 och 0,004, respektive. Då p=<0,05 i 

bägge fall kan H0 för frågeställning 1 förkastas. Ingen statistiskt signifikant korrelation kunde 
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identifieras i övriga differensvärden. För samtliga korrelationsvärden och signifikanser, se 

tabell 3. 

 
 
Tabell 3, sammanställning av de korrelationsanalyser som gjorts i SPSS för att undersöka 
sambandet mellan olika HRV-värden och kastprestation. Differens i de olika HRV-värdena 
har ställts mot differens i kastprestation. 

  *Korrelationen har en statistisk signifikans på p=<0.05 enligt Sig. (2-tailed). 
**Korrelationen har en statistisk signifikans på p=<0.01 enligt Sig. (2-tailed). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korrelationer 

    Diff(R) 
DiffrMSSD(vila) Pearson Correlation 0,081 

Sig. (2-tailed) 0,863 

N 7 
DiffrMSSD(pretest) Pearson Correlation -0,828* 

Sig. (2-tailed) 0,022 

N 7 
DiffΔrMSSD Pearson Correlation 0,5 

Sig. (2-tailed) 0,253 

N 7 
DiffHF(vila) Pearson Correlation -0,266 

Sig. (2-tailed) 0,565 

N 7 
DiffHF(pretest) Pearson Correlation -0,918** 

Sig. (2-tailed) 0,004 

N 7 
DiffΔHF Pearson Correlation 0,643 

Sig. (2-tailed) 0,12 

N 7 
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Figur 8, Korrelationsanalys mellan 
skillnader i kastprestation och 
rMSSD efter uppvärmning. Positiva 
värden på y-axeln innebär en 
försämring av resultat på 
prestationstestet. Positiva värden på 
x-axeln innebär en minskning av 
rMSSD. Den raka linjen 
representerar den linjära 
regressionen, de kurvade linjerna 
representerar 95 % 
konfidensintervallet. 
(n=7, r=-0,828, p=0,022) 
 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9, Korrelationsanalys mellan 
skillnader i kastprestation och HF efter 
uppvärmning. Positiva värden på y-
axeln innebär en försämring av 
resultat på prestationstestet. Positiva 
värden på x-axeln innebär en 
minskning av HF. Den raka linjen 
representerar den linjära regressionen, 
de kurvade linjerna representerar 95 % 
konfidensintervallet. 
(n=7, r=-0,918, p=0,004) 
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Statistisk signifikans för musik på resultat 

Ett T-Test i SPSS mellan medelvärdena för kastprestationsresultaten vid de två olika 

testtillfällena (med och utan musik) visade ingen statistiskt signifikant skillnad (p=0,848), se 

tabell 2. Då p-värdet är större än 5 % kan vi inte förkasta noll-hypotesen för frågeställning 2. 

Sig. (2-tailed) = 0,848 

5 Diskussion 

Resultaten visade ett samband mellan HRV och kastprecision då mätvärdena rMSSD och HF 

efter uppvärmning, var negativt korrelerade med kastprestation(r=-0,828 respektive r=-0,918). 

Det visade sig att högre HRV-värden var kopplade till sämre prestationer, lägre HRV-

mätvärden var kopplade till bättre prestationer. Det gick inte att hitta ett samband mellan 

rMSSD och HF före uppvärmning med testresultat. Förändringen av mätvärdena från före 

uppvärmning till efter visade sig inte heller ha något samband med testresultat. Beträffande 

musikens påverkan på prestation identifierades ingen statistiskt signifikant skillnad (p=0,848). 

Om resultaten kopplas till studiens frågeställningar ser det ut som nedan: 

● Finns det en korrelation mellan HRV och Quarterbackprestation? 

Slutsats: Ja 

o Reflekterar root mean square of successive differences (rMSSD) och/eller high 

frequency power (HF) före eller efter uppvärmning prestationsförmåga vid 

efterkommande test? 

Slutsats: Ja, men endast för mätvärden efter uppvärmning. 

o Reflekterar en förändring i dessa HRV-värden mellan före och efter uppvärmning 

skillnader i individuella kastprestationer? 

Slutsats: Nej  

 Orsakar musik en statistiskt signifikant skillnad i resultaten? 

Slutsats: Nej 

5.1 Resultatdiskussion 

Resultaten har visat en statistiskt signifikant korrelation mellan HRV-värden strax före 

kastprestation och faktiska testresultat. Detta samband pekar på att HRV-mätningar eventuellt 

skulle kunna användas för att diagnosticera en spelares grad av beredskap. Om fysiologiska 

mätvärden kan förutspå kommande prestationsförmåga kan det eventuellt underlätta 
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tävlingsverksamhetens arbete i att plocka fram de bästa idrottarna för att representera laget 

under tävling.  

Detta arbetes identifierade negativa korrelation mellan HRV-värden och QB-prestation 

går emot vad tidigare forskning säger. Tidigare undersökningar gjorda på akuta HRV-

mätningars koppling till prestationsförmåga (Saus et al. 2006, Thompson et al. 2015) har 

funnit kopplingen mellan höga HRV-värden och bättre prestationsförmåga, alltså en positiv 

korrelation. Dessutom ger forskning från andra testdomäner en intuitiv uppfattning att god 

HRV är kopplad till god hälsa och prestation. Exempelvis har akuta HRV-mätningar som 

visat höga värden kopplats till högre prestation på IQ-test (Elliot et al. 2011). Dessutom har 

ytterligare positiva hälsomarkörer kopplats till god hälsa (Stuckey et al. 2014, Chiang et al. 

2013 & Guo et al. 2015). Detta forskningsläge pekade på att denna undersökning skulle 

producera liknande resultat. 

Hansen et al. (2009) visade i sin reaktionsförmågastudie att individer med låg HRV 

presterade bättre vid stress än individer med låg HRV som inte utsattes för stress. Detta fynd 

pekar på att man inte rakt av kan dra slutsatsen att hög HRV är bra, eller att låg HRV är 

dåligt. Nackdelen med deras studie i detta sammanhang är att de HRV-mätningar som gjorts 

skett vid vila långt före testtillfälle. Deras mätningar skiljer sig till naturen med de mätningar 

som denna studie innefattat då de skett efter fysisk aktivitet och kan definieras som akuta. 

Mer forskning behöver göras på hur akut HRV reflekterar prestationsförmåga för att man med 

säkerhet ska kunna jämföra denna studie i ett större sammanhang. 

Vidare på idén att ”hög HRV är bra och låg HRV är dåligt” och att idén inte 

nödvändigtvis är sann, argumenterar Plews et al. (2013) att det är av yttersta innebörd att 

HRV konstant används med individualisering i åtanke. Individers HRV-värden reagerar olika 

på olika stimuli, vilket gör det viktigt att man har en historik av HRV-mätningar från 

individen i fråga, för att ett effektivt användande av detta mätvärde ska vara möjligt. Deras 

studie baserar sina argument på att det inte finns tydliga mönster i hur förändringar i HRV 

reflekterar anpassning till träning eller formtoppning. Detta blir då ett argument mot denna 

studies resultat som pekar på att det går att använda HRV för att förutspå prestation och att 

detta användande följer den korrelation som resultaten i detta arbete visat. Om man väljer att 

ta Plews et al. (2013)-perspektivet bör dessa resultat då tas med en nypa salt då de endast är 

baserade på 4 mätningar per individ. 

Slutligen kan faktum att prestationsdomänen i fråga vara en del av förklaringen till 

varför detta arbetes resultat skiljt sig från övrig litteraturs resultat. De studier som 
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sammanfattats i sektion 1.6 HRV: Existerande forskning och som nämnts ovan har testat 

färdigheter som inte nödvändigtvis kräver grov- eller finmotorisk finess. Detta arbete har 

testat kast med amerikansk fotboll som ställer större krav på grov- och finmotoriken. 

Sambandet mellan HRV och dessa färdigheter kanske skiljer sig jämfört med sambandet 

mellan HRV och färdigheter som reaktionshastighet, uppmärksamhet och kognitiv funktion. 

Kanske sambandet skiljer sig mellan prickskytte med pistol och prickskytte i kast med 

amerikansk fotboll. Ytterligare forskning behöver göras på sambandet mellan HRV och 

prestationsförmåga i mer fysiskt krävande aktiviteter. 

Ur ett positivt sken har denna studie värde i det att de resultat som har identifierats, 

motsäger den existerande litteraturen. Detta bidrar till att man fortsatt bör förhålla sig kritisk 

till vad forskningen säger om detta ämne. Detta arbete kan användas som ett argument för att 

forskningen inte ännu har lyckats förstå sig på HRV:s koppling till olika situationer. Inom det 

medicinska fältet verkar HRV:s nytta ha blivit väl fastställt, men inom prestationsdomänen 

kvarstår fortfarande frågetecken. För att effektivt kunna använda sig av HRV inom 

idrottssammanhang behöver vidare forskning göras. 

5.2 Metoddiskussion 

Den ursprungliga idén var att testa försökspersonerna vid två olika tillfällen och manipulera 

omständigheterna så att en skillnad i HRV kunde identifieras. Med hjälp av musik som extra 

stressmoment skulle HRV-värdena visa en skillnad och utifrån denna skillnad skulle en 

undersökning göras för att se om en ökad HRV förvarnade om en förbättrad 

prestationsförmåga eller vice versa. Musiken var aldrig en stor nog faktor för att kunna 

kontrollera när försökspersonerna hade höga respektive låga HRV-värden. Som beskrivet i 

resultatet hade musiken ingen signifikant påverkan på prestationsförmågan. Trots detta kunde 

skillnad i både testresultat och HRV-värden identifieras, en skillnad som troligen uppstått av 

naturliga skäl, och en korrelationsanalys gjordes ändå och visade intressanta resultat. Dessa 

naturliga skäl misstänks vara psykologiska stressfaktorer, såsom stress relaterat till skola, 

familj etc. och fysiologiska stressfaktorer, såsom mängd/intensitet på träning senaste dagarna, 

mat och sömn. 

Akuta HRV-mätningar är inte vanligt förekommande inom den vetenskapliga 

litteraturen. En förklaring på detta kan vara akuta mätningars låga reliabilitet i resultat vid 

upprepade mätningar under samma testtillfälle. I Cipryans (2016) studie på akuta HRV-

mätningars reliabilitet visade det sig att rMSSD-måttet är det mest reliabla, men faktum att 
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värdena kan variera mätningar emellan kan tala för en felkälla i resultat. Det innebär att de 

HRV-värden som mäts före test kanske inte är aktuella under testets gång. Eftersom att 

testerna kunde pågå upp till 5 minuter efter sista mätning kan individens HRV-status 

förändras under testets gång. 

Det sista problemet som måste uppmärksammas och som är den största faktorn i 

arbetets resultats trovärdighet är antalet försökspersoner som deltagit i studien. För att kunna 

dra en slutsats utifrån detta arbetes resultat och med säkerhet kunna förlita sig på denna 

slutsats krävs det att ytterligare data samlas in, speciellt med tanke på att det samband som 

resultaten visar mellan HRV och prestation motsäger tidigare forsknings resultat. Antingen 

krävs det flera försökspersoner eller testtillfällen. 

Plews et al. (2013) beskriver i sin rapport att longitudinella undersökningar krävs för att 

man ska kunna säga något om individer utifrån deras HRV värden. Baserat på detta kan man 

argumentera för att detta arbetes resultat hade varit ännu intressantare om man hade följt 

individerna över en längre period. Förslagsvis en studie där deltagarna gör HRV-mätningar 

och ett kort prestationstest varje dag i en månad och sedan undersöks hur prestationen 

förhåller sig till förändringar i daglig HRV. Med många fler datainsamlingar kan man vinna 

en större förståelse i hur HRV fungerar på ett individuellt plan. Det vore mycket intressant att 

undersöka om kastprestation följer samma mönster som en eventuell HRV-förändring och 

vare sig det är ett positivt eller negativt korrelationssamband som råder mellan de två. En 

sådan metod tillfredsställer kravet på individualiserat användande av HRV-mätningar. 

Dessutom ger det en klarare bild av hur HRV beter sig i förhållande till prestationsförmåga än 

vad denna studie gör. 

5.3 Slutsats 

Resultaten visar att det finns en korrelation mellan HRV och Quarterbackprestation, mer 

specifikt i mätvärdena rMSSD och HF strax före test, efter uppvärmning. Dessa resultat talar 

för att det eventuellt att går att använda HRV som en metod för att mäta spelares grad av 

beredskap. Fynden bör däremot tas med varsamhet på grund av svagt antal försökspersoner 

och den övriga litteraturens motsatta uppfattningar vad gäller HRV:s samband med prestation 

i olika domäner. 
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Bilaga 1: Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar: 
Syftet med denna studie är att undersöka HRV-mätningars förmåga att förutspå 
quarterbackprestation inom domänen prickskytte. 
 
Frågeställningar:  
● Finns det någon korrelation mellan HRV och Quarterbackprestation? 

o Reflekterar HRV-rMSSD och/eller HF före eller efter uppvärmning 
prestationsförmåga vid efterkommande test? 

o Reflekterar en förändring i dessa HRV-värden skillnader i individuella 
kastprestationer?  

● Orsakar musik en statistiskt signifikant skillnad i resultaten? 
 
Vilka sökord har du använt? 

Heart Rate Variability 
Sports Performance 
Cognitive Performance 
American Football 
Health Marker 
Frequency Domain Analysis 
Autonomic Control 
Choking 
Elite Athletes 
 
Var har du sökt? 

SportDiscus 
PubMed 
Google Scholar 

 
Sökningar som gav relevant resultat 

PubMed & SportDiscus: Heart Rate Variability Sports Performance 
SportDiscus:Sports Performance 
Pubmed: Cognitive Performance Heart Rate Variability 
Pubmed: Health Marker Heart Rate Variability 
PubMed: Heart Rate Variability Frequency Domain Analysis 
SportDiscus: Autonomic Control Sports Performance 
SportDiscus: Choking 
PubMed & SportDiscus: Heart Rate Variability Elite Athletes 
 
Kommentarer 

Mycket material har hittats via relaterade artiklar vid sökning i databaser samt 
vidarekoppling från översiktsartiklars primärkällor som de hänvisat från. 



 

 

 

 

Bilaga 2: Testprotokoll 

 
Testprotokoll: HRV och pricksäkerhet 

1. Introduktion av undersökning samt genomgång av tidsplan.  ☐ 

2. 03:00 Baseline-mätning av HRV vid vila, sittandes  ☐ 
 

3. Standardiserad uppvärmning, ca 10 minuter 
o 200m jogg 
o 20 kast till passmottagare 
o 200m jogg  
o 20 kast till passmottagare 
o 200m jogg 
o 20 kast på måltavla 

Utan musik ☐   Med musik ☐ 
 

4. 03:00 nedvarvning, sittandes    ☐ 

5. 03:00 Förtestmätning av HRV, sittandes   ☐ 

6. Start av prickskyttetest, 30 kast mot måltavla på 7,5m avstånd. ☐ 
 

Namn:__________________________    
   

        Födelsedatum: ______________    
     
             Erfarenhet: ______ år som QB    
     
 
Denna studie försöker att kartlägga hjärtrytmsvariabilitets förmåga att förutspå 
Quarterbackprestation. Undersökningen innefattar två tillfällen bestående av två 
pulsmätningar med pulsband och smartphone, standardiserad uppvärmning samt ett 
prickskyttetest med amerikansk fotboll (30 kast) 
 
Nedan ger jag mitt godkännande för att delta i denna studie. 
 
 
____________________________       _______________________________ 
Signaturtestdeltagare        Godkännande från målsman 
   
 
____________________________       _______________________________ 
Ort och datum        Ort och datum  
   
 
____________________________       _______________________________ 
Namnförtydligande testdeltagare       Namnförtydligande målsman 



 

 

 

 

Bilaga 3: Informationsblad 

  
 
 
 
Hjärtrytmsvariabilitet och kastprestation i 
amerikansk fotboll. 
 
 

Information till deltagare i studien: 
Du bjuds härmed in till att delta i en studie som del av ett examensarbete på C-nivå. Studiens 
syfte är att undersöka hjärtrytmsvariabilitetens (HRV) förmåga att förutspå idrottsprestation. 
Litteraturen pekar på att det finns ett samband mellan hög HRV relativt för individen och 
högre prestation inom domänerna kognitiv funktion och prestation, men mer forskning 
behöver göras på HRV i förhållande till fin- och grovmotorisk funktion för att kunna  dra 
slutsatsen att det finns kopplingar mellan HRV och idrottsprestation. Denna undersökning 
utforskar sambandet mellan skillnader i HRV och skillnader i prestation i ett prickskyttetest i 
kast med amerikansk fotboll.  
 
I enlighet med Gymnatik- och idrottshögskolans riktlinjer för etiska aspekter där all forskning 
ska bygga på respekt för de personer som deltar i studien kommer detta arbete erbjuda dig 
följande rättigheter: 

 All personlig information hanteras anonymt och resultat kodas för att inte kunna 
kopplas till personen. Testledaren har tystnadsplikt. 

 Ditt samtycke till deltagande krävs innan du kan delta. 
 Är du under 18 år krävs även godkännande från vårdnadshavare för att delta. 
 Du ska ha fått och förstått information arbetets syfte och metod. 
 Testresultaten får endast användas för att uppfylla arbetets syfte. De får inte nyttjas av 

utomstående som grund för beslutsfattande eller andra åtgärder. 
 Du har rätten att avbryta medverkan i studien när som helst utan krav på förklaring. 

 
Förväntningarna på dig som testperson är att vid två tillfällen genomföra ett prickskyttetest 
bestående av 30 kast med amerikansk fotboll mot en måltavla på 7,5m avstånd. Testerna 
kommer föregås utav tre minuters HRV-mätningar i liggande position före samt efter 
uppvärmning. Uppvärmningen kommer vara standardiserad enligt testprotokollet och vid ett 
av tillfällena kommer musik spelas i ett par hörlurar du får ha på dig. Vid det andra tillfället 
kommer ingen musik spelas. För att undvika felkällor i resultatet ombeds du att 24 timmar 
före testtillfällena sova och äta normalt. 
 
Vid testtillfället görs en mer utförlig genomgång av testerna. På plats kommer du få fylla i 
blankett för godkännande av deltagande. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Emil Querat 
Tränarprogrammet, årskurs 3 
Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm 
  



 

 

Bilaga 4: Testresultat för prickskyttetest och HRV

 

 

 

: Testresultat för prickskyttetest och HRV-mätningar 

 


