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En pilotstudie om metoden Stop, Breathe & Think vid en förhöjd 

stressituation – mätning av puls, skattning av ansträngnings- och 

avspänningsnivå. 

A pilot study on the method Stop, Breathe & Think of a heightened stress situation - the 

measurement of heart rate, estimation of effort and relaxation level. 
 
Hultman, L. & Lundgren, R. 
Institutionen för hälsovetenskap 
Luleå tekniska universitet 
 

Abstrakt  
Introduktion: Vid psykiskt påfrestande situationer påverkas kroppen såväl psykologiskt som 

fysiologiskt. Stress leder till sänkt välbefinnande, ökat mänskligt lidande och försämrad 

livskvalitet. I dagsläget finns en rad olika behandlingsmetoder för att handskas med stress, oro 

och ångest. Stop, Breathe & Think (SBT) är en ny behandlingsmetod, som inte studerats 

tidigare. Syfte: Syftet med studien var att göra en pilotstudie för att undersöka 

frågeställningen om SBT kan sänka pulsen vid en psykiskt stressframkallande situation. Syftet 

var även att mäta skattningen av ansträngningsnivån vid testet samt avspänningsnivån efter 

avslutat test. Metod: Studien var till designen en pilotstudie av ett randomiserat kontrollerat 

experiment. Urvalet bestod av 40 friska individer inom ålderspannet 18-65 år (21 män, 19 

kvinnor). Försökspersonerna lottades till en interventionsgrupp eller en kontrollgrupp. 

Samtliga försökspersoner fick utföra en skriftlig uppgift under tidspress. Interventionsgruppen 

instruerades att använda SBT efter den skriftliga uppgiften. Under testet noterades puls, 

skattning av ansträngningsnivå med en modifierad VAS-skala samt aktuell avspänningsnivå 

med S-PARI. Resultat: Studien visade inga statistiskt signifikanta skillnader mellan 

grupperna gällande puls, VAS-skattning och S-PARI. Pulsen sjönk generellt sett under hela 

testets gång hos båda grupperna. Ansträngnings- och avspänningsnivån hos båda grupperna 

var medelhög under testet. Konklusion: De främsta lärdomarna och erfarenheterna av studien 

är att anpassning av testproceduren är av yttersta vikt, och bör beaktas vid fortsatt forskning 

inom ämnet. Mer forskning krävs för att fastställa vilka effekter SBT har på friska individer.   

 

Nyckelord: Randomiserad kontrollerad studie, Stop Breathe Think, stresshantering  

Key-Words: Randomized controlled trial, Stop Breathe Think, stress management 
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Vid psykiskt påfrestande situationer, t ex en krissituation, påverkas människokroppen på en 

rad olika sätt. Generellt får man ett påslag av det sympatiska systemet vid dessa påfrestande 

situationer (Ottosson, 1978; Jenkins, Kemnitz & Tortora, 2007). Detta innebär att pulsen och 

därmed hjärtverksamheten ökar. Även andningsfrekvensen ökar, liksom blodtillförseln till 

hjärnan och extremiteter. Vid situationer som dessa ökar även musklernas tonus, det vill säga 

drar ihop sig, och blodkärlen dras då samman. Man kommer även att svettas mer för att hålla 

kroppen sval, matsmältningen upphör och tarmarnas funktion samt urinblåsan slappnar av 

(Blume, Lundström & Sigling, 2002). I och med denna reaktion tillgodoser kroppen de behov 

som individen har störst nytta utav (basala behov) för att kunna klara av denna påfrestande 

situation. Detta sammanfattas ofta inom litteraturen som ”fight or flight”, eller på svenska 

”kamp eller flykt” (Kirsta, 1986). Man kan likna detta med att kroppen fördelar sina resurser 

till de områden som har störst behov, medan de områden med mindre behov åsidosätts 

(Bjålie, Haug, Sand, Sjaastad & Toverud, 1998). 

 Stress kan definieras som ett stimulus eller en påverkan på organismen som 

resulterar i kroppsliga funktionsförändringar (Währborg, 2006). Stress leder till sänkt 

välbefinnande, lägre effektivitet, ökat mänskligt lidande, sänkt livskvalitet samt ökad 

konsumtion av hälso- och sjukvård (Levi, 2000). Oro förknippas ofta tillsammans med ångest 

i litteraturen. Ångest kan definieras som ett tillstånd med ökad risk för kroppslig sjukdom och 

för tidig död. Den moderna diagnostiken delar in ångest i olika tillstånd; paniksyndrom, 

generaliserat ångestsyndrom, social fobi och tvångsstörningar (Währborg, 2006). 

I dagsläget finns en rad olika behandlingsmetoder för att handskas med stress, 

oro och ångest. Det kan till exempel vara olika meditations- och avspänningstekniker eller 

massage/mjukdelsbehandling (Kirsta, 1986). Konkreta exempel på avspänningstekniker är 

Mindfulness, autogen träning, progressiv avspänning, eutoni, Feldenkrais, och yoga.  Dessa 

varierar beroende på patientens problematik samt vårdinstansens inriktning. Även basal 

kroppskännedom eller fysisk aktivitet är exempel på behandlingsalternativ för dessa symptom 

(Roxendal, 1987). Gemensamt för alla dessa avspänningstekniker är att de vill uppnå; - en 

muskulär avspänning, - öka medvetenheten om den muskulära spänningen samt att nå fysisk 

vila och därmed minska stressen (Roxendal, 1987).   

Joseph et al. (2005) studie visar att andningsövningar sänker blodtrycket och 

ökar baroreflexens känslighet vid påfrestande situationer. Baroreflexen är en mekanism som 

via negativ återkoppling styr kroppens blodtryck via sträckkänsliga receptorer i kärlväggarna 

(Bjålie, Haug, Sand, Sjaastad & Toverud, 1998). Även Alter, Gavish, Peleg och Rosenthal 

(2001) påvisar att andningsövningar sänker blodtrycket i sin studie om djupandning. Ikarashi, 
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Nogawa, Tanaka, Yamakoshi och Yamakoshi (2007) visar i sin studie positiva effekter för det 

kardiovaskulära systemet genom djupandningstekniker efter en akut stressande uppgift. I 

studien undersöktes blodtryck, hjärtminutvolym, det perifera motståndet samt hjärtrytmen.  

Chiesa och Serretti (2008) granskar i sin litteraturstudie totalt 10 artiklar om 

Mindfulness. Resultatet visade att Mindfulness kan minska stressnivåerna hos friska 

individer. Scheufele (2000) påvisar i sin studie att progressiv avspänning kan minska psykisk 

stress och sänka hjärtrytmen. I Håkanssons (2008) litteraturstudie granskades åtta artiklar om 

effekterna av yoga. Resultatet visade att yoga kan vara effektivt ur ett psykologiskt perspektiv 

genom att det bland annat kan minska upplevelsen av stress. Utövandet av yoga visade sig 

även ge fysiologiska effekter i form av sänkt blodtryck, sänkt pulsfrekvens samt sänkt 

andningsfrekvens.       

 En annan metod för att handskas med stress är Kognitiv beteendeterapi (KBT). 

Med KBT vill man påverka en individs tankemönster eller förändra en ovana. Man försöker 

stödja patienten att klara av en uppgift som är grundläggande för självkänslan (Cullberg, 

2003). I en studie av Gaab et al. (2002) påvisas att KBT kan ha goda effekter på friska 

individer gällande reducering av neuroendokrin aktivering vid en stressande situation.  

Vi har valt att fördjupa oss kring en av dessa stress-, oro- och 

ångesthanteringstekniker kallad SBT – STOP, BREATHE, THINK. SBT har sina rötter dels 

inom idrottspsykologin men även inom certifierad sportdykning. Inom idrottspsykologin 

nämns SBT som en mental teknik under kategorin copingstrategier. Här handlar det om att 

ställas inför ett problem och att genom olika tekniker på bästa sätt handskas med detta, och 

därigenom behärska problemet (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). Inom sportdykningen 

används SBT främst som ett mentalt verktyg vid psykiskt påfrestande situationer under vatten. 

Tekniken lärs ut bland annat hos PADI (Professional Association of Diving Instructors) vid 

deras Divemaster-utbildning inom dykning (www.scuba-doc.com/diveslates.pdf.). SBT 

används idag i kliniken inom den psykiatriska vården vid Öjebyns vårdcentral av deras 

sjukgymnast (R. Fransson, personlig kommunikation, 21 januari, 2010). Där används SBT 

som ett instrument för att dämpa ångest vid påfrestande situationer för patienter inom 

psykiatrin. I dagsläget finns ingen vetenskaplig forskning om SBT, och därmed ingen 

fastställd evidens inom området. 

I praktiken använder man de tre orden STOP, BREATHE, THINK (svenska: 

STANNA, ANDAS, TÄNK). Det handlar om att försöka hantera en psykologiskt påfrestande, 

stressande och ångestframkallande situation genom att påverka det autonoma nervsystemet. 

Exempel på dessa situationer kan vara flygresor, att handla i en matvaruaffär, inför en 

http://www.scuba-doc.com/diveslates.pdf
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tentamen, innan en muntlig presentation med mera. Det kan således handla om helt olika 

situationer och är individuellt förankrade.  

Då en individ utsätts för en icke kontrollerbar situation börjar denne enbart med 

att stanna. Individen stannar upp helt, står eller sitter helt stilla och rör sig inte. Därefter 

försöker denne hitta sin andning (liknande den basala kroppskännedomen). Individen noterar 

sin andning, hur den upplevs, dess takt och storlek. Slutligen tänker denne på vad den gör, vad 

denne skall göra och vad som gjorde att denne hamnade i den aktuella situationen. 

Sammanfattat kan man säga att individen fokuserar på situationen och riktar sin andning och 

tankeverksamhet åt att lösa den.  

Förutom dessa mentala tekniker finns ett konkret och praktiskt verktyg inom 

SBT. Detta i form av ett specifikt handgrepp (se bilaga 1), som nyttjas tillsammans med de 

mentala teknikerna. Fysiologiskt kan man förklara det specifika handgreppet och dess 

inverkan på det autonoma nervsystemet, utifrån specifika akupunkturpunkter. Dessa punkter 

motsvarar Li 4 och Si3 utifrån den traditionella akupunkturen (Sakai S, Hori E, Umeno K, 

Kitabayashi N, Ono T, Nishijo H., 2007). Vid detta specifika handgrepp stimulerar man dessa 

redan nämnda akupunkturpunkter med hjälp av muskelspänningen som sker i de aktuella 

områdena. Vid akupunktur så aktiveras det centrala nervsystemet och vissa specifika punkter 

har visat sig ge en sympaticushämning, däribland de redan specificerade punkterna ovan 

(Bäcker, Hammes, Valet, Deppe, Conrad, Tölle & Dobos, 2002). Dessa punkter används även 

vid olika TENS behandlingar för att öka cirkulationen, och finns väl beskrivna i CEFAR´s 

handböcker (Kloth, 2005). 

Inom vården och därmed som sjukgymnast möter man regelbundet patienter 

som är i behov av strategier för att kunna handskas med påfrestande situationer av detta slag. 

Stress, oro och ångest yttrar sig ofta som somatiska symptom, vilket ofta är anledningen till 

att många patienter söker vård från första början (Kostenius & Lindqvist, 2006). Då flertalet 

patienter inom primärvården visat sig vara i behov av att dämpa stress, oro och ångest, men 

saknar copingstrategier för detta, kan SBT komma till sin rätt. Tillämpningen av SBT sker 

alltså i dagsläget främst inom psykiatrin. Enligt sjukgymnasten vid Öjebyns vårdcentral (R. 

Fransson, personlig kommunikation, 21 januari, 2010) finns det ett uttryckt behov att 

strategier som patienterna kan nyttja vid påfrestande situationer. Patienterna utrustas med 

SBT inklusive det specifika handgreppet för att ha ett konkret verktyg vid dessa situationer. 

Detta genom att sjukgymnasten förmedlar och instruerar SBT-tekniken till patienterna. Här 

arbetar man först och främst med de mentala aspekterna; att kunna tillämpa och behärska 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sakai%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hori%20E%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Umeno%20K%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kitabayashi%20N%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ono%20T%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nishijo%20H%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22B%C3%A4cker%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hammes%20MG%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Valet%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Deppe%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Conrad%20B%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22T%C3%B6lle%20TR%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract


   

         8

dessa (STOP, BREATHE, THINK). Sedermera lärs det specifika handgreppet ut, som 

används tillsammans med de mentala aspekterna. 

Ur ett kliniskt perspektiv har detta visat sig ha goda effekter och fungerat väl för 

de patienter som utrustats med det. Därmed har dessa individer kunnat hantera dessa 

ångestfyllda situationer och därigenom fått en större egenkontroll i sin vardag. De patienter 

vid Öjebyns vårdcentral som använt sig av SBT upplevde att de med hjälp av denna teknik 

kunde sänka sin stressnivå och den upplevda ångesten vid psykiskt påfrestande situationer (R. 

Fransson, personlig kommunikation, 21 januari, 2010). 

Ingen forskning finns i dagsläget om SBT. Vi har därför valt att utforma detta 

arbete som en pilotstudie. Studien är en initial undersökning för att se om SBT verkligen har 

någon effekt, och hur den i så fall yttrar sig. Genom studien skaffar vi kunskap om effekterna 

av SBT, men även hur proceduren kring utförandet bör ske. Därför anser vi att det primära för 

denna studie är att skaffa kunskap inför framtida forskning inom ämnet.  
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2. Syfte  

Syftet med studien var att genom en pilotstudie undersöka om SBT kan sänka pulsen vid en 

psykiskt stressframkallande situation. Syftet var även att mäta skattningen av 

ansträngningsnivån vid det aktuella testtillfället samt avspänningsnivån efter avslutat test.  

 

3. Metod 

Denna studie är till designen en pilotstudie av ett randomiserat kontrollerat experiment. SBT 

är i dagsläget inte någon allmänt vedertagen behandlingsform och det finns ingen 

dokumenterad evidens inom området.  

 

3.1 Försökspersoner 

Endast friska individer mellan 18-65 år deltog vid studien. Kön, etnicitet, längd, vikt, 

träningsbakgrund, social status etcetera, hade ingen betydelse för urvalet. Exklusionskriterier 

var om individen uppgav sig ha astma eller andra luftvägssjukdomar. Dessa 

exklusionskriterier fastställdes eftersom personer med luftvägssjukdomar teoretiskt kan 

drabbas av dyspné, en ansträngningsutlöst attack eller hyperventilering vid testtillfället. Även 

individer med kardiovaskulära sjukdomar exkluderades. Stressen vid testsituationen kan 

tänkas påverka blodtrycket samt hjärtats slagvolym (Bjålie, Haug, Sand, Sjaastad & Toverud, 

1998). Samtliga försökspersoner vid studien hade på ett eller annat sätt anknytning till Luleå 

tekniska universitet. Av de totalt 40 deltagarna var 22 försökspersoner (55%) studenter, 11 

försökspersoner (27,5%) var lärare och 7 försökspersoner (17,5%) var övrig administrativ 

personal.  

Medelåldern och dess standardavvikelse för kön, grupperna och totalt gestaltas i 

form av tabell 1.  

Tabell 1 Medelålder och standardavvikelse för kön, grupperna och totalt 

Grupp Medelålder SD± 

Män 31,5 12,3 

Kvinnor 32,5 12,8 

Intervention 31,5 12,3 

Kontroll 32,5 12,8 

Totalt 32,0 12,4 
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Om den tillfrågade accepterade att medverka i studien, fick han/hon fylla i 

svarstalongen (se bilaga 2), och tilldelades därefter informationsbrevet direkt i handen (se 

bilaga 3). Hälften av försökspersonerna lottades sedan till en kontrollgrupp, varpå den andra 

halvan lottades till en interventionsgrupp. Lottningen skedde med hjälp av dataprogrammen 

MS Excel och Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Vid lottningen tilldelades 

varje försöksperson ett eget nummer och stratifierades sedan innan randomiseringen. 

Lottningen var matchad gällande ålder och kön, och skedde med programmet SISA och 

funktionen ”n out of N”. Lottningen utfördes den 29/3 2010. 

 

3.2 Procedur 

Interventionsgruppens medlemmar kallades via e-post till ett informationsmöte. 

Informationsmötet hölls vid 2 olika datum och tidpunkter. Där fick interventionsgruppens 

medlemmar lära sig teori och praktik kring SBT (se bilaga 4). Dessa möten hölls minst en 

vecka innan testtillfället för att de inom interventionsgruppen skulle ha möjlighet att 

praktisera SBT i sin vardag. Ett fåtal av försökspersonerna hade ej möjlighet att deltaga vid 

något av dessa datum och tidpunkter, varpå de kom att informeras individuellt.  

Samtliga tester utfördes i D-2156 på LTU campus Luleå (se bilaga 5). Testerna 

schemalades under v.16-17, 2010. Testerna utfördes individuellt, en och en, och innefattades 

av en testledare samt en kontrollant/observatör. Testledaren rekryterades externt utav 

författarna och testledaren var blind vid testerna, och visste därmed inte vilken grupp 

försökspersonerna representerade. 

Författarna turades om att agera kontrollant/observatör mellan testen.  

 

3.3 Testprocedur 

Innan testerna utfördes en initial ”test-runda”. Med det menas att en försöksperson utrustades 

med SBT och en försöksperson som inte tilldelades interventionen, fick genomföra testerna. 

Detta genomfördes i syfte att kontrollera att testerna genomfördes korrekt och att inga 

frågetecken skulle uppstå senare under de ”riktiga” testerna. Dessa initiala försökspersoner 

fick genomföra testerna var för sig enligt nedanstående procedur, men inkluderades inte i 

studiens resultat.  

Försökspersonerna anlände till testlokalen enligt överenskommen tid. När de 

anlände tilldelades försökspersonerna ett pulsband av testledaren. De fick sedan själva 

applicera pulsbandet kring bröstet. Appliceringen skedde i anslutning till en närliggande 

toalett. Strax innan testet startade fick försökspersonerna en kortare beskrivning om testets 
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tillvägagångssätt av testledaren (se bilaga 6). Här beskrevs testets upplägg, tidsramar och 

procedur. Informationen som gavs tog cirka 2 minuter. Förutom detta gavs även 

försökspersonerna möjlighet att ställa eventuella frågor innan testet startade. Detta för att inga 

frågetecken skulle uppstå under testets gång, och för att det skulle genomföras identiskt av 

alla deltagare. Konversation mellan såväl testledare, försöksperson eller 

kontrollant/observatör fick ej förekomma under testtillfället. Själva pulsklockan placerades på 

försökspersonernas stolsrygg, så att endast testledaren och kontrollanten/observatören kunde 

notera pulsnivån. Detta för att försökspersonerna inte skulle kunna påverkas genom att notera 

sin egen pulsnivå, och på så vis uppleva detta som en påfrestning. Testledaren var således 

placerad bakom försökspersonen under hela testets gång. Metronomen placerades på bordet 

framför testledaren, strax bakom försökspersonen. Startnivån på metronomen var 100 

slag/minut, och ökade sedan med 20 slag/minut. Testet startade då försökspersonen vände på 

testets uppgiftsformulär. Då noterades även det första pulsvärdet, Puls 0. Puls 1 representerar 

pulsvärdet vid minut ett, puls 2 vid minut två och så vidare. Vid varje hel minut annonserade 

testledaren ut resterande tid av testet. Testerna utfördes genom att försökspersonerna 

tilldelades den skriftliga uppgiften, som de sedan skulle försöka lösa på fem minuter. SBT-

konceptet, bestående utav de mentala teknikerna samt tillhörande handgrepp, nyttjades utav 

de inom interventionsgruppen direkt efter den skriftliga uppgiften avslutats (efter fem 

minuter) medan försökspersonerna inom kontrollgruppen inte gjorde någonting specifikt. Det 

innebar att interventionsgruppen gjorde SBT under de avslutande tre minuterna medan 

kontrollgruppen alltså inte gjorde något specifikt under samma tidsperiod. Pulsen noterades 

alltså när testet startade samt vid varje helminut under totalt 8 minuter. 

Andningen var lätt begränsad under hela testet, då försökspersonerna fick andas 

genom ett sugrör (ca 5 mm i diameter). Sugröret användes i syfte att öka stressfaktorn 

ytterligare, ungefär som att andas genom exempelvis en snorkel.   

                     Efter de totalt 8 minuterna fick både kontrollgruppen och interventionsgruppen 

fylla ett utvärderingsformulär, innehållandes S-PARI (se bilaga 7) samt VAS (se bilaga 8). 

Dessa formulär tilldelades försökspersonerna efter avslutat test utav testledaren. 

Försökspersonerna fyllde då i S-PARI och VAS direkt på plats. 

 Innan själva studien inleddes testade vi testproceduren på oss själva. Då fick vi 

kunskap om vad som behövde åtgärdas och förbättras rent tekniskt vid testproceduren. Genom 

detta fick vi en bild av hur långt tidsmässigt de olika delarna av testet skulle vara samt det 

material som behövdes för genomförandet. Vid ”test-rundan” framkom det att den skriftliga 

uppgiften behövde justeras. Initialt bestod den skriftliga uppgiften av ett mindre korsord, men 
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ersattes av de aktuella uppgifterna som är av ”logiskt tänkande” variant. Dessa initiala tester 

hölls i D-243 och D-235. Dessa lokaler kan dock inte bokas direkt av elever. Därför beslutade 

vi att förlägga de ”riktiga” testerna till en lokal vi själva kunde boka. Efter granskning av 

aktuella lokaler som stod till förfogande, valde vi att förlägga testerna till D-2156.   

 

3.4 Material 

Pulsklockan Polar FS1™ Blue användes för att mäta pulsen. Metronomen som användes var 

en SEIKO DM70. Tidtagaruret var av märket Junghans. S-PARI (Lindgren & Sundin, 1997) 

användes av försökspersonerna för att mäta den aktuella avspänningsnivån. S-PARI består av 

20 frågor som graderas från 1 till 5, ju högre totalpoäng, desto större avspänning. En 

modifierad VAS-skala (Holmström & Moritz, 2007) användes av försökspersonerna för att 

mäta den aktuella stressnivån vid testsituationen. VAS användes för att skatta den aktuella 

ansträngningsnivån vid testet. VAS är en skala graderad från 0-10 där användaren markerar 

aktuell nivå på en termometerskala. 

  Vid testtillfället användes ett sugrör med en diameter på ca 5 mm. De sugrör som 

användes införskaffades hos en närliggande restaurangkedja till Luleå Tekniska Universitet.     

         De skriftliga uppgifterna som användes vid testerna var individuellt 

handplockade av studiens författare från hemsidan www.IQSverige.se (se bilaga 9). 

Uppgifterna som valdes var av varianten logiskt tänkande och att se mönster i olika figurer. 

Dessa uppgifter var identiska för samtliga försökspersoner. Tanken var att uppgifterna skulle 

vara så universella som möjligt. De skriftliga uppgifterna stegrade i svårighetsgrad med de 

lättaste uppgifterna först.  

 Tillsammans utgjorde S-PARI och VAS-skalan ett utvärderingsformulär till 

testet. S-PARI’s och VAS värden jämfördes med försökspersonernas pulsvärden. Vi 

analyserade, utvärderade och reflekterade sedan resultaten utifrån dessa tre aspekter. Här 

jämfördes interventionsgruppens samt kontrollgruppens värden gentemot varandra utifrån de 

tre ovan nämna variablerna. 

 Bortfallen redovisas under resultatdelen. Dessa fick ej några värden, men togs i 

beaktning vid de statistiska uträkningarna och analyserna av materialet. 

 Testledaren hade ett eget formulär där denne noterade puls och övriga 

observationer på (se bilaga 10). Även observatörerna/kontrollanterna hade ett formulär som 

de noterade övriga observationer (se bilaga 11).   

 

 

http://www.iqsverige.se/
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3.5 Databehandling 

All data som samlades in vid testerna behandlades med MS Excel och SPSS. I studien jämförs 

puls, avspänningsnivå och skattningen av stress vid den aktuella testsituationen. Författarna 

ville även analysera om SBT-gruppen, alltså interventionsgruppen, sänkte sin puls snabbare 

än kontrollgruppen efter att de avslutat den skriftliga uppgiften. Dessutom analyseras om 

interventionsgruppen skattar lägre på VAS och högre på S-PARI, jämfört med 

kontrollgruppen. Författarna noterade även pulsökning och pulssänkning under testet, för att 

analysera om SBT hade effekt eller inte. Alla resultat jämfördes mellan de två grupperna. 

I studien användes t-test vid oberoende mätningar för att undersöka den 

statistiska signifikansen. Nivån för statistisk signifikans vid denna studie var p<0.05.  

 

3.6 Forskningsetiskt övervägande 

Det egentliga dilemmat var att försökspersonerna utsattes för en hög stressnivå som kan 

kännas obekväm och påfrestande. Detta är ofrånkomligt i och med testets syfte, och motiveras 

utifrån att det är en enkel metod som inte tidigare har prövats i vetenskapligt syfte. Viktigt var 

därför att försökspersonerna var införstådda om att de fick avbryta testet när de ville och utan 

att uppge orsak. Testledaren hade möjlighet att avbryta testet om denne märkte att 

försökspersonen upplevde stora obehag eller inte klarade av att slutföra testet. 

Försökspersonerna kunde inte identifieras på något sätt och det framgick tydligt 

i informationsbrevet vad syftet och bakgrunden var med studien.  

Den etiska gruppen vid institutionen för hälsovetenskap har godkänt 

genomförandet av denna studie den 25/3 2010.  
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4. Resultat 

Vid studien deltog 40 försökspersoner. Hälften av dessa lottades till en kontrollgrupp och 

resterande hälft till en interventionsgrupp. Totalt 21 stycken av dessa 40 deltagare var män, 

och 19 stycken var kvinnor. Två avböjde fortsatt medverkan inför själva testningen och en 

försöksperson var hospitaliserad. Vid testningen föll ytterligare tre försökspersoner bort då 

testerna ansågs ogiltig. Två av dessa försökspersoner exkluderades på grund av att 

försökspersonerna inte följde instruktionerna vid testsituationen, och en försöksperson på 

grund av att denne inte genomförde interventionen som denne utrustats med. Det totala antalet 

bortfall blev därmed sex försökspersoner, vilket motsvarar 15 %. Bortfallen representerades 

ur hela ålderspannet och från båda könen. Antalet försökspersoner, gruppindelning, 

könsfördelning i grupperna samt bortfall (före test eller efter test) redovisas i figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Flödesschema över inklusion, randomisering och testning. 

 

Kontrollgruppens högsta medelvärden under hela testet gällande puls var 87,1 

och dess lägsta medelvärde var 72,6. Motsvarande värden hos interventionsgruppen var 82,9 

och 73,1. Kontrollgruppens totala medelpuls var 79,7 (SD±7,6)och för interventionsgruppen 

var den totala medelpulsen 77,4 (SD±11,3). T-test vid samtliga pulsnoteringar genomfördes 

hos respektive grupp. T-testet jämförde grupperna sinsemellan och var således oberoende av 

40 försökspersoner 
(21 män, 19 kvinnor) 

20 kontrollgrupp 20 interventionsgrupp 

1 bortfall 
(före test) 

10 män 10 Kvinnor 

2 bortfall 
(före test) 

11 Män 9 Kvinnor 

2 bortfall efter test 

16 godkända test  
(8 kvinnor, 8 män) 

1 bortfall efter test 

18 godkända test 
(9 kvinnor, 9 män) 
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varandra. Båda gruppernas pulsvärden sjönk under testets gång, dock var inga värden 

statistiskt signifikanta. Noterbart är att interventionsgruppens pulsvärden ligger lägre än 

kontrollgruppens värden under hela testet, förutom vid puls 6. Det högsta medelvärdet för 

pulsen hos respektive grupp var vid testets start.  

I figur 2 redovisas pulsens medelvärde hos kontroll- respektive 

interventionsgrupp från det att testet startar, under varje hel minut och tills dess att testet är 

slut vid minut 8.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 2 Graf över pulsens medelvärde hos de två grupperna. 

 

 Deltagarna uppmanades att endast fylla i hela tal på VAS- skalan. 

Kontrollgruppens medelvärde var 5,7 (SD±1,8), och interventionsgruppens medelvärde var 

5,4 (SD±1,8), se figur 3. En försöksperson i kontrollgruppen fyllde ej i VAS-skalan och togs 

därmed inte med i beräkningarna. Ingen skillnad förelåg mellan grupperna(p=0,557).     
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Figur 3 Skattning av testsituationen enligt VAS-skalan för kontroll- respektive 

interventionsgrupp.     
 
 Kontrollgruppens medelvärde gällande S-PARI var 61,8 (SD±14,7), och 

interventionsgruppens medelvärde var 64,7 (SD±11,6), se figur 4. Ingen skillnad förelåg 

mellan grupperna (p=0,637). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 4 Skattning enligt S-PARI för kontroll- respektive interventionsgrupp. 
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5. Diskussion 

Det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna gällande puls, VAS och S-

PARI. Vår hypotes att interventionsgruppens försökspersoner skulle sänka sin puls fortare, 

skatta lägre på VAS samt få ett högre värde på S-PARI kunde därmed inte bekräftas. 

  
5.1 Resultatdiskussion 

Resultatet i denna visade att inga skillnader förelåg mellan grupperna. Därmed är det oklart 

vilka effekter SBT egentligen har.  

Irakashi et al. (2007) studie visar att djupandning kan påverka det 

kardiovaskulära systemet positivt vid inre och yttre stresspåverkan. Andningstekniken inom 

SBT är snarlik den som beskrivs i Irakashi et al. (2007). Därmed kan det antas att det låga 

pulsmedelvärdet hos interventionsgruppen vid denna studie, beror på djupandningstekniken 

inom SBT. Detta i enlighet med Alter, Gavish, Peleg och Rosenthals (2001) studie. 

Vid närmare analysering av pulskurvorna sticker puls 6 hos kontrollgruppen ut 

avsevärt. Orsaken till detta kan bero på flertalet olika faktorer.  

En av dessa faktorer kan vara att interventionsgruppens medlemmar var tvungna 

att fokusera på SBT efter avslutat test. Detta medan kontrollgruppen endast behövde fokusera 

på sig själva och inget mer. En annan spekulation kan vara att interventionsgruppens 

medlemmar blev mer stressade av att behöva fokusera på SBT, och att det skulle kunna vara 

därför pulskurvan inte sjönk lika kraftigt som hos kontrollgruppen. En annan aspekt skulle 

även kunna vara att interventionsgruppens medlemmar inte praktiserat SBT i tillräcklig 

omfattning innan testerna, och därmed inte behärskade tekniken. Detta hävdar också Kiecolt-

Glaser et al. (2010), som i sin studie påvisar att det finns skillnader mellan erfarna utövare av 

yoga gentemot nybörjare, där de erfarna utövarna hanterar stress på ett bättre sätt. Om 

försökspersonerna vid denna studie haft mer tid att tillägna sig metoden, hade de troligen 

behärskat utförandet bättre. I detta fall kan SBT snarare ha blivit en belastning istället för en 

resurs för interventionsgruppens försökspersoner. Detta kan vara en anledning till varför 

interventionsgruppens pulsmedelvärden låg lägre än kontrollgruppens under hela testet, 

förutom då vid puls 6.  

Författarna drar även slutsatsen att det var lättare för kontrollgruppen att sänka 

sin puls, eftersom pulsnivån generellt sett var högre under testet. Interventionsgruppen låg 

således generellt sett lägre, och en sänkning blev därför inte lika markant. En tanke skulle 

kunna vara att eftersom interventionsgruppen hade med sig SBT i bagaget, så kunde det 

påverka pulsen i form av ett lägre medelvärde under hela testet. Detta resonemang styrks av 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kiecolt-Glaser%20JK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kiecolt-Glaser%20JK%22%5BAuthor%5D
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Scheufeles (2000) studie om interventioner för stresshantering där alla grupperna fick en 

intervention och visade lägre pulsvärde under en påfrestande situation.  

Resultatet av det totala pulsmedelvärdet hos respektive grupp kan ge en 

indikation av populationen. Detta är dock enbart spekulationer utifrån stickprovets resultat, 

och således behöver inte ett nytt stickprov visa samma resultat, därför behövs det göras en 

större studie för att se vilket resultat som kan representera populationen.        

Vidare diskuteras huruvida deltagarnas maxpulsvärden i regel hamnade vid 

starten av testet. Orsaken till att alla maxpulsvärden, i regel, hamnade vid starten av testerna 

kan ha berott på att försökspersonerna kände sig som mest stressade innan testerna, och inte 

under dem. Vår hypotes om att försökspersonerna skulle bli mer stressade ju längre tid av 

testet som gick och därmed få en ökad puls, visade sig inte stämma. Förhoppningen var att 

försökspersonernas maxpulsvärden skulle inträffa under minut fyra till fem av testet. I själva 

verket blev fallet det omvända, att pulsen sjönk kontinuerligt under testets gång. Vid närmare 

granskning av de två gruppernas pulskurvor är vår tolkning att väntetiden innan själva testerna 

borde ha varit längre. Detta då medelvärdet för startpulsen hos de två grupperna är som högst 

just då, och sjunker sedan under testets gång. Vi borde ha noterat en stabil vilopuls innan 

testerna startade hos varje individ. Då hade pulskurvorna rimligen varit mer lika vår 

hypotetiska pulskurva. Det hade dock varit mer tidskrävande att invänta en stabil puls hos 

varje individ, då de redan hade cirka två minuter på sig innan testerna startade att stabilisera 

sin puls. Dock tror författarna att det hade varit svårt för försökspersonerna att nå en stabil 

puls innan testet, då de inte visste vad testet innebar och för att vi utsatte dem för en 

påfrestande situation redan innan testet startade. Nervositet och stress innan och inför testet 

kan vara en förklaring till att individerna hade så hög startpuls. Detta motstrider dock 

resultatet i Scheufeles (2000) studie, där försökspersonerna hade högre pulsvärden under det 

stressande momentet än innan. Dock nyttjades en annan testprocedur, varpå en parallell till 

denna studie är svår att dra. 

Det bör även beaktas om testerna verkligen utsatte försökspersonerna för en 

påfrestning eftersom pulsen sjönk kontinuerligt? Av det författarna kunde utläsa var 

påfrestningen inte tillräckligt stor, med tanke på resultatet av alla variabler. Ett tänkbart 

scenario skulle kunna ha varit att ju längre testerna pågick, desto mer fokuserade blev 

försökspersonerna på uppgiften, och desto mer avlägsna blev de externa stresselementen. En 

erfarenhet inför fortsatt forskning är dels att utsätta försökspersonerna för ännu fler 

stressfaktorer, dels att låta försökspersonerna hitta en stabil vilopuls innan testet startar. 
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Yang, Su, Huang (2009) påvisar i sin studie att meditation regelbundet under 18 

veckor kan ge en minskad fysisk och mental ångest, samt minskade sympatiska symptom. 

Meditationen i studien har stora liknelser med utförandet av SBT, framförallt gällande 

andningen och tankesättet. Skillnaden i utförandet i denna studie var att försökspersonerna 

utförde interventionen under en längre sammanhängande period (20-30 minuter per gång). 

Utifrån detta kan man anta att SBT bör användas under en längre tidsperiod, än de tre minuter 

som användes vid denna studie. Effekterna kan då bli tydligare gällande puls, 

ansträngningsnivå samt avspänningsnivå. Rubia (2009) påvisar i sin litteraturstudie att 

meditation kan vara effektivt vid oro, uppmärksamhet och känslostörningar hos personer med 

psykiatriska diagnoser. Vidare framhåller även Rubia (2009) att meditation kan ha preventiv 

verkan, samt ha övergripande betydelse för uppmärksamhetsnivån. Det bör dock beaktas att 

det finns åtskilliga meditationstekniker, och att vissa liknar SBT medan andra skiljer sig 

avsevärt. Därmed är det viktigt att kritiskt granska de olika meditationsteknikerna som 

används i Rubias (2009) studie. Dessutom ingår det endast personer med psykiatriska 

diagnoser i Rubias (2009) studie. Detta medför att det är svårt att dra slutsatser om vilka 

effekter meditation har på friska individer.  

Det finns idag god evidens för Mindfulness som verktyg att handskas med oro 

och ångest (Biegel, Brown, Shapiro & Schubert, 2009). Detta intygar även Kieviet-Stijnen, 

Visser, Garssen & Hudig (2008) i sin studie om Mindfulness-baserad stressreduktion hos 

patienter med onkologiska diagnoser. Dock visar dessa två studier endast resultat hos 

patientgrupper med kliniska diagnoser. Därmed bör inte effekterna av Mindfulness 

generaliseras. Det finns dock viss evidens för att Mindfulness kan verka stressreducerande hos 

friska individer (Astin, 1997; Rosenzweig et al. 2003; Cohen-Katz et al. 2004; Jain et al. 

2007), men dessa studier är av låg kvalitet. Däremot visar Chiesa & Serretti (2009) i sin 

metaanalys att Mindfulness kan sänka stressnivåerna samt blodtrycket. Därmed bör 

Mindfulness ses som ett pålitligare verktyg för att handskas med oro och ångest, jämfört med 

SBT. En lärdom inför fortsatt forskning om SBT är att dels mäta kortisolnivåerna hos 

försökspersonerna, men även att mäta blodtrycket, för att se vad SBT har någon effekt. 

I Gaab et al. (2002) studie ingick 48 försökspersoner som randomiserades in i 

fyra grupper, varav två var interventionsgrupper och de resterande två var kontrollgrupper. 

Samtliga utsattes för en stressande testsituation där de bland annat fick förbereda och utföra 

en falsk anställningsintervju. Interventionsgruppens försökspersoner försågs med KBT innan 

testerna. I studien framgick att KBT kan ha goda effekter på friska individer gällande 

reducering av neuroendokrin aktivering vid en stressande situation. Interventionsgruppen 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Biegel%20GM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Brown%20KW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shapiro%20SL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schubert%20CM%22%5BAuthor%5D
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hade lägre kortisolnivåer såväl innan, som under, men även efter den stressande situationen. 

Den objektiva stressen kunde ej jämföras, då denna studie inte mätte kortisolnivåer. Detta är 

dock något som hade varit intressant, och bör tas i beaktande vid fortsatt forskning inom 

ämnet. KBT påvisar inte någon bättre effekt än SBT vid en stressande situation gällande den 

subjektiva upplevelsen av stress.      

Ambitionen gällande antalet bortfall var en nollvision. Detta blev naturligtvis 

inte fallet, och hur det påverkade resultatet är oklart. Författarna tror dock att resultatet skulle 

ha sett relativt snarlikt ut det aktuella resultatet. Detta grundas på att bortfallet endast var sex 

försökspersoner, fyra ur kontrollgruppen och två från interventionsgruppen, vilkas värden inte 

borde ha påverkat resultatet nämnvärt. Detta är dock enbart spekulationer och 15 % som 

faktiskt kom att exkluderas i studien anses vara relativt lågt, då bortfall alltid förekommer.  

Deltagarna i denna studie uppmanades att endast skulle fylla i hela tal på VAS 

formuläret för att underlätta beräkningarna samt att det skulle vara tydligt och lättförståeligt. 

Detta kan anses som en felkälla, eftersom VAS alltid bör mätas med linjal för att notera ett 

mera exakt värde. Varför interventionsgruppens medelvärde på VAS var lägre är svårt att 

säga, men teorin är detsamma som i fallet ovan, då interventionsgruppens deltagare hade SBT 

med sig inför testsituationen. Kanske upplevde interventionsgruppens medlemmar en form av 

trygghet då de visste att de hade ett verktyg att nyttja. Resultatet visar dock att SBT har haft 

någon inverkan på försökspersonerna, men då det inte fanns någon skillnad mellan grupperna, 

skall resultatet från VAS inte generaliseras. Då medelvärdet gällande den skattade 

ansträngningsnivån låg på en medelnivå hos båda grupperna, drar vi slutsatsen att 

testsituationen kunde ha gjorts tuffare. Då hade kanske pulskurvorna sett annorlunda ut och 

därmed även resultatet. I Scheufeles (2000) studie utsätts försökspersonerna för en stressande 

situation, där försökspersonerna fick förbereda ett tal samt hålla talet i fem minuter. Då detta 

är en metod som är väl beprövad (Scheufele, 2000), hade det varit motiverat att använda 

metoden även vid denna studie. Vid fortsatt forskning inom ämnet bör detta tas i beaktande. 

Även i Schufeles (2000) studie användes VAS som ett av 

utvärderingsinstrumenten för att utvärdera avspänningsnivån men även 

uppmärksamhetsnivån. I studien blev försökspersonerna randomiserade in i fyra olika 

grupper. Varje grupp representerade varsin behandlingsstrategi. De olika 

behandlingsstrategierna i de fyra grupperna bestod av progressiv avspänning, musik, 

uppmärksamhetskontroll och tystnad. Gruppen som tilldelats progressiv avspänning visade de 

bästa resultaten gällande avspänningsnivå, uppmärksamhetsnivå men även puls. Utifrån detta 

dras slutsatsen att progressiv avspänning kan vara ett effektivt verktyg att använda vid 
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stressande situationer.  Även Tang, Harms, Speck, Vezeau & Jesurum (2009) studie om 

blodtryckets effekter vid ett auditivt avspänningsprogram i jämförelse med klassisk musik, 

visade att auditiva stimuli kan minska blodtrycket. Därmed påvisar dessa studier att auditiva 

stimuli har effekter såväl fysiologiskt som psykologiskt (Scheufele, 2000; Tang et al. 2009). 

Således visar auditiva stimuli goda effekter, och kombinerat med SBT skulle det kunna tänkas 

att SBT gav påvisbara effekter.  

Anledningen till att poängen vid S-PARI var något högre hos 

interventionsgruppens medlemmar tror vi kan bero på samma anledning som vid VAS, alltså 

att de hade med sig SBT innan testerna. Eftersom S-PARI utvärderade avspänningsnivån efter 

avslutat test, så kunde författarna ändå urskilja att SBT haft effekt på ett eller annat sett. 

Skillnaden mellan grupperna var dock inte statistiskt signifikant, varpå värdena från S-PARI 

inte heller de skall generaliseras. Scheufele (2000) använde vid sin studie VAS för att 

analysera avspänningsnivån vid en stressande situation. Utifrån detta hade det varit motiverat 

att använda VAS som utvärdering av avspänningsnivån även i denna studie. Då hade det varit 

möjligt att undvika de slentrianmässiga svar som kan ha förekommit vid ifyllnaden av S-

PARI. Även Scheufele (2000) fick inga statistiskt signifikanta resultat, vilket kan tyda på att 

testproceduren var svår att genomföra. Ett annat alternativ kan vara att de olika 

behandlingsstrategierna inte har några större skillnader gällande effekterna. Detta 

överensstämmer med resultatet från denna studie, då det är oklart om SBT verkligen har några 

effekter.     

Då kvinnornas medelålder var något högre än männens vid studien kan man 

diskutera om detta hade någon inverkan på resultatet. Dock var denna skillnad (+ 0.95 år) 

relativt liten och författarna tror inte att det påverkade resultatet i någon större utsträckning. 

Då variationen i medelålder mellan kontroll- och interventionsgruppen inte heller den var 

signifikant (± 0.95 år), drar vi samma slutsats som i fallet med medelålder mellan könen. I och 

med att åldersspannet i denna studie var så stort, var det svårt att säga om SBT har någon 

särskild effekt inom en viss åldersgrupp. Om variationen varit större gällande medelåldern 

mellan grupperna så hade kanske pulskurvorna, skattningen samt avspänningsnivån skilt sig 

åt än mer. Tang et al. (2009) påvisar i sin studie att personer över 55 år kan minska 

blodtrycket med hjälp av auditiva stimuli. Å andra sidan påvisar Biegel et al. (2009) att 

Mindfulness kan vara effektivt för minskad oro och ångest hos personer i åldrarna 14 till 18 

år. Utifrån detta kan slutsatsen dras att olika stress interventioner har effekter på olika 

åldersgrupper.  Författarna anser därför att det hade varit intressant att till exempel studera 

SBT för en viss åldersgrupp närmare, för att se om det fanns individuella skillnader gällande 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Biegel%20GM%22%5BAuthor%5D
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puls, ansträngningsgrad och avspänningsnivå. Hade då någon åldersgrupp haft en fördel av 

SBT jämfört med någon annan? Detta är något man skulle kunna beakta vid fortsatt forskning 

inom ämnet.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Författarna valde att utforma studien som en pilotstudie. Intentionen med studien var att 

genomföra en första provstudie i mindre skala för att dels undersöka testupplägget, men även 

om hypotesen höll. En pilotstudie kändes ändamålsenlig utifrån studiens storlek, det vill säga 

antal försökspersoner, men även utifrån den akademiska nivån.  

Urvalet representerades av en relativt god spridning såväl ålders- som 

könsmässigt. Totalt 40 försökspersoner valdes för att kunna utföra statistiska beräkningar på 

gruppen. Fördelen med tillfrågningsproceduren som användes var att den var simpel och gick 

snabbt att utföra. Nackdelen var att urvalet blev selektivt till viss del. Ett annat 

tillvägagångssätt kunde ha varit att skicka ut ett massmeddelande via e-post alternativt 

affischering. Då skulle urvalet ha blivit mer randomiserat. Dock skulle grupperna kunnat ha 

skiljt sig åt mer gällande ålder, kön, sysselsättning etcetera.        

För att försökspersonerna verkligen skulle kunna tillgodogöra sig SBT, ville 

författarna att försökspersonerna i interventionsgruppen skulle ha gott om tid att öva, innan 

testerna utfördes. Hade dessa utrustats med interventionen endast en eller två dagar innan 

testerna, hade de förmodligen inte kunnat tillgodogöra sig metoden på samma sätt. Hade 

interventionsgruppen istället utrustats med SBT två till tre veckor innan testerna, hade det 

kunnat vara till gagn för dessa än mer. Detta är något som Kiecolt-Glaser et al. (2010) påvisar 

i sin studie om praktiserandet av yoga. Studien visar att det föreligger skillnader mellan 

erfarna utövare av yoga gentemot nybörjare, där de erfarna utövarna hanterar stress på ett 

bättre sätt. Om försökspersonerna vid denna studie haft mer tid att tillägna sig metoden, hade 

de troligen behärskat utförandet bättre. Å andra sidan visar Telles, Gaur & Balkrishna (2009) i 

sin studie att endast en session av yoga kan medföra minskad upplevd ångest. Utifrån detta 

drar författarna slutsatsen att endast ett inlärningstillfälle kan ha effekt, men att fler sessioner 

är att föredra. Därmed hade det varit motiverat att ha fler inlärningstillfällen av SBT. 

Tidsplanen för studien gav dessvärre inte utrymme för detta.     

Att vissa försökspersoner i interventionsgruppen fick individuella 

informationsmöten kan ha påverkat studiens resultat. Eftersom exakt samma information gavs 

som till de resterande försökspersonerna inom interventionsgruppen, anser författarna att det 

kan ha varit till gagn för de individer som fick individuella möten. Detta då mötena blir mer 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kiecolt-Glaser%20JK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Telles%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gaur%20V%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Balkrishna%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Balkrishna%20A%22%5BAuthor%5D
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intima och de har större möjlighet att ställa eventuella frågor. Dock måste denna aspekt ses 

som en felkälla, då alla försökspersoner inte fick informationen vid exakt samma tillfälle. Om 

en större studie inom området skall genomföras bör alla personer inom interventionsgruppen 

antingen informeras samtidigt eller var och en för sig. Då blir det likvärdigt och på samma 

villkor för samtliga deltagare.    

För att försökspersonerna inte skulle känna att uppgifterna var för svåra och 

därmed tappa motivationen, stegrade uppgifterna i svårighetsgrad. Den skriftliga uppgiften i 

form av ett korsord byttes ut efter de initiala ”testrundorna” därför att korsordet ansågs för 

avancerat och inte tillräckligt universellt, enligt författarna. Uppgiften hade även kunnat bestå 

utav någon helt annan typ av uppgift, till exempel rent matematiska uppgifter eller sudoku. 

Nackdelen med korsord, matematiska uppgifter eller sudoku är att alla inte har samma 

förutsättningar, då vissa av försökspersonerna kanske löser liknande uppgifter dagligen. Detta 

ansåg författarna inte vara fallet med de valda uppgifterna av logiskt tänkande karaktär. 

Frågan är då om det hade kunnat påverka pulsen, ansträngningsgraden eller avspänningsnivån 

annorlunda med andra testuppgifter? Det kan antas att personer som regelbundet löser 

uppgifter som korsord, matematiska uppgifter eller sudoku upplever mindre stress då de är 

bekanta med uppgifterna. Ett tänkbart scenario kan vara att dessa individer skulle ha haft en 

lägre puls, skattat lägre på VAS samt haft högre poäng på S-PARI. Noterbart är dock att 

resultatet av de skriftliga uppgifterna inte hade någon som helst betydelse för studiens syfte.   

Fördelen med testlokalen som valdes efter de initiala ”testrundorna” var att 

författarna kunde boka den själva. För att undvika felkällor vid testtillfället ansåg författarna 

att det var viktigt att samtliga försökspersoner fick utföra testerna i en och samma lokal.  

Att testerna utfördes individuellt och inte i grupp bedömdes som självklart i 

detta fall. Detta då det för kontrollanter/observatörer och även för testledaren skulle ha varit 

näst intill omöjligt att notera pulsvärden och övriga observationer på flera försökspersoner 

samtidigt. Hade studien haft fler kontrollanter/observatörer och testledare skulle det ha varit 

möjligt att utföra testsituationen på flera individer samtidigt. Då hade alla haft exakt samma 

förutsättningar vid testet. Dock hade bortfallet kunnat bli större på grund av konversationer, 

att försökspersonerna tittade på andra försökspersoner, ökad ljudnivå etcetera. Dessutom hade 

det varit svårt att samla alla försökspersoner vid ett och samma tillfälle. Därför bör det tas i 

beaktande att alla försökspersoner inte genomförde testerna vid exakt samma tider på dygnet 

eller samma dagar.  

Informationen som gavs ut av testledaren innan testet var för samtliga 

försökspersoner densamma då testledaren följde ett manuskript. Dock förekom vissa naturliga 
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variationer då den mänskliga faktorn spelade in. Nu förekom alltså små variationer 

sinsemellan försökspersonerna. En annan lösning hade kunnat vara om vi hade testat alla 

försökspersoner samtidigt eller spelat in en instruktion på cd-skiva som vi spelat upp för 

respektive försöksperson. Då hade den mänskliga faktorn som felkälla eliminerats. I och med 

att försökspersonerna fick möjlighet att ställa eventuella frågor till testledaren innan testerna 

startade, så förekom en del variationer även här. Vissa hade inga frågor medan andra var mer 

frågvisa.  

Just fem minuter som testtid valdes utifrån att det bedömdes som lagom långt 

för att kunna urskilja skillnader i pulsmätningarna, men även lagom kort för att genomdriva 

testerna under en rimlig tidsperiod. Den skriftliga uppgiften anpassades till att knappt kunna 

vara genomförbar under dessa fem minuter, med stor tidspress. Det skulle för 

försökspersonerna uppfattas som uppnåeligt, men de skulle ändå inte hinna slutföra 

uppgifterna till fullo. De efterföljande tre minuterna, då interventionsgruppen tillämpade SBT, 

bedömdes vara tillräckligt med tid för att stabilisera sin pulsnivå. Detta utifrån att författarna 

själva testat det på varandra vid liknande uppgifter inför studien.       

Testledaren som rekryterades var en kurskamrat till författarna. Det optimala 

hade varit att rekrytera en helt oberoende testledare. Orsaken till rekryteringen av den aktuella 

testledaren berodde på att det underlättade arbetet för författarna, genom att tid sparades då 

författarna slapp rekrytera en testledare externt.    

Grundinställningen på metronomen och dess ökning för varje minut var även det 

något författarna testat sig fram till på egen hand innan studien. Det bedömdes vara en 

tillfredsställande startnivå och att ljudet från metronomen upplevdes som en bidragande 

stressfaktor vid testet. Ökningen vid varje hel minut var noterbar och bedömdes som ett inslag 

för att öka stressen då återstående tid minskade. Förhoppningen var att försökspersonernas 

puls skulle följa linjärt i takt med att metronomens hastighet ökade. Detta visade sig dock inte 

vara fallet, då resultatet blev det omvända.          

Idén till sugröret föddes efter samtal med sjukgymnasten på Öjebyns vårdcentral 

(R. Fransson, personlig kommunikation, 21 januari, 2010). Detta efter diskussion med 

ovannämnda om hur man skulle kunna öka stressnivån ytterligare vid testtillfället. Valet av 

sugrörstyp var betydande, varpå flertalet olika varianter av sugrör testades av författarna.  

Den kanske största förändringen som skulle ha kunnat påverka resultatet mest är 

trots allt frågan om interventionsgruppens medlemmar skulle ha använt sig av SBT före, 

under eller efter avslutat test, eller under hela testet? Valet att förlägga SBT och dess 

tillämpning efter testerna motiveras utifrån det att vid en påfrestande situation väljer individen 
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oftast inte själv när denne utsätts för en sådan. Därför ansåg författarna att tillämpningen av 

SBT vid testerna skulle vara så pass lik en verklig situation som försökspersonerna kan 

komma. Med det menas att en individ utsätts för en extern påfrestning för att sedan tillämpa 

interventionen och därmed hantera situationen. Dock finns det givetvis situationer då 

individen själv redan vet innan att denne kommer att utsättas för påfrestningar eller stress. 

Därför kunde det ha varit motiverat att även förlägga tillämpningen av SBT innan såväl som 

under den skriftliga uppgiften.         

VAS valdes eftersom det är ett tydligt instrument att analysera och utvärdera, 

samt att det är lättförståeligt för försökspersonerna. Detta i relation till exempelvis en BORG-

skala, som hade varit mycket mer komplex att nyttja för försökspersonerna. Dessutom var 

BORG-skalan svår att modifiera så att den blev adekvat för studiens syfte. Nackdelen med 

VAS-skalan var att den inte utvärderade helheten hos försökspersonerna, utan endast det som 

tillfrågades specifikt. Därmed kan det vara svårt att få en överskådlig bild av 

försökspersonernas stresspåverkan. Det vi kunde ha gjort annorlunda gällande VAS var att 

fråga försökspersonerna om hur de upplevde stressen/påfrestningen just efter testet, och inte 

under testet som var fallet.  Motiveringen till varför VAS utvärderades under den aktuella 

testsituationen, och inte efter, var för att den annars skulle ha blivit för snarlik S-PARI i 

utvärderingssyfte.        

S-PARI kom på tal redan vid ett initialt skede av studien. Detta då det framkom 

att författarna även ville analysera stressnivån med hjälp av ett reliabelt 

utvärderingsinstrument. Eftersom författarna stött på och testat instrumentet tidigare i 

utbildningen, föll det sig naturligt att välja S-PARI. Instrumentet passade bra i relation till 

studiens syfte. Nackdelar med S-PARI kan vara att det är många frågor som liknar varandra, 

vilket i sin tur kan leda till att försökspersonerna svarade slentrianmässigt på vissa frågor. I 

Scheufeles (2000) studie användes VAS för att utvärdera avspänningsnivån. Därmed hade det 

varit motiverat att använda VAS, istället för S-PARI, även i denna studie för att utvärdera 

avspänningsnivån. Vi hade även kunnat utvärdera avspänningsnivån innan och efter testerna, 

för att se om några skillnader förelåg.  

Anledningen till att försökspersonerna fick fylla i utvärderingsformuläret direkt i 

anslutning till avslutat test, var för att underlätta arbetet. Dels underlättade det för författarna, 

eftersom vi redan hade försökspersonerna samlade. Dels underlättade det även för 

försökspersonerna, då de hade upplevelsen av testet färskt i minnet.  
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”Test rundorna” som genomfördes innan de ”riktiga” testerna gav goda 

erfarenheter och resulterade i att vissa justeringar behövde göras inför de ”riktiga testerna”. 

Exempel på det är redan nämnt i metodavsnittet.  

Utifrån hela undersökningsgruppens medelpuls och standardavvikelse 

beräknades hur många försökspersoner i varje grupp som skulle krävas för att statistiskt 

säkerställa en effekt av SBT, som motsvarar en måttlig effect size (0,5) och en power på 80 

%. Utifrån dessa framkom att det skulle krävas 64 försökspersoner i respektive grupp för att 

kunna notera statistiskt signifikanta skillnader.      

Det finns många fördelar, men även vissa nackdelar, med den valda metoden. 

Därför var det viktigt att lyfta fram alla aspekter som kunde påverka studiens resultat. Om en 

ny studie skulle genomföras inom samma område skulle vissa avsnitt kunna replikeras ur 

metoden, medan andra avsnitt skulle kunna behöva avvisas eller justeras. Konkreta exempel 

på det är tuffare uppgifter, mer stressande testsituation samt längre vilotid innan 

testsituationen. Det egentliga resultatet i studien var för författarna inte av yttersta vikt, utan 

snarare erfarenheten av att ha genomfört en studie av denna storlek. Ur ett forskningsmässigt 

perspektiv har enormt mycket kunskap och förståelse tillägnats, vilket är viktigt om fortsatt 

forskning inom ämnet skall bedrivas.     

 

 

6. Konklusion 

Utifrån resultatet tyder inget på att nyttjandet av SBT kan sänka pulsen vid en ansträngande 

situation, jämfört med att inte använda SBT. Testerna indikerade en medelhög ansträngnings- 

och avspänningsnivå hos respektive grupp. De främsta lärdomarna och erfarenheterna av 

studien är att valet av testprocedur är av yttersta vikt, och bör beaktas vid fortsatt forskning 

inom ämnet. Framförallt bör deltagarna få längre tid innan testet startar, att hitta en stabil 

grundpuls. Men även fler externa stressfaktorer kan tillräknas vid testsituationen. Fortsatt 

forskning inom området krävs för att säkerställa vilka effekter SBT har på friska individer vid 

en påfrestande situation.  
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            Handgrepp SBT   Bilaga 1 
 

 



   

         

     Svarstalong                                                             Bilaga 2 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Förfrågan om medverkan i forskningsprojekt/examensarbete 
 
Jag accepterar att du kontaktar mig för eventuellt deltagande i 
forskningsprojekt/examensarbete 
 

□      Jag har varken luftvägssjukdomar eller hjärt-kärlsjukdomar 
 
Namn:……………………………………………………………………………… 
 
Mailadress:……………………………………………………………………………… 
 
Telefonnummer:……………………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

         

      Informationsbrev                               Bilaga 3 

Hej! 
Stress, oro och ångest är idag ett stort problem i samhället. Detta kräver att sjukvården har 

goda behandlingsmetoder för att hantera dessa problem. 

Vi söker försökspersoner till en studie där vi vill undersöka en ny intervention inom stress, 

oro och ångesthantering. 

Syftet med studien är att undersöka om en intervention kan sänka pulsen vid en psykiskt 

stressframkallande situation. Hälften av deltagarna lottas till en kontrollgrupp och hälften till 

en interventionsgrupp. Interventionsgruppen utrustas då med ett verktyg som dessa kan 

använda vid påfrestande och stressande situationer. Vi kommer att observera pulsen 

kontinuerligt samt den subjektiva upplevelsen och skattningen av situationen efter testet. Alla 

deltagare kommer under testsituationen att utsättas för en skriftlig uppgift under tidspress. 

Under testet kommer deltagarnas andning att vara lätt begränsad. Därför vill vi inte att 

personer med luftvägssjukdomar (såsom astma, KOL o.s.v.) eller hjärt-kärlsjukdomar (angina 

pectoris, högt blodtryck o.s.v.) skall delta i studien. Under testets gång kommer du som 

deltagare troligtvis att uppleva stress såväl fysiskt som psykiskt. Testet kommer att avbrytas 

av testledaren om symptomen överskrider dina resurser för att hantera situationen. Du får 

även själv avbryta testet när du vill om du känner att du inte kan hantera situationen – utan 

förklaring. Deltagande är frivilligt och medför inga skyldigheter. All information kommer att 

vara skyddad och endast granskas utav de ansvariga för denna studie. Efter studien kommer 

allt material att makuleras. För deltagande i studien vänligen fyll i nedanstående svarstalong 

och returnera den antingen direkt till forskarna eller via e-post.   

Studien är på kandidatnivå och ingår som en del i sjukgymnastprogrammet, 180 hp. Det 

färdiga resultatet kommer att finnas tillgängligt för allmänheten via Luleå Tekniska 

Universitets hemsida (http://epubl.ltu.se). Beräknad publicering kommer att ske kring 

månadsskiftet maj/juni 2010.  

Med vänliga hälsningar 
 
Sjukgymnaststudent  
Linus Hultman:  
linhul-7@student.ltu.se 
073-615 60 77 
 
 
 
 
____________________ 

Sjukgymnaststudent 
Rasmus Lundgren 
lunras-7@student.ltu.se 
070-477 37 23 
 
 
 
 
_____________________ 
 

Professor Lars Nyberg 
Institutionen för 
Hälsovetenskap, Rum 
D392, 0920-491 000 
Luleå Tekniska 
Universitet, 971 87 Luleå  
 
 
____________________

http://epubl.ltu.se/
mailto:linhul-7@student.ltu.se
mailto:lunras-7@student.ltu.se


   

         

Informationsmöte för interventionsgrupp Bilaga 4 
 
Mall: 
 
Hej och välkomna till det här informationsmötet. 
Ni har kallats hit eftersom ni medgett att ni kan deltaga vid vår studie om stress-, oro- & 
ångesthantering.  
Ni har alltså lottats till interventionsgruppen. Därför kommer vi under detta möte att gå 
igenom interventionen som ni skall använda vid testet. 
 
Ni har säkerligen alla känt er stressade eller oroade över någonting. 
Märker ni då att ni börjar svettas mer, andningen ökar, pulsen ökar etc.?  
- Vad gör ni då? 
- Har ni då någonting att ta till? 
 
Vi kommer under vår studie att studera interventionen SBT – stop, breathe, think, som är en 
stress- oro- & ångesthanteringsteknik. 
 
Förutom det vi berättar här idag, kommer ni även få det i pappersform med er hem, så att ni 
kan ögna igenom det i lugn och ro, och träna på egen hand under veckan som kommer.  
 
Vi vill alltså att ni tränar på det här på egen hand under en veckas tid så att ni kan använda 
tekniken vid testet.  
 
 
Vi kommer nu att gå igenom hur SBT fungerar, den mentala aspekten samt även det specifika 
handgreppet, och även när under testet som ni skall använda teknikerna.  
 
Mentalt 
I praktiken använder man de tre termerna STOP, BREATHE, THINK (sve: stanna, andas, 
tänk).  
När man utsätts för en icke kontrollerbar situation börjar man enbart med att stanna – STOP. 
Här är man helt stilla, stannar eventuella tankar som rusar och bara fokuserar på att stanna och 
vara still.   
Därefter försöker man hitta sin andning – BREATHE. Man försöker här hitta sin andning, att 
man andas lugnt och med djupa andetag. Känn efter hur du andas och var din andning är 
lokaliserad.   
Slutligen tänker man på det man gör, vad man skall göra och vad som gjorde att jag hamnade 
i den aktuella situationen – THINK. Alltså hur man skall lösa situationen som gjorde att man 
upplevde stress-, oro- eller ångest.  
  
Sammanfattat kan man säga att man fokuserar på situationen och riktar sin andning och 
tankeverksamhet åt att lösa den.  
 
Exempel på situationer då SBT kan vara användbart är flygresor, inför en tentamen, innan en 
muntlig presentation m m. Det kan alltså handla om helt olika situationer och är därför 
individuellt kopplade.  
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Praktiskt 
Det konkreta som personen kan nyttja vid en påfrestande situation, förutom den mentala 
tekniken, är det specifika handgreppet. Detta kan förklaras utifrån att man påverkar specifika 
akupunktur punkter genom muskelaktivering. Handgreppet används bäst genom att man 
kombinerar det med de mentala teknikerna nämnt ovan.  
 
Beskrivning: Sätt vänster pekfinger och långfinger mot vänster tumme med noterbart tryck. 
Tryckets styrka är individuellt, så länge du själv är medveten och noterar trycket. Greppet kan 
användas under flera minuter. På baksidan följer en illustrativ beskrivning av handgreppet. 
 
Tillämpning av SBT vid testet. 
Använd de mentala teknikerna tyst för dig själv direkt efter att du avslutat den skriftliga 
uppgiften. Du får då möjlighet att använda SBT under tre minuter.  
Handgreppet utförs endast med vänster hand vilandes i knäet under bordet som du sitter vid.     
 
 
Så kom ihåg att öva på att använda tekniken under den kommande veckan och inför testet.  
 
 
Tack för oss och lycka till, vi ses om drygt en vecka! 
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Testlokalens utformning   Bilaga 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

         

Information från testledare till försöksperson vid test  Bilaga 6 

 

Till testledaren: 

Testledaren träffar försökspersonen endast vid testillfället.  

Testledaren tillsammans med observatörerna börjar med att välkomna varje deltagare en och 

en. Därefter meddelar testledaren försökspersonen att den skriftliga uppgiften kommer att 

bestå av ett korsord som skall lösas på 5 minuter. Förutom detta delar testledaren ut sugrör 

och pulsklocka till varje försöksperson. När försökspersonen är redo (sugrör, pulsklocka och 

penna) meddelar testledaren att testet startar då försökspersonen vänder på det uppochned 

vända bladet (korsordet). Testledaren startar då metronomen 100 slag/minut. Testledaren 

observerar också försökspersonens startpuls, vilket är lättast om han sitter strax bakom 

försökspersonen. Efter en minut annonserar testledaren ut återstående test tid (4 minuter) och 

observerar samtidigt pulsen. Detta repeteras vid varje helminut. Dessutom ökar testledaren 

metronomens hastighet med 20 slag/minut vid varje helminut. Samma procedur återupprepas 

alltså vid varje helminut genom hela testet. När testtiden är slut annonserar testledaren detta 

till försökspersonen som då får lägga ifrån sig papper, penna och sugrör. Metronomen stängs 

också av vid testtidens slut. Under de återstående 3 minuter observerar testledaren pulsen vid 

varje helminut precis som innan, alltså totalt 3 gånger efter att själva testtiden är slut.  

Efter detta tilldelas försökspersonerna utvärderingsformuläret av testledaren som dessa 

uppmanas att fylla i. Testledaren återgår till sin plats bakom försökspersonen igen. När 

försökspersonerna har fyllt i utvärderingsformuläret så uppmanas de att ta av sig puls 

klockans spännrem och lämna utvärderingsformuläret till testledaren. Därefter är 

försökspersonerna färdiga och får då lämna lokalen.  
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Checklista 

1. Ta in försökspersonen. 
2. Hälsa personen välkommen. 
3. Ge denne pulsklockans spännrem (låt de gå ut och sätta på sig den om de vill). 
4. Visa var de ska sitta. 
5. Meddela försökspersonen om att ta eventuella frågor antingen innan eller efter testet. 
6. Meddela att den skriftliga uppgiften består av ett korsord under 5 minuter. 
7. Ge försökspersonen sugröret. Berätta för försökspersonen att den skall andas genom 

sugröret under hela testet tills det att testledaren meddelar att testet är avslutat (5 
minuter). 

8. Berätta för försökspersonen att när denne vänder på bladet så startar testet. 
9. Starta metronomen och kontrollera pulsen när försökspersonen vänder bladet. 
10.  Öka takten på metronomen, kontrollera pulsen och annonsera ut återstående testtid 

vid varje helminut. 
11. Vid 5 minuter – Kontrollera först pulsen. Meddela därefter att testtiden är slut och att 

försökspersonen skalla lägga ner papper och penna. Stäng av metronomen. 
12. Kontrollera puls vid varje helminut under 3 minuter. 
13.  Samla in test material och dela ut utvärderingsformuläret. 
14. Uppmana försökspersonen att fylla formuläret. Bistå vid frågor. 
15. Samla in ifyllt utvärderingsformulär. 
16. Övriga frågor. 
17. Försökspersonen får lämna lokalen.  
18. Ta sedan in nästa försöksperson. 
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        S-PARI    Bilaga 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

         

            VAS    Bilaga 8 
 
 
 
 
Hur upplevde du den aktuella testsituationen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

         

                              Uppgiftsformulär Bilaga 9 
 
Testuppgifter 
 
1. Ringa in det rätta alternativet:   
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ringa in det rätta alternativet: 
 
 
2. Claudia har sju kulor. Hon har två fler än Thomas. Oliver har tre kulor fler än Thomas. Hur 
många kulor har Oliver?  Svar: 
 
 
 
3. Ringa in det rätta alternativet 
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4. Finn fem fel och ringa in dessa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ringa in det rätta alternativet:  6. Ringa in det rätta alternativet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 8, testledarens formulär 
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Testledarens formulär   Bilaga 10 
 
 
Deltagarens nummer:  
 
Datum:  
 
Tidpunkt: 
 
Plats:  
 
 
 
Minut Puls 
 
Start ____ 
 
1 ____ 
 
2 ____ 
 
3 ____ 
 
4 ____ 
 
5 ____ 

 
6 ____  
 
7 ____ 
 
8 ____ 
 
 
Maxpuls: ____ 
 
Min.puls: ____  
 
 
 
Synpunkter/frågor/observationer:  
 
 
 
 
 
 
 
 



   

         

           Kontrollanternas/observatörernas formulär Bilaga 11 
 
 
Nummer Namn Grupp Ålder Kön Datum/tid/plats 
      

 
 
 
 
Observationer: 
 
 
 
 
 
 
Kommentarer:  
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