
 

Vad är HRV - Indikation på funktionella hälsa och nervsystemets åldrande 

Hjärtrytmen ändras med varje slag. Hjärtat ökar och saktar ned takten konstant. Detta speglar bland 

annat grundkonditionen i din kropp. Om inte ditt hjärta kunde öka hastighet, skulle du inte kunna ta 

några snabba steg uppför en trappa – utan att svimma. Om systemet inte kunde sakta ned 

hastigheten, skulle du inte kunna somna på kvällen. Och det är de två grenarna i ditt autonoma 

nervsystem(ANS) som skickar signalerna för att öka eller sakta ned takten ute i alla organ i kroppen. 

Variation i hjärtrytmen är normalt och ur flera perspektiv hälsosamt, till skillnad från arytmier där 

variationen mellan pulsslagen eller i själva pulsslagets uppbyggnad är uppenbart avvikande och är ett 

patologiskt tillstånd.  

Variationen i hjärtrytmen påverkas av allmäntillståndet, och regleras fysiologiskt främst av autonoma 

nervsystemet. Autonoma nervsystemet är alltid aktivt, men blir exalterat eller undertryckt av olika 

normala och onormala tillstånd. En vältränad person har stort HRV i vila, medan HRV sjunker under 

ansträngning. En arbetspuls har därför ofta mindre HRV än en vilopuls. Personer som är stressade, 

äldre och sjuka har mindre HRV i vila.  

Andning och mentalt fokus ligger till grund för träningsupplägget. Två hjärtslag efter varandra är 

aldrig riktigt exakt identiska, utan skiljer sig åt i kraft, tid och längd. Hälsosamma och optimala 

tillstånd är ett resultat av pågående, dynamisk flervägs interaktion mellan  olika kontrollsystem på 

både lokal och central nivå i kroppen. En interaktion som aldrig riktigt vilar, och mycket sällan kan ses 

som statisk. 

Sympatisk aktivitet i ANS förknippas ofta med efferenta (från hjärnan och nedåt) signaler, vilket till 

exempel ökar pulsen och interagerar med hormonkörtlar. Frisättning av adrenalin anses primärt 

styras av aktivitet i den sympatiska grenen av ANS. Sympatisk aktivitet syftar ofta till att mobilisera 

våra resurser och fokusera vår energi för att möta någon form av utmaning. Andra funktioner 

hämmas som till exempel kroppsvätskornas flöde, delar av matsmältningsprocessen och liknande. 

Parasympatisk aktivitet har motsatt funktion, den sänker pulsen, ökar flödet av kroppsvätskor, 

interagerar mer med immunsystemet än sympatisk aktivitet. Hjärtat är ett auto-rytmiskt organ, det 

skapar sina egna hjärtslag och har ett eget internt nervsystem. Båda grenarna i ANS är djupt 

integrerade i hjärtat och dess nervsystem. Varje liten förändring i någon av grenarna kommer att 

påverka hjärtats rytm från slag till slag.  

Vagusnerven är en viktig del av det parasympatiska nervsystemet, och kallas ibland för ”den långa 

vandraren” eftersom den rör sig slingrande från hjärnan ner genom framsidan av bröstet, diafragma, 

sveper sig runt hjärtat, vidare genom magen och tarmarna. Ur ett afferent (uppåtgående) perspektiv 

på vårt ANS är vagusnerven intressant eftersom ungefär 80% av det vagala nervsystemet består av 

nervfiber som leder uppåt till hjärnan.  Under senare tid har just vagusnervens psykofysiologiska 

funktioner undersökts av flera oberoende forskargrupper. Bland annat har man funnit att 

vagusnerven har starka kopplingar till vår förmåga till självreglering. 

 En störd andning kan bestå av två moment:  

1. En grund, otillräcklig andning som leder till för mycket koldioxid i blodet.  

2. En kompensatoriskt ökad andning som triggar en fysiologisk arousal. Hyperventilation 

(med bl.a. för lite koldioxid i blodet) ger symtom som yrsel och parestesier=domningar i 

händer och fötter. 

 



HRV Träningens grunder  

HRV-Träning handlar om att lära sig påverka det mentala, fysiska och emotionella tillståndet. Det 

betyder att jag både behöver uppfatta hur det är just nu och om detta stämmer överens med det 

önskade läget, eller om jag vill påverka något. Grundtekniken handlar om andningens påverkan på 

det inre systemet. Med hjälp av en djupare och mer rytmisk andning kan det inre systemet få stöd att 

öka tempot eller sänka tempot. En sorts inre gas- och bromspedal som går att påverka med träning. 

Med ökad upplevelse av hur det är – ökad närvaro – kan även tankar och känslor påverkas.  Den 

grundläggande HRV-träningen handlar om att lära känna sin inre ”gas” och ”broms” genom att följa 

de inre förändringarna som kan ses i ett biofeedback verktyg.  

Det huvudsakliga målet med HRV träningens grundprogram är att du som klient uppnår ett läge i 

kroppen där balans uppstår. En långsammare, djupare och jämnare rytm i andningen. Andningen 

påverkar parasympatisk aktivitet och ger en känsla av avkoppling.  

När du upplever obehag, uppstår ett tillstånd där gasen och bromsen försöker överrösta varandra. 

Sympaticus påslaget höjer aktiviteten och samtidigt försöker parasympaticus återskapa balans. Det 

liknar det knasiga i att försöka köra din bil med en fot på bromsen och en annan på gasen. Att köra så 

är varken bra för din bils motor, eller din kropp.  

Det första vi behöver komma ihåg är att vi har större variabilitet under barn- och ungdomsåren. 

Variabiliteten minskar helt naturligt i takt med att vi åldras. Av just denna anledning ses HRV som ett 

bra mätinstrument när det gäller att jämföra fysiologiskt åldrande med kronologiskt åldrande.  

Det går att bedöma en människas ålder utifrån HRV, förutsatt att den personen följer en hälsosam 

utveckling i sitt HRV. När variabiliteten är under det normala relaterat till ålder, har flera studier visat 

att detta kan innebära en stark prediktiv markör för framtida hälsoproblem. Så HRV kan betraktas 

som en viktig och grundläggande rytm i kroppen.  

När vi har lägre HRV än vi borde i förhållande till ålder, så indikerar detta ett utmattat ANS, vilket kan 

associeras med inflammationer, CHF (congestive heart failure), diabetes, högt blodtryck, övervikt och 

metabola syndromet. HRV används också som ett modernt och tillförlitligt instrument för 

psykologiska mätmetoder inom forskningsområdet psykologi.  

HRV har blivit en viktig markör för psykologisk återhämtning som med andra ord visar på vår förmåga 

att anpassa oss till olika situationer. En god variabilitet, igen kopplat till ålder, kopplas till god mental 

prestationsförmåga när det gäller uppgifter som kräver högre kognitiva funktioner. Det vill säga 

uppgifter som kräver aktivitet i främre delen av hjärnan (frontala- prefrontala kortex). 

Inom psykologisk forskning har man även funnit samband mellan låg HRV och ångest, depression och 

självreglerande förmåga. Tillstånd där människan har svårt att komma ur ett starkt emotionellt 

laddat tillstånd, ofta upplever individen låg kontroll. Bland barn och ungdomar har man funnit 

samband mellan låg HRV och framtida problem med emotionell självreglering och associerade 

beteendeproblematik, depression och generell ångest. 

En negativ känsla såsom frustration eller ilska orsakar hjärtat att öka och dra ned på takten på ett 

sätt som inte är samordnat och effektivt. De sympatiska och parasympatiska systemen tappar sin 

synkronisering. En osamstämmig, osynkroniserad neurologisk process uppstår. Ojämna, ryckiga, 

hjärtrytmsignaler till hjärnan kan påverka vår högre hjärnfunktion, den del av hjärnan som vi 

använder för att tänka. Forskare kallar detta hämmande av hjärnbarken. Hjärnans förmåga att 

bearbeta information minskar, inklusive beslutsfattande, problemlösning och kreativitet. 

Reaktionshastigheten sjunker och koordinationen blir nedsatt. Detta förklarar varför det är så svårt 

att tänka klart och att vår reaktionsförmåga sjunker när vi är arga, oroliga eller upprörda. Ett exempel 

är när vi blir arga på någon och sedan säger någonting dumt. Efteråt funderar du var du hade din 

hjärna. Hjärnan spelar oss ofta spratt när vi upplever en utmaning. När vårt intelligenta tänkande är 



delvis eller helt ned stängd börjar vi fokusera på objektet för obehaget i stället för den behagliga 

känsla vi vill uppleva. Din förmåga till helhets syn minskar radikalt, men genom att skifta ditt fokus 

från det du inte vill till din positiva intention(känslan), kan du se situationen ur ett nytt perspektiv.    

Det finns en positiv intention med det mesta vi gör, även om det i ibland blir lite snedvridet och 

kommer ut som allt annat än positivt. Någonstans där innerst inne finns något som du vill. Något som 

är starkt och positivt, men sedan kan vårt mentala fokus sätta käppar i hjulet för oss och den från 

början positiva intentionen förvandlas till t ex ilska, frustration eller oro. 

 

Positiva (behagliga) känslor, till exempel en känsla av uppskattning, stödjer harmoni och en mjuk, 

samstämmig hjärtrytm. De sympatiska och parasympatiska banorna har hittat en harmonisk och 

effektiv rytm. Vi kan tänka klart, hantera våra känslor och kreativt lösa problem. 

EmWave Pro är ett PC-baserat system(Både PC/MAC) som använder variationen i hjärtrytmen som 

ett mätinstrument för hur klientens generella tillstånd inombords genom att följa pulsens 

förändringar direkt på skärmen. Baserat på den senaste forskningen inom neurovetenskap och 

kardiovaskulär medicin, erbjuder emWave Pro en direkt feedback på det inre tillståndet hos klienten. 

Du som klient behöver inte gissa eller anta att du hittat sitt bästa tillstånd eller ”zonen” eller om du 

”gör rätt”. Man kan se själv hur attityder och känslor påverkar hjärtats rytm och ger en direkt 

feedback på hur snabbt ett tillstånd kan förändras när du använder våra verktyg och tekniker.    

Genom att använda emWave regelbundet, kan man lära sig känna igen och välja ett konstruktivt 

tillstånd medvetet.  

Över tid kommer man att nå en högre grad av samstämmighet i sin kropp, vilket gör det allt lättare 

att:    

 • Växla mellan stress och välmående 

 • Tänka klart och fatta beslut i högt tempo 

 • Öka återhämtningsförmågan 

 • Öka uthållighet och balans i en föränderlig miljö 

 • Öka kreativiteten   

 • Förbättrad prestationsförmåga genom att lära sig nå ”zonen”    

Det är dock viktigt att understryka att emWave inte kan användas för att ställa någon diagnos eller 

användas för att utvärdera hjärtats hälsa. Det är ett träningsverktyg och inget annat. För att kunna 

ställa en korrekt diagnos baserat på HRV (genom t ex EKG) behöver medicinsk expertis granska HRV 

aktivitet under många timmar. Det emwave PRO är bra på, är att ge ögonblicksbilder över kroppens 

svarsmekanik till våra tankar och känslor i nuet. Vilket kan förändras på ett ögonblick. 

 

 
HRV mätningen ger en indikation på din funktionella hälsa och nervsystemets åldrande. 
 

 

 

 

 

 



Exempel på enklare andningsövningar att testa hemma direkt 

Det långa djupa Yogiska andetaget - (3-6 andetag per minut) Slut ögonen och dra långsamt in luft 

genom näsan. Låt luften gå ner i magen och fylla den helt. Fortsätt fylla lungorna med luft så att 

revbenen vidgas maximalt. När de är helt fyllda har även nyckelbenen lyfts. Håll andan en stund och 

andas sedan långsamt ut och låt kroppen tömmas på luft i omvänd ordning. Först sjunker 

nyckelbenen, därefter revbenen och slutligen magen. Dra till sist in magen och pressa ut den sista 

luften.   

Ett bra sätt att träna denna andningsteknik är att ligga avspänd på rygg med en hand på magen och 

en på bröstkorgen uppe vid nyckelbenen. Låt resten av kroppen vara - eller bli - helt avslappnad. När 

du behärskar tekniken i sittande ställning är det viktigt att sitta med rak rygg och nacken sträckt. 

Effekter:  Både sympaticus och parasympaticus stimuleras ordentligt, en sorts ”inre stretching”. Ger 

ofta känslan av förnyad kraft och energi, avspändhet.  

Växelvis andning - Inom MediYoga kopplar man de olika näsborrarna till det autonoma 

nervsystemet. Växelvis andning innebär att du andas växelvis genom höger och vänster näsborre. 

Öva genom att med höger hands tumme täppa för höger näsborre och andas igenom vänster 

näsborre. Lägg sedan lillfingret över vänster näsborre, lyft tummen och andas genom höger näsborre. 

Andning genom vänster näsborre ger parasympatisk-lugnande effekt och genom höger näsborre ges 

sympatisk = aktiverande effekt. 

 

 

Texten är tagen från utbildningsmaterial från HRV Träning Sverige! 

www.hrvtraning.se 

 

 

 

HRV-träning är dock så mycket mer än bara andningsövningar då man integrerar både ”fysiskt”, 

”mentalt” och ”känslomässigt” för att uppnå ett bestående positivt resultat på din hälsa eller 

prestation genom att även kunna visa dina framsteg digitalt./Anna Baard-Blixt  

 

 

 

 

http://www.hrvtraning.se/


Hinner du tänka kreativa tankar eller reagerar du med känslor? 

Ett stressat nervsystem skickar sina signaler till ”fel” plats i hjärnan dvs. Amygdala där vår 

känslominnen finns lagrade. Därför brukar långvarig stress leda till att du reagerar med olika känslor 

istället för kreativt och logiskt som sig bör. Vid stress ser man även att Amygdala blir större samtidigt 

som Hippocampus krymper dvs. där vårt närminne finns. Många stressade idag känner att de fått 

dåligt minne. 

 

 

 

HRV-mätning ingår alltid i en Hälsoanalys hos mig. Men du kan även boka in en kortare konsultation 

inkl. HRV-mätning på 30minuter. 

Bokningssidan: BokaDirekt 

 

Hjärtligt välkommen till oss  

https://www.bokadirekt.se/places/l%c3%bcning-n%c3%a4ringsklinik-karlskrona--26285

