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Sammanfattning 
Syftet med det här arbetet har bl. a varit att redogöra för hur övervakning av soldaters kroppsfunktioner 
skulle kunna vara till hjälp vid ex. planering av uppdrag och proviantbehov samt att undersöka vilka 
parametrar och fysiologiska tillstånd som kan tänkas påverka en soldats prestationsförmåga. Utifrån 
dessa målsättningar redovisas slutsatser om vilka parametrar och fysiologiska tillstånd som, för denna 
tillämpning, är av intresse att övervaka och mäta. 
Rapporten baseras i huvudsak på litteraturstudier och information hämtad från internet. De tillstånd en 
soldat kan utsättas för och de faktorer som påverkar soldaten har varierande betydelse för dennes 
fortsatta prestationsförmåga. Vissa av dessa parametrar är även av livsavgörande karaktär och 
förändringar av dessa kan ha stor betydelse för soldatens liv. Dessutom så kan vissa tillstånd få 
omfattande konsekvenser inte bara för soldaten själv utan även för andra människor. De parametrar som 
kan vara mest nödvändiga att övervaka för denna tillämpning är hjärtfrekvens/puls och det arteriella 
blodets syrgassaturation, vilka avslöjar mycket om en människas hälsotillstånd, men även 
hudtemperatur är en nödvändig parameter för diagnostisering av tillstånd som ex. hypotermi och ev. 
sömn. Sömnen är av intresse i fråga om både soldatens fysiologiska och psykologiska hälsa. Sömnbrist 
hör till ett sådant tillstånd som kan utsätta även andra människor för allvarliga situationer. 
 
Rapporten innehåller även ett experiment med en redan befintlig sensorprodukt, Sense Wear 
Armband. Experimentet visade att det är möjligt att övervaka fysiologiska parametrar och att resultaten 
av dessa överrensstämmer med verkligheten. Bland annat erhölls ett resultat av ökad svettutsöndring 
under en stressad situation. Dock kan ett sådant resultat inte användas med säkerhet för diagnos utan 
kännedom om individens egen tolkning av situationen. Denna sensorprodukt är även, i rapporten, 
jämförd med tre andra produkter och slutsatserna från studien och undersökningen av dessa produkter är 
bl. a att Sense Wear Armband baserar en del resultat på framtagna algoritmer, vilka tillverkaren inte 
ger tillgång till. Produkten verkar vara genomarbetad och baserad på noggranna studier. Dess design har 
vissa fördelar i och med att produkten är relativt stöttålig samt liten och smidig att bära, men produkten 
skulle kunna utvecklas och förbättras ytterligare och fler parametras skulle kunna mätas i och med det. 
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Abstract 
The purpose with this study has been to describe how surveillance of soldiers’ body functions could be 
helpful when planning missions and the need of provisions but furthermore to find out which 
parameters and physiological conditions that may affect a soldier’s performance. On the basis of these 
intentions are conclusions, about which parameters that seem to be the most important ones to measure, 
presented.  
The report is foremost based on literature studies and information gathered from the Internet. The 
conditions that a soldier can be exposed to and the factors that affect the soldier are of varying 
importance for his/her continuing performance. Some of these parameters have also decisive 
characteristics concerning life or death and changes in these can be of great significance for the soldier’s 
life. Besides that can some physiological conditions have extensive consequences, not only for the 
soldier himself but also for other people involved. The parameters that may be the most necessary to 
supervise for this kind of application are heart frequency/pulse and the saturation of the arterial blood 
flow. These parameters reveal a lot of information about human health, but even body temperature is a 
necessary parameter for making diagnosis like hypothermia and perhaps even sleep. Sleep is of interest 
when talking about a soldier’s physiological and psychological health. Lack of sleep belongs to such 
conditions that can expose even other people for serious situations. 
 
The report also includes an experiment with an already existing sensor product called Sense Wear 
Armband. This experiment shows the possibility of supervising physiological parameters and that the 
results agree with the reality. For instance were results received that showed increased sweat secrete 
(galvanic skin response) during a situation of stress. However can such result not be used for diagnosing 
without knowledge about the individual’s own experience of the situation. This sensor product is, in this 
report, compared to three other products and the outcome from that research and the study of these 
products are for example that a few of the results received from the Sense Wear Armband is based on 
algorithms. These algorithms are not accessible from the inventor of the product. The product seems to 
be worked out thoroughly and based on careful studies. Its’ design has a few advantages. For example is 
the product relatively durable for external influences and it is also small and easy to wear. The product 
has a few thing which could be amended so that even more parameters could me measured. 
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Förord 
Rapporten Ni håller i Er hand är ett resultat av ett tio veckors examensarbete som utförts på uppdrag av 
Aerotech Telub, division Sensorsystem, i Linköping. Examensarbetet är gjort för Institutionen för 
Medicinsk Teknik vid Linköping universitet. 
 
Rapporten har blivit ganska omfattande och det har stundvis varit svårt att sålla bland alla källor för att 
hitta den mest relevanta informationen. Ämnena har varit intressanta men trots det har inte tid funnits 
till djupare studier än vad denna rapport innehåller. Till min hjälp i sökandet efter information och fakta 
har jag haft tillgång till Internet och hälsouniversitetsbiblioteket. Under dessa tio veckor som arbetet 
pågått har jag fått idéer och tips av min handledare, Per-Olov Eriksson, här på Aerotech Telub och jag 
vill gärna tacka honom för all hjälp och inspiration. 
 
Ytterligare personer som varit till min hjälp vid ett par tillfällen då jag stött på problem och frågor jag 
inte funnit svar på är Dan Loyd, professor i mekanisk värmeteori och strömningslära vid institutionen 
för konstruktions- och produktionsteknik, Linköpings universitet och Claes Lassvik, doc. klinisk 
fysiologi, institutionen för medicin och vård, Linköpings universitet samt Ulf Ekelund, forsknings-
studerande vid institutionen för idrott och hälsa, Örebro universitet.  
 
Rapporten är tänkt att vara lättförstålig även för läsare utan grundläggande kunskaper i anatomi och 
fysiologi. Ord har förklarats genom fotnotssystem så det ska vara enkelt att snabbt hitta förklaringen till 
ex. ett ord. Fotnoterna är numrerade för att även underlätta i de fall då flera märkta ord förekommer i 
texten. Varför jag valt detta system beror på att en ordlista i början av rapporten inte skulle kunna täcka 
de längre förklaringar som vissa ord kräver. 
 
Jag vill även tacka min examinator Per Ask, professor i medicinsk teknik och TeknD vid institutionen 
för medicinsk teknik, Linköping universitet, för råd och stöd. 
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1 Inledning 
Tillämpningen, att använda sig av sensorer och elektroder för att detektera fysiologiska funktioner och 
mäta fysiologiska parametrar, är inte ny. Man har exempelvis sedan 1700-talet vetat att elektriska 
fenomen uppstår i kroppen och man har kunnat detektera dessa. Redan 1887 publicerades det första 
EKG:t av den engelska fysiologen Augustus D. Waller vid St Mary’s Medical School. [59] 
 
Människor har i alla tider varit intresserade av att mäta och analysera fysiologiska funktioner och 
graden av ohälsa. Ohälsa har alltid varit ett problem för mänskligheten och tekniken att detektera, mäta, 
övervaka och i möjliga mån förhindra hälsoproblem och olika sjukliga tillstånd har i och med detta 
intresse vuxit till vad den är idag och ännu strävar vi efter nyare teknik och bättre metoder.  
 
Teknikutvecklingen har lett till att det blivit enklare att övervaka och mäta fysiologiska tillstånd och 
parametrar. Man är inte längre intresserad av att övervaka endast sjuka människor, man övervakar gärna 
friska människor, idrottsmän, soldater, m fl. På så sätt lär man sig mer om mänskliga kroppsfunktioner 
och man kan detektera avvikande mönster och tillstånd i god tid för att på så sätt undvika ohälsa eller 
till och med livshotande fysiologiska tillstånd. 

1.1 Syfte 
Syftet med det här arbetet som rapporten baseras på är att redogöra för vilka faktorer som påverkar en 
människas prestationsförmåga och därför är viktiga att övervaka samt att bedöma vilken potential de 
olika kroppsfaktorerna har för arbets- och uppdragsplanering i både civila och militära sammanhang. En 
liten studie och ett test med produkten Sense Wear Armband ingår i uppgiften. Produkten har köpts in 
av Aerotech Telub och rapporten innehåller en kort presentation och studie av Sense Wear Armband, 
med slutsatser och kommentarer. Dessutom ingår i uppgiften att göra en undersökning av marknaden 
för att kartlägga det spann av redan befintliga produkter för övervakning av hälsa och kroppsfunktioner 
hos människor. 

1.2 Metod 
Genom informationssökning på Internet och med hjälp av medicinsk litteratur har faktorer och 
parametrar, vilka kan ha betydelse för en persons fortsatta prestationsförmåga, listats och studerats. För 
att kunna få förståelse för hur olika faktorer och situationer påverkar kroppen och vilka parametrar som 
i dessa särskilda fall är av intresse så har studier i anatomi och fysiologi behövts. Internet, medicinsk 
litteratur och medicintekniska tidskrifter har använts för att ta reda på vad det finns för olika tekniker 
och metoder för att detektera och mäta vissa fysiologiska faktorer eller tillstånd. Endast ett fåtal av 
dessa är presenterade i rapporten men ger en god fingervisning om vilka parametrar som är mätbara och 
hur dessa kan mätas. 
 
Beskrivningen av produkten Sense Wear Armband har gjorts genom information hämtad från dess 
tillverkare, BodyMedia. Pga. att information inte kunnat inhämtas från annat ställe har produkten inte 
kunnat granskas kritiskt och det finns risk för att informationen är vinklad efter tillverkarens syfte och 
behov. Trots detta har informationen från BodyMedia använts men med en kritisk åtanke.  
 
Marknadsundersökningen av de sensorer och produkter som redan finns på marknaden har gjorts med 
hjälp av Internet och medicintekniska tidskrifter. Jämförelsen mellan ett par olika produkter har endast 
gjorts teoretiskt utifrån det material och den information som gått att inhämta via ovannämnda medier. 
Mycket av informationen är även här hämtad direkt från tillverkarna eftersom information varit svår att 
finna på andra sätt. 
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Ett experiment har gjorts med produkten Sense Wear Armband för att med erhållna resultat från dess 
sensorer göra en jämförelse med den aktivitet som ägde rum under själva mättiden. Jämförelserna ligger 
till grunden för de resultat som följer av experimentet.  

1.3 Avgränsningar 
Uppgiften att undersöka vilka faktorer och parametrar som påverkar en soldats prestationsförmåga samt 
att redogöra för hur soldaten påverkas är väldigt omfattande. Den delen av rapporten har utifrån min 
handledares önskemål prioriterats som en viktig del i rapporten och mest tid har lagts på denna. Vad 
gäller de metoder som används idag för att mäta de olika faktorer och parametrar som tas upp i 
rapporten har jag endast nämnt några få i varje avsnitt för att på så sätt begränsa omfånget av rapporten 
och kunna hålla mig inom tidsramen.  
 
Marknadsundersökningen är ytterst begränsad. Det har tagit mycket tid att söka produkter som på ett 
rättvist sätt kunnat jämföras med Sense Wear Armband. Dels för att det finns så mycket information 
tillgänglig om Sense Wear Armband och dels för att denna produkt har möjlighet att mäta flera 
parametrar på en och samma gång, men även med hänsyn till dess design. Jag har valt att jämföra Sense 
Wear Armband med ytterligare tre produkter med snarlika egenskaper.    

1.4 Rapportens struktur 
Huvuddelen av rapporten inleds med en kortfattad teoretisk bakgrund för att ytterligare belysa syftet 
med det här arbetet samt att ge en bättre förståelse för de problemområden som rapporten behandlar. 
Situationer och faktorer som kan påverka en soldats fysiska och psykiska tillstånd är bl.a. soldatens 
sömn, fysisk aktivitet, energiförbrukning, stress, nedkylning, blodförlust och chock. Dessa faktorer och 
parametrar som respiration (andning), puls, blodtryck, svettning och det arteriella blodets syrgas-
saturation är av vikt vid bedömning av soldatens fortsatta prestationsförmåga och kommer i rapporten 
att behandlas var situation för sig. Några exempel på redan befintliga mätmetoder för de olika 
kroppsfunktionerna och tillstånden samt hur de detekteras kommer även kortfattat presenteras. 
 
En redogörelse för produkten Sense Wear Armband kommer att uppta en del av rapporten. Bland 
annat kommer dess teknik (hårdvara och mjukvara), design, och funktion behandlas. En av de viktiga 
delande i detta kapitel handlar om noggrannheten och känsligheten hos sensorerna.  
 
En teoretisk jämförelse mellan några andra utvalda produkter (sensorer) samt mellan dessa och Sense 
Wear Armband kommer göras längre fram i rapporten. De produkter, vilka Sense Wear Armband 
ska jämföras med, är liknande multifunktionella produkter på marknaden. Jämförelsen är i första hand 
koncentrerad på de olika parametrar vilka kan erhållas utifrån dessa, men även andra eventuella 
skillnader, för- och nackdelar kommer tas upp. Marknadsundersökningen kommer att genomföras 
genom informationssökning och diskuteras vid redogörelsen för resultatet av denna. 
 
Rapporten avslutas med en sammanfattning samt en diskussion med analys och slutsatser av de erhållna 
resultaten.  
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2 Bakgrund 
Effektivitet är framtidens ord. Strävan efter en mer effektiv arbetsmiljö eller arbetssituation är en 
kombination av noggrann planering och ett optimalt resursutnyttjande. Försvaret kommer i framtiden 
sträva efter denna effektivitet och genom övervakning av soldatens arbetssituation, fysiska status, vila 
och sömn skulle man kunna erhålla det informationsstöd vilket kan vara till användning vid uppdrags- 
och resursplanering samt vid arbetsledning. Även i civila sammanhang kan idén med övervakning av 
människors kroppsfunktioner och fysiska aktivitet komma till användning, exempelvis vid övervakning 
av personal (brandmän, poliser, etc.) eller idrottsmän.  
 
Vissa faktorer är mer viktiga än andra vad gäller en människas fysiska men även psykiska tillstånd. För 
att kunna avgöra en soldats fortsatta prestationsförmåga krävs information om soldatens hälsa och fysik. 
Det är viktigt att veta om soldaten är skadad och sårad eller inte, men dessutom är det för vidare 
planering av ett uppdrag viktigt att veta om soldaten orkar och kommer klara av en given uppgift. 
Information om soldatens fysiska aktivitet, energiförbrukning och sömn skulle kunna vara till hjälp vid 
en sådan bedömning.  
 
Inhämtandet av nödvändig information om soldaten sker med kroppssensorer. Det är viktigt att förstå att 
dessa sensorer bör vara placerade på kroppen så att de inte stör soldatens arbete eller är i vägen för 
kläder och utrustning. Detta måste man ta hänsyn till vid värdering av erhållna mätvärden. Så mycket 
väsentlig information och tillförlitliga värden som möjligt ska fås fram av dessa sensorer så att man kan 
använda sig av resultaten till övervakning och planering av arbete och uppdrag. 
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3 Viktiga parametrar och faktorer som påverkar soldatens 
prestationsförmåga 

3.1 Sömn 

3.1.1 Vad är sömn? (definition) 
Fram till 1950-talet betraktades sömnen som ett passivt tillstånd av vila då kroppen återhämtade sig från 
den, under dagen, påfrestande fysiska och psykiska aktiviteten. Nya upptäckter under mitten av 1950-
talet ledde till att man förändrade sitt synsätt på sömnen. REM-sömnen hade upptäckts och sömnen 
delades in i olika delar där varje enskild del spelar olika stor roll för sömnens kvalitet. [1] Sömnen anses 
nu som en aktiv process eftersom flera fysiologiska funktioner ändras under sömnen.  
 
Sömnens olika faser delas in i fem stadier med karakteristiska egenskaper. Under det första stadiet sker 
insomnandet och man befinner sig mellan vaket tillstånd och sömn. Tillståndet pågår endast några 
minuter och under tiden är personen avslappnad och sporadiska ögonrörelser kan förekomma då 
personen får synförnimmelser vilka saknar verklighetsgrund. Även flyktiga tankar kan förekomma. 
Andra stadiet kallas för lätt sömn. Sömnen har inträtt och personen är inte längre medveten om 
omgivningen och är relativt svårväckt. Muskelspänningen har nu avtagit och vad beträffar 
ögonrörelserna så har de helt upphört.1 Detta stadium omfattar hela 50 % av den totala sömnen. Stadium 
tre kännetecknas av att djupsömnen inträder. Kroppstemperaturen och blodtrycket sjunker och 
ögonrörelser saknas helt. Det fjärde stadiet innefattar den allra djupaste sömnen. Kroppstemperaturen 
sjunker en aning under denna del av sömnen och muskelspänningen minskar ytterligare något. Den 
totala djupsömnen, stadium tre och fyra, står för ca 25 % av den totala sömnen och det tar i regel mindre 
än en timme att från insomnandet falla i djup sömn. Den sista fasen, det femte stadiet, kallas REM-
sömn (Rapid Eye Movements) och utgör också ca 25 % av totala sömnen. Den sovande uppvisar under 
detta stadium snabba ögonrörelser. Mängden ögonrörelser per tidsenhet kallas REM-densitet och 
varierar mycket, framförallt vid användandet av olika läkemedel. Under detta stadium uppstår drömmar 
och personer som väcks ur REM-sömnen kan ofta komma ihåg drömmen. Musklerna är helt 
avslappnade under den här delen av sömnen och en del människor kan uppleva en känsla av förlamning 
om de vaknar ur sömnen. Det autonoma nervsystemets sympatiska del blir mer aktivt under REM-
sömnen och hjärtfrekvens samt blodtryck ökar. I tabell 1 visas en sammanfattning av de fysiologiska 
förändringarna vid sömnens olika stadier. [1, 2, 3, 4]  

3.1.2 Sömnens betydelse  
Sömnen är en viktig faktor att ta hänsyn till vid planering av uppdrag och arbete. Brist på sömn leder till 
nedsatt prestationsförmåga och minnesfunktion vilka kan få oanade konsekvenser i form av exempelvis 
olyckor. Sömnen krävs för att människan ska kunna vara ordentligt vaken under dagen. 
Motståndskraften mot sömnlöshet är större för de fysiska funktionerna än för de psykiska. [1] De 
psykiska förändringar som uppstår är irritation, koncentrationssvårigheter och misstänksamhet. 
Dessutom börjar man efter ett tag att tala osammanhängande och man har lätt att feltolka olika 
sinnesintryck. I värsta fall leder sömnbristen till psykos2. Tiderna då dessa olika tillstånd inträffar är 
väldigt individuellt. Att kunna övervaka soldatens sömn skulle därför bidra till viktiga avgöranden vid 
exempelvis uppdragsplanering för förare av fordon eller farkost.  
 

                                                           
1 Enl. Tortora/Grabowski, Principles of Anatomy and Physiology, [4] så rör sig ögonen sakta från sida till sida under andra 
stadiet. 
2 ”Psykos är ett sjukdomstillstånd där individen har tankar eller upplevelser som inte är förankrade i verkligheten” 
Bremholm, Tomas, leg läk, Göteborg, Vårdintyg  [21]  
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Det är inte kvantiteten på sömnen – hur länge man sover – utan kvaliteten – hur man sover, som är 
avgörande för psykiskt och fysiskt välbefinnande. [1] Sömnens enskilda delar har olika stor betydelse 
för sömnens kvalitet. Alla människor har individuella sömnbehov men det är sömnen under den tidiga 
delen av natten som är viktigast och mest hälsosam. [1] Sömnkvaliteten är förknippad med djupsömn 
som inträffar relativt tidigt under sömnen. Oavsett när man går och lägger sig så är det just djupsömnen 
som dominerar de första 2 – 4 timmarna. Den första REM-sömnen uppkommer ca 90 min efter 
insomnandet och återkommer därefter ungefär var 90 minut. Drömsömnen är sårbar och en person som 
störs under den fasen förlorar sin REM-sömn. Om en frisk människa inte får tillräckligt med REM-
sömn kan det leda till att personen i fråga får psykiska besvär som irritation, isoleringstendenser och 
bristande självbehärskning, antagligen beroende på sänkt vakenhet.  
 
Den djupaste sömnen (4:e stadiet) är viktigast för välbefinnandet. Det är möjligt att vänja sig vid att 
sova mindre men ändå samtidigt öka kvaliteten på sömnen. Den första djupsömnen, den som inträdde 
redan mellan de 2 – 4 första timmarna, är den längsta period av djupsömn som ges under natten. Kortar 
man ner mängden sömn så att den totala sömnmängden reduceras till mindre än 6 tim under fler dygn så 
kommer dessutom stadium tre och fyra öka procentuellt medan stadium två avtar. Därav blir sömnen 
mer effektiv. Det är djupsömnen som ”återuppladdar” hjärnan och risken är liten för att man skulle 
missa någon viktig del av sömnen genom att sova mindre. Dock finns en gräns som för de flesta 
människor ligger på 4.5 – 5 timmar. Mindre sömn än så ger ofta symptom för sömnbrist. [2]  

3.1.3 Mätmetoder för övervakning vid sömn 
Aktivitetsregistrering 
Den mest enkla och otillräckliga metoden vid övervakning av sömn är med hjälp av 
aktiveringsregistrering. Vid ett sådant förfarande används en eller flera accelerometrar, vilka sätts fast 
på vristerna. Dessa registrerar rörelser men det är omöjligt att endast utifrån det bedöma om personen är 
vaken eller inte. Accelerometrar tas upp ytterligare senare i rapporten i avsnittet om fysisk aktivitet. 
 
Polysomnografi 
Vill man mäta olika fysiologiska förändringar under sömnen är polysomnografi den mest tillförlitliga 
metoden. Ordet Polysomnography härstammar från grekiskan där ”poly” betyder flera, ”somno” betyder 
sömn och ”graphy” betyder skriva. [5] Det är en klassisk metod för sömnregistrering och inkluderar 
flera olika tekniker och övervakningsmetoder som EEG (elektroencefalogram), EKG 
(elektrokardiogram), EMG (elektromyogram), EOG (elektro-ockulogram), luftflöde, andningsrörelser 
och syrgasmättnaden i det arteriella blodet. Polysomnografi används för att diagnostisera 
sömnstörningar genom att patienten sover en natt på ett sömnlaboratorium under det att de ovan nämnda 
parametrarna övervakas. På så sätt erhålls sådan information som är användbar för att ställa diagnos. 
Nedan presenteras de olika övervakningsmetoderna som används under polysomnografi. 
 
Vid EKG placeras elektroder på extremiteterna (extremitetsavledningar) eller på bröstet 
(bröstavledningar). Extremitetsavledningarna är antingen bipolära eller unipolära medan 
bröstavledningarna är unipolära. När en enskild muskeltråd i hjärtat kontraheras uppstår förändringar i 
potentialen, vilka fortplantas till ytan där de avleds. De elektriska spänningar som avleds från 
kroppsytan är små, endast 1 – 2mV och dessa behövs förstärkas för att man ska kunna avläsa dem.  
Hjärtats mekaniska arbete kan studeras utifrån en karaktäristisk vågform som erhålls. Genom att studera 
EKG-kurvorna kan man få en hel del information om personens hjärtaktivitet, rytm och hälsa (bilaga 1). 
 
EMG används för att upptäcka muskelaktivitet under sömnen. Avledningarna, som observerar 
musklernas elektriska aktivitet, placeras vid sömnövervakning under hakan i närheten av käkbenet och 
på vadmuskeln. På så sätt är det lätt att detektera ett uppvaknande eller rörelser under sömnen. 
Muskelaktivitet styrs av elektriska impulser som skickas från hjärnan via nervbanor i ryggmärgen och 
vidare till musklerna i motorneuron (nervtråd). När en impuls passerar neuronet till muskeln sker 
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aktivering av muskeln (muskelfibrerna drar ihop sig). Ett motorneuron och de muskelfibrer det har 
kontakt med kallas en motorisk enhet. En nervimpuls är aktionspotentialer som vandrar längs med 
neuronet och en aktionspotential är ett elektriskt fenomen som uppstår då en nervcells 
membranpotential överstiger ett visst tröskelvärde (-55mV). Membranpotentialen är från början (innan 
depolarisationen3) –70mV och under aktionspotentialen är de 30mV. Alla aktionspotentialer är av 
samma storlek. 
 
EOG registrerar ögonrörelser genom elektroder placerade vid sidan om ögonen. En elektrod placeras 
ovanför mot utsidan av höger öga medan den andra placeras under mot utsidan av vänster öga. 
Ögonrörelserna underlättar en hel del för övervakningen av de olika sömnstadierna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 1. Placeringar för EOG-, EMG- och EKG-avledningar 

(Respiratory Care WEB ED, OSA - Polysomnography, 
http://classes.kumc.edu/cahe/respcared/cybercas/sleepapnea/trenpoly.html (2003-04-09)) 
 
 
EEG registrerar hjärnans aktivitet under sömnen. Elektroder på skalpen avleder de rytmiska 
potentialskillnader som alstras av hjärnan. Pga. tjockleken hos mellanliggande vävnad kan inte 
membranpotentialen från enskilda celler avledas utan endast synkroniserade nervceller i miljontals ger 
upphov till mätbara potentialer. Amplituden på de vågor som avleds från skalpen är omkring 100µV (på 
en frilagd hjärna omkring 1mV). Den avledda elektriska aktiviteten har varierande frekvens och 
amplitud beroende på omständigheter, exempelvis placeringen av elektroderna över hjärnans skilda 
lober och vid olika grader av medvetande. På så sätt lämpar sig denna teknik för registrering och 
mätning av hjärnans aktivitet under sömnens olika stadier. Vid vaket tillstånd, fast då ögonen är 
stängde, uppkommer alfavågorna med en amplitud på 50µV. Öppnas ögonen försvinner alfavågorna 
och betavågorna uppkommer i dess ställe. Beta vågor har högre frekvens men lägre amplitud än 
alfavågor. Vid insomnande (1:a stadiet) försvinner gradvis alfavågorna och ersätts i stället av teta-vågor. 
När sömnen sedan inträder (2:a stadiet) avbryts regelbundet teta-vågorna av s.k. ”sömnspolar”, vilka är 
en 2 sekunder lång aktivitet med en 2 –3 gånger så hög frekvens som teta-vågorna. K-komplex är en 
annan aktivitet som kan förekomma under denna sömnfas. K-komplex är enstaka stora vågor. Under 
djupsömnen (3:e och 4:e stadiet) förekommer deltavågor. Det som skiljer de två stadierna åt är att i 3:e 
stadiet kan även vid vissa tillfällen ”sömnspolar” och viss teta-aktivitet förekomma medan det i 4:e 
stadiet endast förekommer deltavågor. Under REM-sömnen (5:e stadiet) påminner EEG-bilden om 
utseendet under insomningsstadiet.   

                                                           
3 En cell har en membranpotential på –70 mv. Cellens insida är negativt laddad jämfört med dess utsida. K+ och Na+ 
difunderar ut, resp. in genom cellmembranet. När cellens sida blir positivt laddad jämfört med dess utsida säger man att det 
sker en depolarisation. Membranpotentialen blir positiv. 
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Figur 2. Placeringar för EEG-avledningar 

(Respiratory Care WEB ED, OSA - Polysomnography, 
http://classes.kumc.edu/cahe/respcared/cybercas/sleepapnea/trenpoly.html (2003-04-09))  
 
 
För att kontrollera luftflödet genom näsa och mun används en värmekänslig termistor som känner av 
och mäter skillnaden mellan luften som passerar genom personens mun och näsa. Termistorn placeras 
framför munnen och näsan. Metoden är dock känslig för temperaturstörningar. 
 
En pulsoximeter gör det möjligt att kontinuerligt mäta syremättnaden i det arteriella blodet. Metoden är 
non-invasiv samt transkutan och används rutinmässigt vid övervakning i samband med narkos och 
intensivvård på sjukhusen trots många potentiella felkällor (Bilaga 1). Tekniken baseras på 
absorptionsmätning av ljus vid två olika våglängder. Vanligtvis används rött (660-680nm) och infrarött 
(940nm) ljus eftersom absorptionen är låg i vävnad inom området 650-1300nm. Området kallas optiska 
fönstret. Ljus med kortare våglängder absorberas helt i blodet. [6, 22, 23] Sensorn, som oftast placeras 
på fingret4, består av två lysdioder och en fototransistor vars uppgift är att registrera det transmitterade 
ljuset. Under mätningen kommer först den ena lysdiodern sända ljus genom vävnaden, vilket detekteras 
av fototransistorn och därefter sänder den andra lysdiodern ut ljus, vilket även det detekteras. Dessa två 
förfaranden utgör två faser men även en tredje fas används ofta då man låter detektorn mäta det 
infallande ljuset vid släckta dioder. Det gör man för att kompensera mot ljus i bakgrunden som i annat 
fall kan störa mätningen. Hela mätförloppet (de tre faserna) upprepas ett hundratal gånger per sekund. 
Man registrerar graden av den arteriella syremättnaden selektivt genom att endast analysera den delen 
av signalen som motsvarar AC-komponenten i den fotoström som registreras och beräknas för 
respektive våglängd. AC-komponenten normeras och kan då sättas i relation till syrgassaturationen, 
SaO2, enligt följande samband: 
 









∆
∆

=
IR
RfSaO2   

där ∆R är den normerade absorptionen av rött ljus, ∆IR den normerade absorptionen av infrarött ljus 
och f det samband, vilket man funnit empiriskt genom att plotta SaO2 mot kvoten av de normerade 
ljusabsorptionerna. Sambandet lagras i ett minne i pulsoximetern vars adress nås genom beräkning av  
kvoten, vilken används för att utläsa värdet av SaO2. [23] 
                                                           
4 Det finns två olika typer av pulsoximetrar. För teknik med transmitterat ljus sitter ljuskällor och detektor på motsatta sidor, 
vilket innebär att man placerar sensorn runt ett finger eller, vid vissa tillämpningar, i örsnibben. Med den andra typen av 
pulsoximeter använder man sig av reflekterat ljus och då sitter ljuskällor och detektor på samma sida, vilket gör det möjligt 
att placera den på ett antal olika passande ställen på kroppen Den sistnämnda tekniken har dock lägre noggrannhet. [6, 23] 
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Tabell 1. Sammanfattning av de fysiologiska förändringar under sömnens olika faser. 

 [1, 2, 3, 4] 
 
Mätning av blodtryck 
Som tidigare nämnts och vilket går att se i tabellen ovan, så sjunker blodtrycket under sömnen fram till 
och med djupsömnen för att sedan öka igen under REM-sömnen. Det finns idag ett stort antal olika 
företag som lanserar flera olika produkter för blodtrycksmätning. Blodtrycksmätningar kan gå till på 
olika sätt, antingen direkt (invasivt) eller indirekt (non-invasivt). Invasiva mätmetoder kommer inte att 
beskrivas i den här rapporten eftersom dessa inte lämpar sig för denna tillämpning för övervakning av 
ex. soldater. De non-invasiva mätmetoderna utförs på olika sätt. Vanligtvis används en tryckmanschett 
som placeras på överarmen för mätning av trycket i armens huvudartär (arteria brachialis), men 
situationer då man mäter blodtrycket i ben, tår eller fingrar förekommer. Trycket som genereras av 
manschetten (vid uppblåst läge) fortplantar sig in i vävnaden och påverkar artären med lika stort tryck. 
Trycket ökas tills det överstiger det systoliska5 trycket och då faller artären samman. Därefter minskas 
manschettens tryck och då blodet återigen kan passera genom artären erhålls det systoliska trycket. 
Kontrollen av blodflödet görs vanligen auskulatoriskt (lyssnande) med hjälp av ett stetoskop. Då kan 
man höra när ljudet, då trycket i manschetten sänks ytterligare, slår om och blir svagare för att därefter 
försvinna helt. Ljudets försvinnande motsvarar det diastoliska6 trycket. [6] Kontrollen av blodflödet för 
detektering av det diastoliska och systoliska trycket kan även göras palpatoriskt (kännande) med hjälp 
av fingrarna eller oscillometriskt (registrering av tryckpulsationer). Den säkraste metoden är 
användandet av ultraljudsdoppler. Idag finns små smidiga blodtrycksmätare, s k. ambulanta 
blodtrycksmätare och de använder sig antingen av den auskulatoriska eller den oscillometriska metoden. 
[16] Även dessa ambulanta blodtrycksmätare har en manschett men även en enhet som innehåller ett 
system för styrning av manschetten och elektronik för detektering av trycknivåerna samt en timer så att 

                                                           
5 Systoliskt tryck = det högre av de två blodtrycksvärdena, normalt ca 120 mm Hg (systole = hjärtata kontraktionsfas) [6] 
6 Diastoliskt tryck = det lägre av de två blodtrycksvärdena, normalt ca 75 mm Hg (diastole = hjärtats avslappningsfas) [6] 

Fysiologiska förändringar under sömnens olika faser     
        
 Sömn-    Kropps- Blod-  
 stadium EEG OEG EMG temp. tryck Puls 
    Öppna ögon: beta-vågor (13-30 Hz) enstaka  normal normal normalt normal
Vaket tillstånd   Stängda ögon: alfa-vågor (8-13 Hz) ögonrörelser         
                
    teta-vågor (4-8 Hz) enstaka normal sjunker sjunker sjunker
NREM 1   ögonrörelser         
(Non Rapid Eye                
Movements)   teta-vågor (4-8 Hz) inga avtagande sjunker sjunker sjunker
  2 sömnspolar (12-14 Hz) ögonrörelser         
                
    delta-vågor (0,5-4 Hz) inga avtagande sjunker lågt sjunker
  3 sömnspolar (12-14 Hz) ögonrörelser         
    K-komplex           
    delta-vågor (0,5-4 Hz) inga  avtagande sjunker lägst sjunker
  4   ögonrörelser         
                
    teta-vågor (4-8 Hz) snabba ingen ökar högt  ökar & 
REM (Rapid Eye 5 påminner om stadium 1 horisontella       oregel-
Movements)     ögonrörelser       bunden
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det är möjligt att mäta blodtrycket med bestämda intervall. Efter en viss bestämd tid läser man av 
minnet som finns i blodtrycksmätaren och för vissa produkterna på marknaden kan en kurva erhållas 
vilken presenterar förändringarna av blodtrycket under mätperioden. [16] 

3.2 Nedkylning (hypotermi) 

3.2.1 Definition 
Hypotermi definieras som en kroppstemperatur (kärntemperatur) under 35°C. Det uppstår då det avges 
mer värme från kroppen än vad som genereras. Kroppens celler producerar energi, vilket förbrukas vid 
muskelarbete, för att få hjärtat att pumpa och vid reparation och uppbyggnad av vävnad, mm. Den 
mesta energin används dock för att upprätthålla kroppstemperaturen. En kärntemperatur på 37°C är den 
mest optimala. Kroppstemperaturen varierar dock en aning mellan olika individer men ligger vanligtvis 
inom ett intervall mellan 36,3°C och 37,2°C. [11] Hypotermi delas in i tre stadier, mild (34-35°C), 
måttlig (>31°C) och djup (31°C) hypotermi. [7] 
Kroppen reglerar automatiskt temperaturen genom att vid nedkylning koncentrera blodflödet till de 
mest viktiga organen, hjärta, lever, lungor, ryggmärg och njurar. I extremiteterna sker sammandragning 
av blodkärlen (vasokonstriktion) vilket leder till att huden blir blek och att temperaturen i dem sjunker. I 
och med denna temperatursänkning minskar den värmeförlust som kroppen försöker motverka. Vid 
djup hypotermi kan avkylningen av extremiteter bli så svår att genomblödningen av en kroppsdel 
minska så pass mycket att det uppstår en lokal syrebrist i vävnaden (ischemi). I värsta fall kan is bildas i 
vävnaden och risk för sår och kallbrand (gangrän) är stor. [7] 

3.2.2 Fysiologiska förändringar och reaktioner vid hypotermi 
Att man huttrar när man fryser är en viktig fysiologisk och ofrivillig reaktion som startas då blodsockret 
är lågt (hypoglykämi) och kroppstemperaturen sjunker. [12] Det som händer är att musklerna gör 
snabba sammandragningar för att generera värme som hjälper till att minska reduceringen av 
kroppstemperaturen. Värmeproduktionen ökar i och med detta 4 – 5 gånger. [10, 13] Huttring är 
dessutom en varningssignal till personen ifråga så att denne aktivt ska agera för att återfå kroppsvärmen. 
Kroppens normala muskelarbete försämras i och med huttringen, vilket inverkar på förmågan att utföra 
fysiskt arbete. Nedkylda muskler fungerar inte lika bra som i vanliga fall och kroppens förmåga till 
effektutveckling minskar. Följden till detta blir en känsla av utmattning och kraftlöshet, vilket gör att 
det blir svårt att utföra även ett, i annat fall, enkelt arbete. [8, 9, 13] 
 
Risken för skador pga. överbelastning blir större i kyla. Hårt underlag (t.ex. vid löpning) i kombination 
av kyla ger lättare upphov till belastningsskador av senor och senfästen som i kyla kan bli 
inflammerade. Det är i kyla ännu viktigare med noggrann uppvärmning innan ansträngning. [12]   
 
Kraftig nedkylning (kroppstemperatur < 32°C) leder ofta till döden, men det är lätt att misstolka en 
nedkyld människa som död eftersom pulsen vid ett sådant tillstånd är väldigt svag och hjärtat slår 
mycket svagare, långsamt och oregelbundet. Man ska därför alltid betrakta en nedkyld människa som 
levande till läkare fastställt personens tillstånd. En individ bör betraktas som död förrän personen i fråga 
är varm och död. [10] En allmän värmekänsla och en känsla av välbefinnande (eufori) kan uppstå vid 
sådan avancerad hypotermi och en nedkyld människa kan därför tycka och känna att det vore helt 
naturligt att knäppa upp och ta av sig kläderna. [12] 
 
De kroppsdelar som påverkas mest av köld är händer och fötter, som pga. den dåliga 
blodgenomströmningen snabbt förlorar sin muskelfunktion och i synnerhet finmotoriken. Nedkylningen 
sker mycket fortare av extremiteter eftersom de är mer utsatta än andra delar av kroppen pga. att de är 
utstående och oisolerade. Temperaturen i händer kan sjunka ner mot < 10°C. [9] Det är dock ingen 
större risk att man förfryser händerna och ådrar sig lokala köldskador i fingrarna pga. den s k. Hunting-
mekanismen. Det fungerar som så att i händerna kommer de sammandragna blodkärlen vidgas igen om 



  Kroppssensorer och kroppsfunktioner 
  Jessica Moberg 
 
 

 16

temperaturen i dem sjunker under 18°C. Kärlen kommer att dras samman och vidgas igen inom ett 
intervall mellan 5 – 10 min och tack vare denna automatiska reaktion kan fingrar räddas från köldskador 
och kallbrand. Ansiktet och fötterna saknar hunting-mekanism och risken för isbildning i vävnaden och 
förfrysning av dessa kroppsdelar är därför mycket större. [12] 
 
 
Temp. Fysiologiska och psykologiska förändringar 

 
37°C Normal kroppstemperatur 

 
36°C Ökad metabolism7 

 
35°C 

Maximal huttring, gränsen för hypotermi, Nedsatt muskelfunktion. Personen kan bli 
apatisk och irriterad och börja hallucinera 

 
33°C 

Avtagande huttring, onormalt EEG, pupillerna är vidgade, dålig motorik, puls och hjärtslag 
är väldigt svaga 

 
32°C Hjärtarytmier, J-våg visas på EKG, personen är förvirrad 

 
31°C Blodtrycket är knappt märkbart 

 
30°C 

Andningen försvagas (Andningsfrekvensen är 5-10 andetag/min), personen kan bli 
medvetslös (verka död) 

 
28°C Hjärtfrekvensen/pulsen minskar, ventrikelflimmer kan förekomma vid stimuli 

 
27°C Avsiktliga/medvetna rörelser upphör, tendon-reflexen försvinner, pupillerna reagerar inte 

 
26°C Andningsfrekvensen minskar ytterligare (4-7 andetag/min) 

 
25°C Ventrikelflimmer kan förekomma spontant 

 
19-20°C Ingen aktivitet syns på EEG 

Tabell 2. Översikt över de fysiologiska och psykologiska förändringar som inträffar vid olika kroppstemperatur. 

 [7, 8, 10, 13] 
 

3.2.3  Mätmetoder  
Övervakning av temperatur är det bästa sättet att detektera hypotermi. Både kroppstemperatur och hud 
temperatur sjunker vid nedkylning. Hudtemperaturen sjunker dock mer än kroppstemperaturen och 
varierar mellan olika områden på kroppen. På extremiteter kan hudtemperaturen vara så låg som bara 
några få grader. Man brukar mäta hudtemperaturen på flera olika ställen på kroppen och genom att ta 
hänsyn till just det mätområdets andel av den totala kroppsytan, beräknar man en medeltemperatur. 
Hudmedeltemperaturen brukar för en människa i vila vara 33 – 34°C och ligger den under 32°C så 
fryser man. [7] Hudtemperaturen kan sjunka ner till mellan 21,1 – 22,8°C innan kärntemperaturen 
börjar sjunka. [10] Placerar man sensorer för mätning av hudtemperatur på så sätt att de inte utsätts och 
påverkas av omgivande temperatur eller vind så borde dessa kunna användas för att registrera om en 
person är nedkyld. Då dessa registrerar en temperatur på mindre än 21°C är sannolikheten att personen 
lider av hypotermi stor. Om man dessutom vet förhållandet mellan kroppstemperaturen och 

                                                           
7 Metabolism (grek. Metabole = omvandling) syftar till födointagets omvandling till energi i cellerna (ämnesomsättningen) 
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hudtemperaturen så kan man få vetskap om hur pass nedkyld personen är och därav dra slutsatser om 
personens fysiska tillstånd. 
 
Det finns 13 ställen på kroppen, vilka man använder för klinisk mätning av temperaturen hos 
människor. (Figur 3) Kroppens olika delar har olika temperatur och beroende på vad man vill veta eller 
undersöka så mäter man temperaturen i förhållande till det området. Genom att som ovan beräkna 
hudmedeltemperaturen fås ett typvärde för hudtemperaturens genomsnitt. Bästa sättet att mäta 
temperaturen är att göra det i närheten av artärer eftersom blodet är kroppens främsta transportmedel för 
värme. 
 

 
Figur 3. De ställen på kroppen som man kliniskt använder för mätning av temperaturen hos människor 

(The theory behind taking temperature http://www.graduateresearch.com/thermometry/theory.htm (2003-04-14)) 
 
 
Det skulle också kunna vara möjligt att detektera de muskelsammandragningar som kännetecknar 
huttring genom att använda sensorer som känner av muskelaktivitet. Det finns speciella muskel-sensorer 
för detektering av muskelryckningar och kramper för patienter med epilepsi. EMG skulle även det 
kanske vara en fungerande metod för att detektera muskelsammandragningarna.  
 
Vid mätning av saturationen (syremättnaden av det arteriella blodet) med en pulsoximeter kommer 
noggrannheten och funktionen hos pulsoximetern att försämras hos en nedkyld person, pga. den låga 
perifera blodcirkulationen. 
 

3.3 Stress 

3.3.1 Definition 
Ordet stress är ett av de få ord som ofta missbrukas och missförstås. Upphovsmannen till termen stress 
och detta missförstånd sägs vara en ungersk-kanadensisk forskare vid namn Hans Selys (1907 - 1982). 
Som ung forskarstudent vid universitetet i Montreal gjorde han en upptäckt som förändrade världen. 
Genom att utsätta råttor för injektioner av olika innehåll, fann han av en slump en gemensam nämnare i 
råttornas fysiologiska reaktioner. De fick förstorad binjurebark, förkrympta lymfkörtlar, förkrympt 
thymus8 och sår i mag-tarmkanalen Seyle publicerade sin första artikel 1936 i tidskriften Nature där han 

                                                           
8 Thymus är ett organ i kroppen beläget bakom bröstbenet, där cellulära antikroppar, T-lymfosyter, får sin förmåga att kunna 
urskilja främmande celler från kroppens egna. Thymus har störs aktivitet under fosterstadiet. [6] 
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beskrev det syndrom som råttorna uppvisade efter injektioner av flera olika sorters ämnen. Han fann 
dessutom att råttorna reagerade med liknande fysiologiska förändringar då de utsattes för bl.a. kyla, 
värme, röntgenstrålning, buller och smärta. [14] Denna stereotypi som påvisades av försöken med 
råttorna var ett fenomen som Seyle ville sätta ett namn på och det är här som missförståndet uppstod. I 
teknologin definieras det engelska ordet ”stress” som ”en kraft som deformerar kroppar” [14] och Seyle 
valde därför ordet stress. Egentligen borde han ha valt ordet ”strain” som betyder den spänning i 
kroppen som orsakas av en yttre kraft (stress), jfr med de svenska orden ”orsak” och ”verkan”. 
Definitionen på stress är enligt Seyle den ”minsta gemensamma nämnaren i organismens reaktioner på 
alla möjliga påfrestningar, utmaningar och krav” [14], men någon egentlig allmän definition existerar 
inte. 
 
Ordet stress har fyra betydelser som betecknar fyra olika fenomen.  

1. stimulering 
2. upplevelse (av stimuleringen) 
3. fysiologisk och psykologisk reaktion 
4. återkoppling och upplevelse av reaktionen.  

 
Stresstimuli 
Ett annat ord för stresstimuli är stressorer. Stressorerna delas in i två kategorier: yttre och inre. Till de 
yttre kategorierna hör händelser i livet och olika faktorer i miljön omkring oss. De inre stressorerna är 
självframkallande och beror exempelvis på personlighet, vanor och värderingar. Dessutom delas de in i 
antingen fysiska eller psykosociala stressorer. Ett exempel på en fysisk stressor kan vara ett kirurgiskt 
ingrepp och till psykosociala stressorer räknas situationer i livet och vardagen som kan kännas olustiga 
och pressande. 
 
Stressupplevelse 
Upplevelsen kan sägas vara en tolkning av hur man reagerar på stressorer, men används ofta som ett 
sorts mått på ”stress”. Hur man reagerar beror på flertalet olika faktorer. Genetiska, sociala, 
miljömässiga och hälsotillstånd hör till några av dem. Reaktionerna kan dessutom graderas och varierar 
mycket för en och samma person. Den individuella variationen kan bero på erfarenhet, humör och den 
individuella förmågan att hantera påfrestningar (”coping”). 
 
Stressreaktion 
Det finns fyra olika typer av reaktioner: vaksamhetsreaktionen (VR), spela-död-reaktionen (SR), 
alarmreaktionen (AR) och frustrationsreaktionen (FR). De två första, VR och SR, är kortvariga medan 
de två andra, AR och FR, kan vara långvariga och därför ha längre inverkan på människan. Vilka av 
dessa reaktionen stressorer resulterar i är individuellt av samma anledningar som nämnts tidigare. 
Reaktionen sker ofrivilligt eller medvetet genom anpassning.  
 
Återkoppling 
Anledningen till att vi känner oss ”stressade” beror på hur vi upplever en viss situation. När vi är 
”stressade” blir vi varma, svettas och får en högre puls än normalt, vilket tolkas som ett obehag och en 
varningssignal. Känslan och upplevelsen kopplas därmed till situationen. Där av har flertal olika 
fenomen uppstått som ”tentamensångest”, ”rampfeber”, mm. [14] 

3.3.2 Fysiologiska förändringar vid påverkan av stressorer 
Då en individ utsätts för stressorer reagera hjärnan först genom att den höjer vaksamhetsgraden. VR 
fungerar som så att motoriken ”fryses” och andningen upphör tillfälligt. Synen, hörseln och luktsinnet 
(telereceptorerna) skärps och centrala nervsystemet (CNS) bedömer snabbt situationen. Jämförelsen kan 
göras med ett djur, t ex en hare, då något stör dess tillvaro. Hos vissa djur, t ex opossumråttan, upphör 
både motorik och andning helt och djuret blir som dött. Detta är SR och människans motsvarighet till 
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denna reaktion är då hon svimmar. Om nu människan inte svimmar vid stimuli av en stressor så övergår 
VR i AR vilket betyder att sympatikus9 aktiveras. I och med att hjärtfrekvensen ökar och blodtrycket 
stiger så anpassar sig cirkulationssystemet för att prioritera försörjning av hjärna, hjärta och muskler. 
Pga. den nedsatta blodtillförseln till mage och tarm kan magsmärtor, illamående och kräkningar 
förekomma.  Dessutom leder den nedsatta blodtillförseln till att huden blir blek och kall. Frisättningen 
av stresshormonerna adrenalin och noradrenalin ökar blodets förmåga att koagulera och kroppens 
”näringsförråd” mobiliseras (glukos från levern och fettsyror från fettdepåerna når musklerna). Tack 
vare denna försörjning av bränsle till musklerna ökar motoriken och en snabb attack/flykt är möjlig. 
Muskelaktiviteten stimulerar vissa nervbanor hos CNS vilket leder till att endorfinsystemet i hjärnan 
aktiveras och leder till en mental avslappning och minskad sympatikusaktivitet. Den delen är viktig, 
men i dagens samhälle kan AR fungera annorlunda då stressorerna är psykosociala. Blodtrycket höjs i 
dessa fall mer än annars och den utlösta ökningen av fettsyror och glukos i blodet kommer att kvarstå 
under längre tid eftersom bränslet inte kommer till nytta. Aktiveringen av endorfinsystemet uteblir 
därför pga. utebliven muskel aktivitet och dämpningen av sympatiska systemet inträffar inte, vilket i sin 
tur leder till känslor som ilska och frustration. FR kännetecknas av känslor som uppgivenhet, 
maktlöshet, förtvivlan, ilska, sorg och frustration. Reaktionen utlöses då en situation ter sig omöjlig att 
hantera eller hopplös. I dessa fall uppstår en kombinerad sympatikus – parasympatikus effekt med 
måttlig blodtryckshöjning men sänkt hjärtfrekvens och mag – tarmfunktionen ökas ofta. [14, 15] 
 
Långvarig stress eller då tiden mellan stressupplevelserna är kort, så att man inte hinner varva ner, gör 
att adrenalinet och noradrenalinet inte räcker till för at upprätthålla energinivån och kortisol frisätts då 
istället. Först och främst strävar kroppen efter att använda blodsocker för användning som bränsle med 
då detta inte räcker till kommer kroppen med hjälp av kortisolet att upprätthålla energin genom att 
hämta det från kroppens egna celler. Kroppen bryter alltså ner sig själv. Långvarig stress sägs kunna ge 
skador på centrala nervsystemet på så sätt så att minnet och koncentrationen störs. [24]  

3.3.3 Effekter av stress 
Trots att nästan alla människor utsätts för olika slags stressorer så blir inte alla människor sjuka eller 
reagerar likt ovan. Detta har att göra med ”coping”. Alla människor är olika och är olika 
motståndskraftiga mot stressorer. Gränsen är individuell för vad man klarar av att hantera och samma 
person kan reagera olika vid liknande situationer beroende på faktorer som nämnts tidigare. [14]            
 
En förlängd/bestående AR kan leda till sjukdomar som hjärtinfarkt och magsår, vilka är två klassiska 
psykosomatiska sjukdomar.  Det sägs ändå vara livsstil som är en av de stora orsakerna till uppkomsten 
av dessa och dessutom så är det en bakterie som hämmar läkningen av magsår. Dock har man vid sidan 
om de traditionella riskfaktorerna för, åtminstone hjärt- och kärlsjukdomar, accepterat möjligheten att 
stress är en bidragande faktor för uppkomsten av dessa sjukdomstillstånd. De vanligaste stressrelaterade 
sjukdomstillstånden är än så länge subjektiva hälsoproblem. Alla människor upplever dessa tillstånd om 
dock lindrig grad, men de kan bli så pass plågsamma så att de leder till långa sjukskrivningar och 
invaliditetsersättningar. Till de vanligaste subjektiva hälsoproblemen förorsakade av stress hör: trötthet 
(utbrändhet), huvudvärk, depression och smärtor i korsrygg och skuldror. [14] 
 
All stress är inte skadlig. Alla typer av förändringar skulle kunna sägas vara stressorer, men 
förändringar bidrar till att uppehålla livsprocessen. Människan skulle inte kunna leva utan en viss 
mängd stress (aktivering), den positiva stressen. Denna typ av stress är självvald och bidrar till 
människans välbefinnande. [15]  

                                                           
9 Sympatiska och parasympatiska systemet är två motverkande motoriska system, vilket det autonoma nervsystemet består 
av. Då dessa system samverkar uppkommer en homeostas (jämvikt) i organens aktivitet. Vid stimulering via det sympatiska 
systemet kontraheras blodkärlen, hjärtfrekvensen ökar, tarmarnas peristaltiska rörelser minskas, svettkörtlarna stimuleras till 
sekretion och de sexuella funktionerna samt matsmältningen hämmas. 
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3.3.4 Mätmetoder 
Några verkligt bra metoder för att kunna detektera och mäta stress finns egentligen inte. Det beror 
delvis på att definitionen för stress fortfarande är så pass vag och att det inte går att enas om vad stress 
är för något. Inom forskningen används dock en del försök och metoder med att mäta svettutsöndring, 
kemisk sammansättning av urin och blod, självskattning och observationer av beteendemönster.  
 
Svettutsöndring 
Ett exempel på stressdetektering med hjälp av att mäta svettutsöndringen kommer tas upp i kapitel X. 
Med hjälp av en sensor och två elektroder kan man mäta hudens ledningsförmåga, vilken ökar med 
ökad svettutsöndring. Produkten som använts vid mättillfället heter Sense Wear Armband och längre 
fram i rapporten ges en mer ingående beskrivning av denna. För att kunna avgöra om en person är 
stressad så bör man, parallellt med denna mätning av mängden utsöndrad svett/hudens ledningsförmåga, 
även mäta hjärtfrekvens som kommer att öka under sympatikus och/eller höra individens tolkning av 
situationen. 
 
GDV-analys 
Några forskare i Ryssland har, under ledning av professor Konstantin Korotkov (International Union for 
Medical and Applied Bioelectrography, St Petersburg), uppfunnit en metod med vilken man bl.a. sägs 
kunna mäta stress. Tekniken heter GDV-analys (Gas Discharge Visualization technology) och baseras 
på ”Kirlian Effekten10”. GDV-instumentet genererar ett högfrekvent elektriskt fält (10 kV, 1024 Hz, 0,5 
sek) som omger objektet man vill avbilda. Förfarandet går till så att försökspersonen placerar fingrarna 
på en fotografisk film mellan två metallplattor, vilka utgör en kondensator. Elektronerna i det statiska 
fältet mellan plattorna kommer att vibrera pga. den höga spänningen och påverkas av fingrarna. 
Resultatet av detta visas sedan på filmen som en svart siluett omgiven av ett färggrant ljussken, auran. 
Bilden överförs sedan till en dator med vilken man därefter kan tolka personens aura genom att studera 
energifältets intensitet, färgnyans och omfattning. Dessa parametrar beror av personens fysiologiska, 
mentala och emotionella tillstånd. Man ska på ett tidigt stadium kunna urskilja förändringar av ett 
specifikt energifält. Varje organ i kroppen och varje mentalt tillstånd har en unik effekt på den 
mänskliga auran. Genom att avläsa auran från fingrarna säger sig Korotkovs forskarteam kunna 
bestämma stressnivån hos personen långt innan symtom uppstår. [17, 20] 

Figur 4. Ett ”Kirlianfotografi” av en fingertopp 

(http://www.kirlian.org/crowntv.htm (2003-04-23)) 
 
 
 
Stresshormon 
Adrenalin, noradrenalin och kortisol är s k. stresshormon.  
Det sägs vara möjligt att mäta graden av stesshormonet kortisol i saliv och på så sätt detektera stress. 
Vid yrkesmedicinska kliniken i Lund forskas det inom detta område och i snart två år har de arbetat 
med att utveckla en metod för att mäta stress. Enligt Palle Örbäck som är överläkare och docent vid 
yrkesmedicinska kliniken i Lund så räcker det inte med kortisolprov för att mäta stress utan även ett 
                                                           
10 ”Kirlian effekten” upptäcktes av en slump av Semyon Kirlian, en uppfinnare från Krasnodar i Ryssland. Genom att 
fotografera ett objekt närvarande av ett högfrekvent elektriskt fält kan man avbilda objektets aura. Fenomenet säga vara en 
avbildning av själva livskraften, den s k bioenergin. Åsikterna är många, tvetydiga och oeniga inför tolkningen av detta 
fenomen och ingen vara riktigt säker på vad man kan utläsa av dess bilder. [18,19] 
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frågeformulär måste besvaras av individen för säker bedömning. Kortisolprovet används i Lund än så 
länge bara som ett kompliment till individens egen tolkning av tillståndet eller situationen. [26]   
Forskning kring kortisolanalyser pågår på många olika ställen och mer forskning krävs för att ge klara 
resultat tolkningar av kortisolkurvor. För den normala kortisolkurvan (figur 5) kan man se hur 
kortisolnivån stiger efter uppvaknandet på morgonen för att nå toppvärdet efter ca 30 minuter. Därefter 
sänks nivån igen, långt under det den var från början, och planar så småningom ut. Ungefär 8 timmar 
efter uppvaknadet är kortisolnivån låg och det förblir den resten av kvällen. Till höger (figur 5) visas en 
mer utplanad kortisolkurva, vilket tyder på långvarig stress och att kroppens reglersystem för stress inte 
fungerar som det ska. [24] 
 

Figur 5. Kortisolkurvor för normalt resp. stressat tillstånd 

(Se upp med kortisolkurvan! http://www.lu.se/info/lumPDF/LUM0902.pdf  (2003-05-15)) 
 
 

3.4 Chock 

3.4.1 Definition 
Definitionerna av ordet chock är många, beroende av olika typer av chock. Cikulatorisk chock inträffar 
när blodcirkulationen blir otillräcklig i förhållande till volymen av kärlsystemet. Vid ett sådant 
förhållande omfördelas blodet från hud, extremiteter och muskler till hjärta, hjärna och lungor. 
Hjärtaktiviteten ökar och det blod i de blodfattigare delarna cirkuleras på så sätt snabbare. Blodtycket 
faller när dessa åtgärder inte räcker till, vilket medför att de organ som är mest syrgaskänsliga slutar att 
fungera och det är då man faller i chocktillstånd. Genomblödningen av vävnad och livsviktiga organ blir 
så pass dålig att det blir syrebrist i cellerna. [27] 
I denna rapport kommer psykisk chock behandlas, vilket är en psykisk reaktion med ett  chockliknande 
tillstånd omedelbart efter ett psykiskt trauma (t.ex. en allvarlig olyckshändelse) med inslag av 
förvirring, apati och överkänslighet. Det psykiska trauma som kan leda till chock (kallas även för 
traumatisk kris) är en yttre påfrestning som utgör ett hot av något slag mot personen som utsätts. 
Krisförloppet utgörs av fyra faser varav de två första faserna, chockfasen  och reaktionsfasen, utgör det 
akuta skeendet av en traumatisk kris. De andra två faserna är bearbetningsfas och nyorienteringsfas.   
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Den första fasen, chockfasen, kan vara olika lång för olika personer och olika situationer. Den varar 
vanligtvis från ett kort ögonblick till några få dygn efter traumat. Chockfasen kännetecknas av att 
individen skyr verkligheten. Detta är en försvarsmekanism som sätts in för att upplevelsen av det 
obehagliga ska minska. Försvarsmekanismen påverkar individen och hans/hennes beteende i 
krissituationer. Om det inte fungerade på så sätt så skulle den akuta ångest som uppstår leda till en 
psykotisk reaktion. [25] Det finns många exempel på försvarsmekanismer: förnekan, isolering, 
bortträngning, rationalisering, regression och projektion. De uppstår antingen i chockfasen eller i 
reaktionsfasen. Förnekan inträffar eftersom individen inte orkar acceptera det hot som framkallas av en 
krissituation. Genom förnekelsen minskar hotet och personen tycks verka ordnad och normal på ytan 
medan kaos råder på insidan. Förnekelse kan yttras på olika sätt. Antingen genom apati, överaktivitet 
eller genom oförmåga att inse sanningen/verkligheten. Isolering hjälper människan att hålla isär 
känslorna och agerandet. Trots obehag och rädsla kan den utsatta personen agera lugnt och sansat och är 
fullt medveten om situationen. Bortträngning är att medvetet undertrycka de känslor för att på så sätt 
lättare kunna agera efter de förväntningar som omgivningen ställer. Rationalisering betyder att letar 
logiska förklaringar och förnuftiga argument så att verkligheten förändras så att den oro och det hot som 
en krisupplevelse för med sig minskas. Med regression menas att individens beteende förändras på så 
sätt att individen återgår till ett tidigare stadium under utvecklingen och på så sätt ter sig mer hjälplös än 
vad personen i normala fall skulle vara. Projektion är rätt vanligt förekommande och grundas av 
individens eget samvete. Genom att lägga skulden på andra (befogat eller ej) lättar individen sitt eget 
samvete och minskar de hotfulla känslor som uppstår i samband med en krissituation. Chockfasen gör i 
allmänhet att medvetandet och minnet blir förvirra. [25] 
 
Andra fasen är reaktionsfasen och vid den tidpunkt då denna inträffar har förståelsen för vad som hänt 
fått individen att vidta de försvarsmekanismer som nämndes ovan. Fasen kan pågå mellan 4 – 6 veckor 
efter traumat. Försvarsmekanismerna skyddar individen mot det hot som en kris för med sig och tillåter 
individen att tillägna sig de obehagliga upplevelserna stegvis och på så sätt blir verkligheten mer 
hanterbar och bearbetningen av traumat underlättas. [25] 
 
När personen börjar kunna se mot framtiden och fokuseringen kring de obehagliga upplevelserna har 
släppt mer och mer, har personen kommit in i bearbetningsfasen, vilken är 6 – 12 veckor efter det att 
händelsen ägt rum. [25] 
 
Så småningom lär sig personen att leva med det som hänt och hoten och obehagen utgör inget hinder för 
personens vardag. Denna fas kallas nyorienteringsfasen och den varar resten av livet. Eftersom 
upplevelserna alltid kommer finnas kvar hos personen kommer dessa att fungera som hans/hennes 
erfarenheter.[25] 

3.4.2 Fysiologiska förändringar och reaktioner vid en traumatisk krissituation 
En traumatisk upplevelse leder nästa alltid till någon form av fysisk eller emotionell stress. Den 
stressreaktion som uppstår beror på att det sympatiska nervsystemet dominerar det parasympatiska 
nervsystemet (alarmreaktion). I avsnittet om stress beskrevs hur sympatikus ökade den fysiska 
aktiviteten (hjärtfrekvensen ökar, blodtrycket stiger och cirkulationssystemet koncentrerar sig på 
försörjningen av hjärta, hjärna och lungor). Dessutom främjar sympatikus kroppsfunktioner som kan 
bidra till kraftfull fysisk aktivitet och snabb produktionen av ATP11. Stressreaktionen härstammar från 
långt tillbaka i människans utveckling då en människas försvar mot en fiende var att fly eller slåss (the 
fight-or-flight response). Reaktionen förbereder människan både psykiskt och fysiskt för något av dessa 
två alternativ. Följande effekter påvisas utav ”fight-or-flight” responsen: 
 
                                                           
11 ” ATP står för adenosintrifosfat som ständigt bildas och förbrukas i kroppen. ATP binder den energi som erhålls vid 
förbränning av födoämnen och överför den till reaktioner som fordrar tillförsel av energi, t ex celltillväxt, muskelrörelser, 
överföring av nervsignaler och mycket annat.” (Frankel, Göran, Expert på kroppens egen energivaluta ) [29] 
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• Pupillerna vidgas 
• Hjärtfrekvens, hjärtkontraktionens styrka och blodtrycket ökar 
• Luftvägarna vidgas, vilket snabbare transport av luft in och ut ur lungorna. 
• Blodådror som försörjer mindre väsentliga organ dras ihop 
• Blodådror som försörjer organ involverade i fysisk aktivitet (skelettmuskler, hjärtmuskler, 

lever och fettvävnad) vidgas och tillåter större blodflöde genom dessa vävnader 
• Nedbrytning av glukogen till glukos sker i levern och celler i fettvävnaden bryter ner 

triglyserider till fettsyror och glycerol 
• Leverns frigörande av glukos ökar nivån av glukos i blodet 

 
Effekterna är desamma som för alarmreaktionen vid stress. [4, 25] Enligt krisförloppets olika faser är 
det de psykiska och emotionella effekterna av en traumatisk upplevelse som påverkar en människas 
agerande och beteende. Hur en människa reagerar under chockfasen är individuellt och kan inte 
förutsägas. Olika inlärda reaktionssätt och erfarenheter bidrar till att människor reagerar olika på en och 
samma situation. Är man van vid en viss situation har man lättare för att handskas med situationen och 
därför kan träning och erfarenhet minska den negativa effekten en traumatisk upplevelse ger. Är man 
tränad för en krissituation vet man vad man kan förvänta sig av den och hur man ska agera. 

3.4.3 Mätmetoder 
Man mäter sällan eller aldrig psykisk chock, eller graden av den och man påvisar den genom att läsa av 
en människas beteende vid en krissituation. Om man önskar kunna detektera chockfasen hos en person 
borde man kunna använda en metod för att detektera och mäta stress eftersom chockfasen sägs ha 
samma effekter som alarmreaktionen. Då sympatikus ökar kan förändringar i bl.a. puls och blodtryck 
detekteras.   
Problemet som då uppstår är hur de två tillstånden, chockfas och alarmreaktion, ska kunna skiljas åt 
genom endast studera erhållna mätvärden. De två tillstånden kan lätt förväxlas vid avsaknad av 
personlig kontakt med den aktuella personen, eftersom det gör det omöjligt att tyda dennes 
beteendemönstret. 
 

3.5 Blodförlust  

3.5.1 Definition 
Blodförlust kan inträffa av flera olika orsaker men det ligger i stort sett alltid en olycka bakom en större 
blödning, vilken kan leda till blodförlust. Blodvolymen utgör ca 7 % av kroppsvikten och ungefär en 
tredjedel av denna (30 % blodförlust), kan förloras utan att det utgör livsfara. [27] När blodvolymen 
sjunker så minskar mängden blod som cirkulerar genom artärerna. En mindre förlust kan dock 
kompenseras genom homeostatiska12 verkningsförlopp som ser till att blodtrycket hålls oförändrat. Vid  
en 10 % blodförlust så kommer blodtrycket att sjunka13. [27] En 20 – 40 % förlust av totala 
blodvolymen (TBL) reducerar det systoliska trycket, pulsamplituden minskar men hjärtfrekvensen ökar. 
En kraftig blödning med en blodförlust på 40 % av TBL leder till ett allvarligt tillstånd av chock och ett 
systoliskt tryck som är extremt lågt (< 70 mm Hg). Vid detta tillstånd är personen inte vid medvetande 
och den perifera pulsen är knappt märkbar. [28]   

3.5.2 Effekter av blodförlust 
Stora yttre och inre blödningar brukar leda till hypovolemisk chock (hypo = låg och vol = volym). 
Chock av detta slag drabbar den som lider stor brist på kroppsvätska även orsakat genom otillräckligt 
                                                           
12 Homeostas = jämvikt 
13 Enligt Jeppsson och Werner, Introduktion till praktisk vätsketerapi, så ger sällan en blödning upp till 20 % av TBL någon 
påverkan på blodtrycket. 
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vätskeintag, svettning, kräkning eller diarré. När volymen av kroppsvätska minskar så avtar det venösa 
återflödet till hjärtat så att det inte fylls helt, vilket gör att både slagvolymen och hjärtminutvolymen 
minskar. Genom att upprätthålla kroppsvätskan ex genom intag av vatten, vilket ökar blodvolymen, så 
kan en hypovolemisk chock hindras.[4]  
 
Större blödningar leder även till reducerat antal röda blodkroppar. Röda blodkroppar innehåller 
hemoglobin och för lite normalt hemoglobin eller för få röda blodkroppar kan orsaka anemi. Järn är ett 
ämne som ingår i hemoglobinmolekylerna och järnbrist är en av de vanligaste orsakerna till anemi. En 
del bristsjukdommar kan orsaka anemi och många andra sjukdommar (kronisk infektion, vissa typer av 
cancer, mm) leder till anemi. Anemi kan även förekomma vid vätskebrist och uttorkning.  
Det är hemoglobinet i blodet som binder syre och i och med att antalet röda blodkroppar minskar så 
transporteras mindre syre till kroppen. Syrebristen gör att cellerna inte orkar och fungerar som normalt 
och syrebristen påverkar därmed hela kroppen. Det finns många olika typer av anemi men gemensamt 
för dem alla är att antalet röda blodkroppar och mängden hemoglobin minskar. Effekterna av att 
cellerna inte erhåller tillräckligt med syre för tillverkning av ATP gör att personen känner sig utmattad, 
blir blek och har lätt för att frysa. [4, 6] 

3.5.3 Mätmetoder 
Att kunna upptäcka om en person blöder kraftigt endast med hjälp av sensorer kan bli svårt. Med non-
invasiv teknik kan man observera förändringar i blodtryck, puls och hudtemperatur. Som nämndes ovan 
sjunker blodtryck och pulsamplituden medan hjärtfrekvensen ökar. Blodtrycket sjunker mer ju mer blod 
som förloras och personen blir så småningom medvetslös. Dessutom minskar mängden blod i kroppen 
och huden blir blek. Blodet är det främsta transportmedlet för värme i kroppen och minskad blodmängd 
borde därför leda till lägre kroppstemperatur, vilket gör att personen fryser.  
 

3.6 Fysisk aktivitet 

3.6.1 Definition 
”Fysisk aktivitet definieras som all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning” (Fysisk aktivitet - för 
nytta och nöje (1999), Folkhälsoinstitutet). Dvs. all muskelaktivitet. Det finns ca 300 muskler i 
människokroppen och kroppsrörelser kan antingen ske medvetet eller som reflexer14. De viljestyrda 
kroppsrörelserna är muskelkontraktioner som genereras via nervsystemet från centra i hjärnbarken, 
medan de automatiska rörelserna styrs från motoriska centra i andra delar av centrala nervsystemen 
(CNS). Den viljestyrda muskelkontraktionen kan ske antingen dynamiskt eller statiskt. [6, 31] 
 
Dynamisk: Kraft utvecklas under det att hela muskelländen förändras. Förkortad muskellängd ger en  

s k. koncentrisk (även kallad isotonisk) aktion av muskeln, medan en förlängning av en 
aktiverad muskel ger en excentrisk aktion. 

 
Statisk: Kraftutveckling sker under oförändrad muskellängd och kallas isometrisk aktion. 
 
Vid en koncentrisk aktion av muskeln utgör endast dess mekaniska arbete ungefär 20 % av den energi 
som förbrukas.[6, 32] Resten av energin omvandlas till värme. Vid en isometrisk kontraktion utförs 
inget arbete och all energi omvandlas därmed till värme. Kontraktioner av muskler är den viktigaste 
värmealstrande processen i kroppen. Tidigare i rapporten har huttring nämnts, vilket vid nedkylning 
ökar värme-produktionen 4 – 5 gånger). [6, 10] 

                                                           
14 Reflexer som innefattar muskelkontraktion kallas somatiska reflexer. En retning krävs för att en reflex ska utlösas, vilket 
görs genom att en receptor aktiveras. Retningen leds därefter via receptorn vidare via känselneuron till ett integrerat centrum 
i ryggmärgen. Därifrån leds impulsen vidare via motorneuron till effektorn (muskeln). Detta kallas för reflexbåge. [6, 4] 
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Skelettmuskler har funktionen att generera rörelser av skelettben (därav namnet). Skelettmusklers 
aktivitet styrs medvetet av motorneuron (nervceller) från nervsystemets somatiska15 del och dess 
funktion är i och med detta viljestyrd. Dock finns skelettmuskler vilka inte är viljestyrda och vars 
aktivitet vi inte är medvetna om (ex. diafragma). [4] 
 
Från storhjärnan via ryggmärgen och den motoriska nerven leds de impulser som utlöser kontraktionen. 
Det finns en återkoppling från muskeln till den styrande enheten i CNS. Återkopplingen gör att man 
erhåller en väl anpassad rörelse. Muskelspolarna fungerar som givare, innehåller egna muskeltrådar och 
är via egna nervtrådar förenade med CNS. Spollängden ställs in till önskad kontraktionsgrad med hjälp 
av gammatrådar från CNS. Sedan överförs felsignalen till CNS. Det hela kan liknas vid ett servosystem 
där kontraktionsgraden är börvärdet och felvärdet är i sådana fall skillnaden mellan är- och börvärde. [6] 
 

 
Figur 6. Förenklat blockschema över muskelkontraktionen 

(Omritad från: B Jacobsons, Medicin och teknik (1995)) 
 
 
Träning och motion är medveten fysisk aktivitet med ett visst mål eller en viss avsikt. Men till fysisk 
aktivitet räknas även vardagsaktivitet och rörelser som gå, bära, lyfta, promenera, cykla, arbets- och 
fritidsaktiviteter, mm. Graden av fysisk aktivitet är dock svår att bedöma. Oftast har bedömning av 
fysisk aktivitet baserats på fysisk prestationsförmåga, vilket ger uttryck åt både kapacitet och funktion 
hos en lång rad olika fysiologiska delkomponenter, som omsättning av energi, aktivering av hjärta och 
blodomlopp, hormonbalans, mm. [31] Att bestämma graden av en individs fysiska aktivitet går inte helt 
säkert att göra genom erhållna resultat av individens prestationsförmåga. Många andra faktorer spelar 
in, vilka påverkar den fysiska prestationsförmågan. Genetiska faktorer, ålder, stress, farmaka, sociala 
och fysiska faktorer är några av dessa. Ibland mäter man istället effekten av fysisk aktivitet som en 
förändring i funktion och kapacitet för någon av dessa fysiologiska faktorer. Det leder till att effekten av 
den fysiska aktiviteten endast kan sättas i relation till ett visst tillstånd och en viss fysiologisk faktor. 
[31] 

                                                           
15 somatisk = kroppslig [6] 
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3.6.2 Fysiologiska effekter av fysisk aktivitet 
Regelbunden fysisk aktivitet ger bättre förutsättningar för ett mer hälsosamt och friskare liv. Vad gäller 
hjärtat så är effekterna av fysisk aktivitet som motion och träning väldigt positiva, även för individer 
med vissa hjärtbesvär. Regelbunden träning gör att hjärtfrekvensen sjunker både i vila och vid lättare 
arbete, slagvolymen ökar, blodvolymen ökar, men blodvärdet (hemoglobinhalten) förblir densamma 
som innan. Blodtrycket förändras dock inte nämnvärt, varken under vila eller vid arbete. Individer med 
något förhöjt blodtryck kan erfara att blodtrycket, efter ett tag av regelbundet utövande av fysisk 
aktivitet, blir normalt i och med att belastningen på hjärtat minskar då hjärtfrekvensen sänks. Detta leder 
också till att hjärtmuskelns syrebehov, dess känslighet för rytmstörningar samt att riskerna för 
åderförkalkning och blodpropp i hjärtat minskar. [31] 
 
Fysisk aktivitet gör att cirkulationen i kroppens perifera vävnader förbättras och de små kärl som finns i 
musklerna ökar. Det gör att utbytet av näring och syrgas som sker i musklerna kan förbättras. Förmågan 
att transportera syrgas från inandningsluften till musklerna är begränsad och den maximala 
syreupptagningen, vilket kan mätas under tungt muskelarbete, begränsas av hjärtat och dess slagvolym. 
Mätningen talar om vilken kapacitet cirkulationssystemet har. I och med att hjärtats storlek och dess 
förmåga att pumpa ökar genom utövande av regelbunden fysisk aktivitet så kan även maximala 
syreupptagningen ökas Muskelfibrernas storlek förändras också vilket bidrar till ökad muskelstyrka. 
[31] 
 
Förutsättningarna för ett balanserat närings- och energiintag förbättras utav regelbunden fysisk aktivitet. 
Behovet av kolhydrater och fett ökar dessutom vid fysisk aktivitet men det är viktigt att hålla en 
energibalans så att födointaget inte är större än den energi som omsätts. Vid en negativ energibalans 
(energiomsättningen > födointaget) så kommer de aminosyror, som annars skulle använts för att 
underhålla kroppens proteininnehåll, att användas i omsättningen av energin. Omsättningen av fett ökar 
med ökad fysisk aktivitet och förbränningen av kolhydrater minskar. Håller man nere energiintaget 
trotts att behovet av kolhydrater och fett ökar så att mer energi omsätts än vad som intas, betyder det att 
fettcellsmassan kommer att reduceras. Fysisk aktivitet minskar även risken för mineral- och 
vitaminbrist. Det finns inga undersökningar som visar på att fysisk aktivitet skulle kunna leda till 
mineral- eller vitaminbrist. Omsättningen av fett ökar. [31] (Energiomsättning kommer att tas upp 
ytterligare i avsnittet om energiförbrukning) 
 
Hormonsystemet genomgår förändringar under utövande av fysisk aktivitet. Hormonkoncentrationen 
ökar vanligtvis, men vad gäller adrenalin och noradrenalin så sjunker koncentrationen av dessa i blodet, 
vilket leder till att känsligheten för hormonerna ökar. Kroppen har även lättare att balansera 
variationerna i blodsockerhalten (halten av glukos i blodet) och insulinkänsligheten ökar. [31]  
 
Tabellen nedan visar olika fysiologiska funktioner från otränat till tränat tillstånd (kolumn 2) samt olika 
sjukdomstillstånd (kolumn 4). 
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Tabell 3. Sammanställning av tillgängliga vetenskapliga data och visar effekterna av fysisk aktivitet 

[31] 
 
Teckenförklaring: 
↑ = positiv påverkan, förbättring eller ökning  
↓ = negativ påverkan eller minskning 
+++ = att det finns väldokumenterade, mycket starka bevis från ett stort antal väl utförda, 
randomiserade studier 
++ = Inte fullt övertygande, men det finns ändå starka bevis från olika typer av studier  
+ = Indikationer, byggda på fåtal studier med resultat som diskuteras 
 
Genom fysisk aktivitet stimuleras även benvävnad, ligament, senor och brosk så att deras styrka och 
ämnesomsättning ökar. Bentätheten ökar dessutom och benskörhet motverkas. [31] 
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Fysisk aktivitet sägs vara en friskfaktor medan fysisk inaktivitet utgör en riskfaktor för ohälsa och för 
tidig död. En kombination av högt blodtryck och hög puls belastar hjärtat mycket. Hjärtat behöver vid 
det tillfället mera syre vilket betyder större blodflöde vid arbete. Fysisk aktivitet i samband med tungt 
arbete som detta kan i värsta fall leda till för stor påfrestning för hjärtat och risken för hjärtinfarkt ökar. 
Negativa effekter av fysisk aktivitet är annars mycket sällsynta och risken att råka ut för någon negativ 
medicinsk reaktion är även den liten. Trots det händer det ibland och då hör belastningsskador, 
inflammationer och muskelbristningar till de något vanligaste och vätskebrist, lågt blodsocker, 
slaganfall och hjärtinfarkt hör till de mer sällsynta men ändå förekommande fallen. 
 

3.6.3 Mätmetoder 
Det är svårt att mäta fysisk aktivitet och en av anledningarna till det är att graden av fysisk aktivitet och 
rörelser varierar mycket under ett dygn, eller under given mätperiod, och svårigheten ligger i att på ett 
bra sätt kunna mäta den totala mängden av fysisk aktivitet. De metoder som finns och som används har 
alla sina begränsningar. Uppskattning och mätning av fysisk aktivitet sker genom att mäta med sensorer 
eller med hjälp av att ta reda på energiomsättningen. [31] Hur energiomsättningen beräknas kommer att 
tas upp i avsnittet om energiförbrukning. 
 
Aktivitetsmätare 
Den första aktivitetsmätaren var en mekanisk pedometer (stegräknare) uppfunnen av Leonardo da Vinci 
för ca 500 år sedan. [30] Idag används fortfarande pedometrar för bestämning av fysisk aktivitet, men 
nutidens pedometrar är elektriska och inte mekaniska. En pedometer registrerar varje vertikal 
acceleration som ges och presenterar värden för dessa och man får på så sätt ett totalt värde på de 
rörelser och steg som tas under mätperioden. Genom att använda aktivitetsmätare som pedometrar eller 
accelerometrar kan inte alltid en korrekt bild av verkligheten ges och mätsäkerheten blir då dålig. 
Pedometrar känner av kroppsrörelserna och registrerar antalet steg. Det finns flera olika modeller av 
pedometrar på marknaden och skillnaden i dess funktioner är minst lika stor. En del av dessa produkter 
beräknar den tillryggalagde sträckan genom att den genomsnittliga steglängden först angetts. Vissa 
andra modeller har flera funktioner och kan visa tid, mäta gånghastighet och en del sägs även kunna 
mäta förbrukad energi genom att vikten medtas i beräkningarna. En stegräknare kan dock inte avgöra 
huruvida stegen är långa eller korta eller om individen i fråga går fort eller långsamt. Inte heller tas 
någon hänsyn till om individen rör armarna, går i uppförsbacke eller nedförsbacke, eller om det är 
motvind. [30, 31, 33, 34] Accelerometern mäter inte bara rörelser utan även rörelsernas intensitet. Nyare 
accelerometrar mäter rörelser både vertikalt, segmentalt och horisontalt. En del modeller består av små 
elektromekaniska sensorer (MEMS – micro electro-mechanical sensor) vilka mäter rörelse. En sådan 
typ av accelerometer beskrivs närmare i avsnittet om Sense Wear Armband. En accelerometer känner 
ofta inte skillnad på om individen som bär den står upp, sitter eller ligger ner och armrörelser registreras 
inte alltid. Därför kan aktiviteter som cykling, snöskottning eller paddling inte registreras i mätningen 
trots att den fysiska aktivitetsnivån vid dessa tillfällen kan vara väldigt hög. [30, 34]  
 
Arbetsmoment/arbetsprov 
Bestämning av fysisk arbetsförmåga med hjälp av arbetsprov/arbetsmoment görs i första hand för att 
diagnostisera olika hjärt- och lungsjukdomar men används även för vissa studier inom arbetslivet.[6, 31] 
Belastningen som individen utsätts för under ett arbetsprov är känd. Vanligtvis används e n 
ergometercykel, vilket anses vara en av de bästa metoderna eftersom belastningen lättare kan anpassas. 
Individen cyklar med en viss hastighet och momentbelastningen är som sagt känd. Under tiden mäts och 
registreras olika fysiologiska förlopp som EKG, blodtryck, andningsfrekvens, syreupptagning. Tillåts 
maximal belastning ökas den med 10 W/min och arbetsprovet utförs ända till individen inte längre orkar 
genomföra provet. Måttet på den fysiska arbetsförmågan anges som den belastning som gav (eller skulle 
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ha gett, ifall individen inte orkar fortsätta) en puls på 170 slag/min. Män i åldern 20 – 60 klarar normalt 
en belastning på 150 – 200 W och för kvinnor ligger det på 100 – 130 W. [6] 
 

3.7 Energiförbrukning 

3.7.1 Definition 
Den energi som kroppen förbrukar anges i kilokalorier (kcal) eller kilojoule (kJ). Mängden kalorier som 
förbränns från dag till dag kan variera kraftigt och beror mycket på mängden fysisk aktivitet. Den 
omsättning, i vilken kroppens metabolism förbrukar energi kallas energiomsättning. Totala 
energiomsättningen (eng. Total Energy Expenditure - TEE) är ett mått på den energi som 
omsätts/förbrukas vid fysisk aktivitet, under normala förhållanden och under viss bestämd tid, 
exempelvis vardagsaktiviteter som hushållarbete, sömn, vila och fysisk träning. Basal energiomsättning 
är den energi kroppen behöver i absolut vila16, dvs. den energi som krävs för att upprätthålla de normala 
kroppsfunktionerna som t.ex. kroppstemperatur, andning och hjärtverksamhet. Den basala 
energiomsättningen svarar för ungefär 60 % av energin i vårt födointag och detta behov tillgodoses först 
innan någon energi kan utnyttjas för fysisk aktivitet. Resten (40 % av energin i vårt födointag) går 
nämligen till muskelaktivitet och rörelse. [31, 36] Den basala energiomsättningen (eng. Basal Metabolic 
Rate - BMR) brukar även kallas för kaloribehovet. BMR beror och påverkas av flera olika faktorer, 
både genetiska och miljömässiga. Några av dessa faktorer presenteras här nedan. [31, 36]  
 
Faktorer som påverkar BMR: 
 
Ålder   BMR är som högs vid 20 års ålder för både män och kvinnor för att sedan  
 minska med ungefär 2 % var tionde år. Detta beror bland annat på ökad  
 inaktivitet med åldern och därav minskad muskelmassa. [36] 
 
Kön   Män har i allmänhet en snabbare metabolism än kvinnor (10 – 15 %)  
 beroende på att de ofta har större mängd muskelmassa. [36] 
 
Kroppsyta BMR har större samband med kroppsyta än längd och vikt. Däremot  
 beräknas kroppsytan med hjälp av vikten och längden. Ju större kroppsyta  
 desto större BMR. [36] Arean = vikten (kg) x längden (cm) x K, där K är  
 en konstant = 71.84. 
 
Kroppstemperatur BMR ökar med 7 % då kroppstemperaturen ökar med en halv grad (0,5°C).  
 (Kemiska reaktioner i kroppen sker fortare vid högre temperatur.) [36]  
 
Omgivningstemperatur Både kyla och värme ökar BMR. BMR hos en individ i tropiskt klimat sägs  
 vara högre än hos en individ i tempererat klimat, men vid kortvarig  
 exponering i värme märks mycket liten förändring av BMR pga. att ökad  
 värmeavsöndring kompenserar hettan. Att BMR ökar i kyla beror på strävan  
 efter att producera extra värme för att upprätthålla kroppstemperaturen. [36] 
 
Fasta Det tar tid innan kroppen vänjer sig vid mindre kost/födointag och ungefär  
 efter ett par veckor börjar kroppen anpassa sig och metabolismen avtar  
 långsamt för att omfördela och spara på energin så att kroppen ska orka och  
 klara av att fungera under svältförhållanden. Förlängs denna negativa  
 energibalans kan BMR sjunka dramatiskt. [36]    
                                                           
16 Basal energiomsättning är den energi som kroppen förbrukas i vila på fastande mage [4] 
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3.7.2 Mätmetoder 
 
Kalorimetri 
Kalorimetri är mätning av värmemängd. Man använder sig då av en kammare, ett gastätt rum där 
individen vistas i 24 timmar under tiden som energiomsättningen mäts. Vid direkt kalorimetri mäts den 
värme som avges från individen. I kammaren kan individen leva som normalt och mätningarna pågår 
kontinuerligt under sömn, måltider, fysisk aktivitet, mm. Mätvärdet för värmen som avges används för 
att bestämma hur mycket energi som bränns för varje aktivitet som individen utför. Man kan även mäta 
energiförbrukning med hjälp av indirekt kalorimetri vilket betyder att man mäter individens syreupptag, 
koldioxidproduktion och kväveutsöndring för att beräkna ett förhållande som motsvarar 
energiförbrukningen. Kalorimetri sägs vara den mest noggranna metoden och både den direkta och 
indirekta metoden visar om personen har en långsam eller snabb energiomsättning. [39] Genom indirekt 
kalorimetri kan den respiratoriska kvoten17  (RQ) bestämmas. 
 
Registrering av hjärtfrekvens 
Den här metoden används mycket och grundar sig på ett samband mellan hjärtfrekvens (HF) och 
syreupptagning (VO2) under fysisk aktivitet. Vältränade individer visar sig ha lägre HF vid en viss 
bestämd arbetsbelastning jämfört med otränade individer. För att beräkna energiförbrukningen måste 
man dock känna till det individuella förhållandet mellan individens HF och VO2. Detta förhållande 
påverkas av faktorer som ex. stress eller kroppsläge och vid de tillfällen man använder ett 
genomsnittligt värde på HF bör man göra en kalibrering för att fastställa sambandet (HF - VO2). En 
individuell kalibrering för varje individ är egentligen en förutsättning för att totala energiförbrukningen 
ska kunna beräknas. [35] Kalibreringen genomförs genom att HF och VO2 mäts samtidigt med indirekt 
kalorimetri under det att olika typer av fysiskt arbete utförs. Genom kalibrering minskar man riskerna 
för ev. metodfel. [30]  
 
Dubbelmärkt vatten 
Metoden med dubbelmärkt vatten (DWL) är den idag mest tillförlitliga metoden för bestämning av den 
totala energiförbrukningen. Metoden är en form av indirekt kalorimetri baserad på minskningen av 
isotoperna ”tungt väte” (2H) och syre-18 (18O) i urinen. Tekniken med (DWL) går till så att individen 
intar en liten mängd rent vatten innehållande isotoperna 18O och 2H. Mängden av dessa isotoper som 
intas beror på individens kroppsvikt. Det tunga vätet och syret fördelas i kroppsvattnet och försvinner 
genom urinen, svettutsöndring och utandningsluften (koldioxidproduktion). Tar man ett urinprov i 
början av tiden för mätningen och ett efter en längre tid (minst några dagar upp till ca 3 veckor senare) 
så kan man utav dessa mätvärden beräkna skillnaden i koncentration mellan dessa isotoper och med 
detta värde beräkna den totala energiomsättningen för perioden. Man bestämmer med andra ord 
elimineringshastigheten hos isotoperna efter det att de intogs. För att kunna bestämma 
energiförbrukningen genom koldioxidproduktionen som kan erhållas med DWL så krävs det att man vet 
individens respiratoriska kvot (RQ). Med DWL går det dock inte att avgöra energiförbrukningen för 
någon specifik aktivitet som utförts under perioden utan endast den totala energiförbrukningen. Vet man 
BMR så kan man bestämma den del av totala energiomsättningen som härrör från fysisk aktivitet. [30, 
31, 33, 39]   
 
Beräkningar 
Tabeller och formler kan användas för att grovt bestämma den totala energiomsättningen. Flera olika 
formler och tabeller finns att tillgå för detta ändamål men noggrannheten skiljer sig mellan olika formler 
för beräkning av BMR och samma sak gäller framför allt mellan de olika tabeller som presenterar PAL-
värdet (fysiska aktivitetsnivån). Tabellerna baseras i bästa fall på studier av en större mängd 

                                                           
17 Den respiratoriska kvoten = fett/kolhydratförbränning. RQ anger förhållandet mellan volymen producerad CO2 och 
volymen konsumerad O2. RQ varierar med kostens sammansättning. [54] 
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försökspersoner och med metoden för dubbelmärkt vatten. PAL-faktorn är egentligen en kvot som 
erhålls då man känner till den totala energiomsättningen och BMR.  
 

BMR
TEEPAL =  

 
För att få ett värde på totala energiomsättningen, som genom formeln ovan blir en produkt av BMR och 
PAL-faktorn, måste man först beräkna ett värde på den basala energiomsättningen. Som tidigare nämnts 
så finns väldigt många olika sätt och formler för att beräkna BMR och resultatet skiljer sig mer eller 
minde beroende på vilken metod man använder. En av de mest använda formlerna är Harris-Benedicts 
formel vilken presenteras nedan. PAL-faktorn är i detta fall en grov uppskattning hämtad ur tabell och 
noggrannheten minskar därmed för den beräknade energiförbrukningen. Om man istället mäter den 
fysiska aktiviteten genom exempelvis sensorer kan antagligen ett mer noggrant värde erhållas. Sense 
Wear Armband använder sig av en accelerometer och heat flux (avgiven värme) för att bestämma 
nivån av den fysiska aktiviteten. En lite mer utförlig redogörelse för hur detta går till finns längre fram i 
rapporten i avsnittet om Sense Wear Armband. 
 
Nedan visas två olika metoder för att beräkna BMR: 
 

• Dr William D. McArdle har skrivit många böcker om fysisk aktivitet, och idrottsfysiologi samt 
om näringslära inom dessa områden. Hans metod för beräkning av BMR baseras på vikten av 
kroppens fettfria massa (eng. lean mass). Problemet är att känna till vikten på kroppens fettfria 
massa. Vet man det så sägs detta vara den mest noggranna metoden för att bestämma BMR. 
Formeln är den samma för både kvinnor och män. BMR = 370 + (21.6 x “lean mass”) där den 
fettfria massan anges i kg. [?] Att bestämma kroppens fettfria massa är inte så enkelt och 
metoden används därför sällan. 

 
• James Arthur Harris och Francis Gano Benedict gav 1919 ut “A biometric Study of basal 

metabolism in man”. [38] Deras formel baseras på variabler för längd, vikt, ålder och kön för att 
beräkna BMR. Metoden sägs vara mer noggrann än om man beräknar kaloribehovet endast 
grundat på kroppsvikten18. För kvinnor är BMR = 655 + (9.6 x vikt) + (1.8 x längd) - (4.7 x 
ålder) och för män är BMR = 66 + (13.7 x vikt) + (5 x längd) - (6.8 ålder) där vikt anges i kilo 
och längd anges i cm. [37]  

 

3.8 Dehydrering 

3.8.1 Definition 
Dehydrering är vätskebrist/uttorkning. För litet intag av vätska bidrar till uttorkning och diverse smärtor 
och kramper uppstår. Uttorkning leder så småningom till döden om inte vätska i någon form intas. [40] 
Rekommendationerna på hur mycket vatten en människa ska dricka dagligen varierar mellan 1 – 2 liter, 
men vid fysiskt arbete krävs större mängder vätska för att upprätthålla vätskebalansen. Första tecknet 
för att man lider av vätskebrist är färgen på urinen som då är mörkgul. Ju ljusare färgen på urinen är 
desto hälsosammare. Törst är ett sent tecken på vätskebrist och vid det laget är kroppen redan uttorkad. 
Vätskebrist kan man få av flera olika anledningar, bl.a. genom långvarig hård fysisk aktivitet, diarré 
eller genom att utsätta sig för stark värme. [27, 40] 

                                                           
18 BMR beräknat baserat på kroppsvikten är för män 24 kcal/kg och för kvinnor 22 kcal/kg [4] 
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3.8.2 Fysiologiska förändringar vid vätskebrist  
Kroppen består av ca 70 % av vatten19, vilket är ett av de ämnen som betyder mest för vår hälsa. 
Kroppen behöver vatten för att bl.a. transportera näring och avfallsprodukter men även för att 
upprätthålla kroppsvärmen och cirkulationssystemet, mm. Vatten är lättlösligt och det är just den 
egenskapen som gör det till en så bra transportör av ex. näringsämnen.  
 
”Rent vatten” finns egentligen bara i teorin. Vatten innehåller nämligen inte bara väte och syre utan 
även andra ämnen, ex. salter och mineraler. [40] ”Hårt vatten”20 innehållande mycket mineraler 
(huvudsakligen magnesium och kalcium) sägs kunna förebygga hjärtatacker, jämfört med mjukt vatten. 
[40] Vatten innehåller olika mycket mineraler och salter, beroende på vad det är för vatten, men oavsett 
vilket vatten man dricker så tar kroppen hand om fördelningen av salter och mineraler så att en 
dynamisk jämvikt upprätthålls i kroppsvätskorna. Det är njurarna som sköter all kontroll över 
koncentrationen av kroppsvätskorna och då en avvikelse på mer än 3% sker i koncentrationerna jobbar 
njurarna för fullt och återställer balansen på bara någon minut. Det är i njurarna vattnet i kroppen 
filtreras och detta är ca 180 liter/dygn varav ca 99 % återgår till vävnaderna medan resten utsöndras som 
urin. Vatten är det bästa botemedlet mot vätskebrist eftersom ex. koffein och alkohol har vätskedrivande 
egenskaper och därför endast påskyndar och förvärrar uttorkningen av kroppen. [40]  
 

Vätskeförlust mäts i % av kroppsvikten. ustvätskeförl
Kroppsvikt

vätskaFörlorad
=   [27]   

 
Effekterna vid olika grader av vätskeförlust anges nedan: 
 

• 1 – 5 % vätskeförlust ger en olustig känsla, mörkgul urin, ökad puls, matthet, törst, försämrat 
tålamod, mm. [27] Redan då man förlorat vätska motsvarande ca 3 % av kroppsvikten minskas 
prestationsförmågan med hela 25 %. Syreupptagningsförmågan försämras pga. dåligt blodflöde. 
[43] 

 
• 6 – 10 % vätskebrist kännetecknas av huvudvärk, yrsel, illamående, förändringar i hudfärg, tung 

andehämtning, muntorrhet, otydligt tal, mm. [27] 
 

 
• 11 – 15 % vätskeförlust gör att det blir svårt att svälja och att tungan svullnar. Individen får 

ryckningar, sämre syn och hörsel, mm.[27] 
 

3.8.3 Mätmetoder 
Det finns inga erkända metoder för att mäta vätskeförlust. Att detektera vätskeförlust görs lättast genom 
att observera individen och ta hänsyn till de ovan nämnda symptomen. Symptomen kan i sin tur vara 
möjliga att detektera med sensorer för puls/hjärtfrekvens, blodflöde och andningsfrekvens. Men med 
enbart dessa parametrar och utan uppsikt över individen kan man inte med säkerhet fastställa diagnosen 
vätskeförlust. 
 

3.9 Slutsatser och kommentarer 
De faktorer som här beskrivits påverkar mer eller mindre en soldats hälsotillstånd samt direkta och 
fortsatta prestationsförmåga och en del av dessa är mer väsentliga än andra. Vissa tillstånd är mer svåra 

                                                           
19 Enl. Jacobson, Bengt (1995) utgör kroppsvätskan två tredjedelar av kroppsvikten. [6] 
20 Hårt vatten är kalkrikt vatten 
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att mäta eller detektera och oftast krävs övervakning av flera olika parametrar för att erhålla säkra och 
mer noggranna tillståndsbedömningar. 

3.9.1 Sömn    
Sömnen är en av de faktorer som kan spela en stor roll vad gäller uppdragsplanering. Genom kännedom 
om soldaten nått och fått tillräckligt av djupsömn skulle det vara möjligt att dra slutsatser om soldatens 
fortsatta prestationsförmåga vad beträffar sömnen. Av de fysiska förändringar som sammanställts i 
tabell 1 kan man dra några slutsatser om hur man med hjälp av olika sensorer för enskilda 
kroppsfunktioner kan övervaka och detektera de olika stadierna under sömn.  
 
Genom att övervaka parametrar så som rörelse, puls, blodtryck och temperatur kan man få en insikt om 
och hur djupt en person sover. Med en accelerometer registrerar man enkelt kroppsrörelser och kan på 
så sätt avgöra om personen är stilla och i vila. Mäter man dessutom blodtrycket och pulsen så kan man 
vid sömn observera att det sjunker fram till och med djupsömnen för att sedan under REM-sömnen öka 
eller bli oregelbunden. Det finns relativt små och smidiga blodtrycksmätare (ambulanta blodtrycks-
mätare) vilka man sätter på handleden. I vissa fall finns en inbyggd sensor som talar om ifall 
manschetten sitter på lämpligt ställe. De askulatoriska blodtrycksmätarnas mikrofon, med vilken de 
avlyssnar ljudet av blodflödet som uppstår i artären, har en tendens att få försämrad känslighet med 
tiden, vilket kan bli ett problem och innebära en hel del opålitliga och inkorrekta mätningar. [16] Pulsen 
kan erhållas med en pulsoximeter eller med hjälp av en sensor som placeras på bröstet och som känner 
av hjärtfrekvensen. Kroppstemperaturen, då den mäts perifert, påverkas av temperaturen i omgivningen 
och varierar beroende på vilket ställe på kroppen man mäter temperaturen. Perifer temperaturmätning 
sker vanligtvis i armhålan eller annat ställe på huden där temperaturen är relativt oberoende av 
omgivande temperatur. Hudens temperatur återspeglar ändå kroppens kärntemperatur, vilken sjunker 
under NREM-sömnen men ökar under REM-sömnen. 

3.9.2 Hypotermi 
Nedkylning påverkar soldaten på många olika sätt beroende på graden av nedkylning. En soldats ork 
och prestationsförmåga kan försämras drastiskt i takt med att temperaturen sjunker. Först försämras 
finmotoriken och temperaturen behöver inte sjunka nämnvärt för att grovmotoriken ska bli sämre. Det 
kan leda till svårighet att utföra vissa uppdrag eller fysisk aktivitet. 
   
En kärntemperatur under 35°C är ett tecken på hypotermi, men då kroppstemperaturen är svår att mäta 
för tillämpningar som dessa situationer kräver så är hudtemperaturen ett bättre alternativ. 
Hudtemperaturen är lägre än kroppstemperaturen och här spelar sensorernas placering en stor roll. 
Hudtemperaturen bör mätas på ett ställe skyddat från yttre påverkan av kyla och vind. Oftast mäter man 
hudtemperaturen i armhålan men även jumsken är bra alternativ. I vila är hudtemperaturen mellan 33°C 
och 34°C, men mätning av den individuella skillnaden mellan hud- och kroppstemperatur skulle kunna 
vara en möjlighet att undvika feltolkningar.  

3.9.3 Stress 
All stress är inte farlig, en viss mängd krävs för att vi människor ska fungera. Den positiva stressen är 
självvald och vi mår bra av den, men när trycket från kraven blir för stort börjar den mänskliga kroppen 
reagera negativt. Människor reagerar dock olika på stresstimuli och beroende på hur individer upplever 
pressade och stressade situationer så har stressreaktionerna olika påverkan på människor. Långvariga 
stressreaktioner leder för det mesta till sjukdomstillstånd som högt blodtryck, magsår, hjärt- och 
kärlsjukdomar samt subjektiva sjukdomar som utbrändhet, depression, och smärta i rygg och axlar.  
 
Att mäta stress är inte enkelt. Dels finns ingen egentlig definition för stress och dels är stress något 
mycket individuellt. Det allra vanligaste sättet för att mäta stress idag är med hjälp av sensorer som 
mäter svettutsöndringen. Dessa sensorer ger en indikation på ökad svettutsöndring men med endast 
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denna information är det svårt att avgöra huruvida individen verkligen är stressad eller möjligtvis utför 
ansträngande fysisk aktivitet. Flera sensorer för olika kroppsfunktioner krävs i detta fall för att få en 
uppfattning om individens verkliga tillstånd. Ökad svettutsöndring, puls och blodtryck vid inaktivitet 
skulle kunna vara ett tecken på stress eller ev. nervositet. En annan litet nyare och revolutionerande 
metod för mätning av stress är att mäta graden av kortisol i saliven. [24, 41, 42] Denna metod verkar 
ställa en mer säker diagnos än metoden för svettutsöndring. Små mätare som går att ha i fickan ska 
utvecklas av Arbetslivsinstitutet i Umeå, vilka tros finnas i handeln om några år. [41] Nackdelen med 
denna metod, som med vilka andra mätmetoder som helst, är risken för att mätningen i sig ger upphov 
till att vara ett stressmoment. Att hela tiden ha möjlighet att kontrollera sin stressnivå skulle dessutom 
bara ge upphov till mer stress så användningen av en sådan mätutrustning bör inte användas i annat än i 
medicinskt syfte och på rätt sätt. [41] Mängden kortisol kan även vara individuell och variera från 
person till person. Kortisolprov anses av de på yrkesmedicinska kliniken i Lund inte kunna ge en säker 
diagnos utan att individen själv ger sin tolkning och berättelse om hur denne upplever situationen. 
Mycket forskning bedrivs inom området och kortisolprov praktiseras redan på vissa ställen. Vissa labb 
erbjuder tjänster via Internet där man kan köpa test och få dem analyserade, vilket de som arbetar på 
yrkesmedicinska kliniken i Lund inte rekommenderar någon att göra eftersom de anser att det än så 
länge behövs vidare kunskap och forskning kring kortisolanalys.  

3.9.4 Chock 
Psykisk chock påverkar soldatens psykiska välbefinnande och individen kan i vissa fall drabbas av 
plötslig handlingsförlamning, vilket kan ha avgörande konsekvenser. De fysiologiska förändringar som 
sker under de olika chockfaserna är inte allvarliga ur hälsosynpunkt utan ett sätt för kroppen och 
hjärnan att hantera situationen. En traumatisk krissituation orsakar oftare psykologiska men jämfört med 
fysiska och bland det allvarligaste fysiologiska tillstånd som kan uppkomma hör hjärtrubbningar. Att 
vara förberedd på det mesta underlättar då en situation verkligen uppstår och erfarenhet och övning sägs 
vara avgörande för hur individen reagerar på olika stressorer.    
 
Det har inte gått att hitta några kända metoder för att kunna mäta alt. detektera chock. Som tidigare 
nämnt så påvisas chock i och med att personens beteende analyseras. Eftersom chockfasen påminner om 
alarmreaktionen vid stress så borde det vara möjligt att använda sig av liknande teknik som vid 
stressdetektering. Alarmreaktionen karaktäriseras av att sympatikus ökar och en ökning av både 
blodtryck och puls skulle i sådana fall kunna mätas. Detta leder då till det problem som uppstår för att 
kunna särskilja dessa tillstånd åt. Utan kontakt med individen eller utan kännedom om situationen kan 
det bli svårt att avgöra vilket tillstånd individen befinner sig i. Dock kan en traumatisk krissituation 
kännas stressande och möjligheten finns att chockfasen och alarmreaktionen vid stress påminner så pass 
mycket om varandra att det även vid personlig kontakt med den drabbade kan vara svårt att se och 
märka någon skillnad. Huruvida metoden för mätning av kortisol skulle ge något utslag under 
chockfasen. En krissituation eller en stressor medför båda en ”fight or flight” respons och sympatikus 
ökar, vilket leder till att stresshormon ökar. Alltså skulle det vara möjligt att mäta stressreaktionen under 
chockfasen genom att mäta graden kortisol som utsöndras, men problemet med att skilja de två 
tillstånden chock och ”vanlig stress” åt kvarstår. 

3.9.5 Blodförlust 
En kraftig blödning kan orsaka allvarlig blodförlust om inte den skadade individen snabbt får vård. När 
man förlorar stora mängder blod förlorar man även en stor mängd kroppsvätska. En soldat som förlorat 
mycket blod kan drabbas av hypovolemisk chock och kommer att vara orkeslös till dess att 
blodvolymen och kroppsvätskan återställts. I allra värsta fall kan individen förblöda, så det är viktigt att 
snabbt sätta in åtgärder för att stoppa blödningen och återställa vätskebalansen och blodmängden. 
Järnbristen som följd av blödningen kan leda till anemi. En utmattad och frusen soldat har svårt att 
koncentrera sig och utföra kroppsligt arbete i och med att cellerna pga. syrebrist inte kan tillverka ATP. 
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Lågt blodtryck och lägre hudtemperatur än normalt samt ökad hjärtfrekvens är de faktorer som kan tyda 
på blodförlust. Pulsamplituden är låg pga. minskad mängd blod och minskat tryck. Det kan ändå vara 
svårt att bedöma om en individ lider av blodförlust genom att endast mäta dessa 4 parametrar. Det finns 
en möjlighet att tillståndet av misstag i stället tolkas som om soldaten fallit i sömn pg a det låga 
blodtrycket och sjunkande hudtemperatur. Det är viktigt att se till alla parametrar och vara noggrann 
och säker i sim bedömning om individens tillstånd.   

3.9.6 Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet har i stort sett endast positiv effekt på hälsan, både mentalt och fysiskt. Fysisk aktivitet 
är lätt att detektera men desto svårare är det att mäta graden av fysisk aktivitet på ett bra och rättvisande 
sätt. Den fysiska aktivitetsnivån, PAL-faktorn, kan beräknas genom att man känner till 
energiförbrukningen med avseende på tiden (totala energiförbrukningen, TEE – Total Energy 
Expenditure) och den basala energiförbrukningen (BMR). I avsnittet om energiförbrukning förklarades 
dessa begrepp och på vilka sätt man mäter TEE samt beräknar BMR. Att Beräkna PAL-faktorn utifrån 
dessa parametrar fordrar tillförlitlighet och noggrannhet för uppmätt värde på TEE och beräknat värde 
för BMR. Totala energiförbrukningen, TEE, kan beräknas på olika sätt men ett par sätt anses mer 
tillförlitliga än andra. PAL-faktorn kan även grovt uppskattas utifrån befintliga tabeller baserade på 
studier där någon metod som dubbelmärkt vatten använts, men metoden rekommenderas inte eftersom 
fysiska aktivitetsnivån är mycket individuell. 
 
Att mäta fysisk aktivitet med sensorer (accelerometrar och pedometrar) är också möjligt och det mest 
använda sättet idag, men dessa ger inte alltid en helt korrekt bild av verkligheten, vilket påverkar 
mätsäkerheten. Dessutom kan denna metod försvåra analys av resultaten eftersom dessa kan variera 
kraftigt beroende på faktorer som geografi, väder eller steglängd. Dessutom kan aktiviteter som cykling, 
utförsåkning (snowboard eller skidor), paddling (ex. kanot) mm, ge missvisande resultat. Att 
aktivitetsregistrering med accelerometrar inte är helt tillförlitlig har visats då resultat från dessa jämförts 
med resultat från metoden för dubbelmärkt vatten.  
 
För en tillämpning som denna, då det gäller övervakning av soldater verkar pedometrar, men allra helst 
accelerometrar vara den allra enklaste metoden. Dels för att användningen av den är så pass enkel men 
framför allt pga. att värden och resultat erhålls direkt och inte kräver vidare beräkningar. Skulle man 
istället mäta TEE genom dubbelmärkt vatten och med jämna mellanrum ta prover för att på så sätt mäta 
den fysiska aktiviteten skulle endast den totala fysiska aktiviteten för perioden erhållas och man skulle 
inte kunna urskilja förändringar av fysisk aktivitet under ett visst bestämt tidsförlopp. Inte heller skulle 
soldaten kunna övervakas kontinuerligt under mätperioden utan endast då urinprov analyserats och 
beräkningar gjorts. 

3.9.7 Energiförbrukning 
Energiomsättningen spelar en stor roll för kroppens totala funktion. Utan tillräckligt med energi minskar 
efter ett tag kroppens produktion av ATP och kraftlöshet, koncentrationssvårigheter och ointresse för 
det mesta är tecken på att näringsbehovet inte tillgodoses. Därför är energiomsättningen viktig att ta 
hänsyn till vid både planering av uppdrag och behov av proviant. Energimetabolismen är en balansgång 
som kroppen vid små variationer klarar av att balansera på egen hand. Utan tillräckligt med föda och 
energi under en period är riskerna för undernäring stor och omvänt finns riskerna för fetma då energi- 
och födointaget under en period är större än energiförbrukningen.  
 
Metoden dubbelmärkt vatten (DWL) är en s k. ”gyllene standard” för mätning av energiförbrukningen. 
Noggrannheten är stor för denna period men som nämndes ovan lämpar sig inte metoden för 
övervakning då man vill studera energiförbrukningen för enskilda aktiviteter eftersom endast totala 
energiförbrukningen för en viss bestämd tid kan erhållas och detta genom analys av urinprov. De flesta 
metoder för mätning av energiförbrukning kräver oftast laboratoriemiljö och lämpar sig därför inte som 
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mätmetoder vid övervakning av individer i vardagsmiljö. Fördelen med DWL är att individen som 
mätningen utförs på kan leva ett normalt liv under tiden som försöket pågår. 
 
Ett exempel på ett sätt att erhålla energiförbrukningen tillämpas för produkten Sense Wear Armband. 
Där har studier gjorts för att ta fram algoritmer så att energiförbrukningen kan beräknas. Dessa studiers 
testresultat har jämförts med resultat från tillförlitliga standardmetoder för mätning av 
energiförbrukningen. Man har i detta fall funnit att energiförbrukningen beror på rörelse, mätt av 
accelerometern, och avgiven värme från kroppen (heat flux). [46, 47, 48] 

3.9.8 Vätskebrist 
Vätska är livsviktigt för att både kroppen och hjärnan ska fungera som normalt. Utan vätska försämras 
kroppens viktigaste funktioner och följderna därav blir utmattning och försämrad prestationsförmåga. 
Vätskebrist kan vara ett allvarligt tillstånd då kroppen förlorat vätska motsvarande mer än 10 % av 
kroppsvikten. Det finns tyvärr inga metoder för att mäta eller detektera kroppens vätskenivå för att 
beräkna mängden förlorad vätska. Vätskebrist kan endast uppmärksammas genom att observera 
individen och upptäcka de symptom som uppstår då vätskeintaget inte tillgodoses.   

3.9.9 Mätnoggrannhet 
Mätnoggrannhet och tillförlitlighet hos de metoder som finns idag står ofta i direkt proportion till höga 
kostnader. Metoder som kräver avancerad analys hör till de mest kostnadskrävande metoderna. Vilken 
metod man bör använda sig av vid olika tillämpningar och för olika fysiologiska tillstånd beror helt och 
hållet på vilka förutsättningar som ges och vad mätningen har för syfte.  
 
Att mäta non-invasivt och transkutant medför dock ofta mindre noggrannhet i de värden som erhålls och 
olika ställen på kroppen lämpar sig olika bra för mätningar av kroppsfunktioner och hälsotillstånd. 
Transkutan mätteknik är nästan alltid, mer eller mindre, en uppskattning av ett visst fysiologiskt 
tillstånd. Hudtemperatur ger exempelvis en antydning om kroppstemperaturen, den s k. 
kärntemperaturen. Förhållandet mellan kroppstemperatur och hudtemperatur förändras i och med att 
omgivningen förändras och att bestämma kroppstemperaturen utifrån hudtemperaturen är inte lätt och 
inte heller en tillförlitlig metod. Vad gäller temperatur så är det dock oftast kroppstemperaturen som 
speglar kroppens hälsotillstånd men med transkutana mätmetoder är det inte möjligt att erhålla 
kroppstemperaturen. Kroppstemperaturen mäts allra helst i örat (trumhinnan), i rectum eller i munnen 
för att få kärntemperaturen med bäst noggrannhet. Hudtemperaturen ger bäst uppskattning av 
kroppstemperaturen på ett skyddat ställe där omgivningstemperatur inte påverkar sensorn, exempelvis i 
armhålan eller i jumsken. 
 
Att jämföra erhållna resultat samt testa och kalibrera sensorerna mot metoder som är erkända som 
standardmetoder är att föredra. När det gäller att bara detektera ett tillstånd är det kanske inte lika 
nödvändigt att sensorerna behöver leva upp till exakt noggrannhet.  
Mätnoggrannhet åstadkommer man delvis även genom att placera sensorerna på bästa möjliga ställe på 
kroppen. Sensorernas placering är av stor vikt vid bedömning av mätresultat. Dessutom kan individuella 
faktorer spela in och påverka resultatet och det är något man måste vara medveten om innan man utför 
mätningen. Kön, ålder, vikt, längd, mm är exempel på faktorer som bör tas hänsyn till vid tolkning och 
analys av mätresultaten.  

3.9.10 Genomförbarhet 
Att detektera tillstånd som de ovan nämnda och mäta fysiologiska parametrar är idag helt möjligt. 
Tekniken finns redan och begränsningarna ligger bland annat i att tolka resultat och ställa rätt diagnos. 
Därför är tillförlitligheten hos sensorerna och placeringen av dessa, faktorer som man måste tas hänsyn 
till vid diagnostisering. Tillämpningen att med sensorer övervaka soldater är inte ny utan har redan 
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provats på olika ställen i världen. Med bra teknik skulle det vara fullt möjligt att registrera soldaters 
fysiska tillstånd med hjälp av sensorer.   
 
Om ingen annan form av kontakt med soldaten finns är dessa parametrar det enda man kan gå efter vid 
tillståndsbedömning. Är soldaten dessutom ensam är det bara sensorerna som kan rapportera vid vilket 
tillstånd soldaten befinner sig. Genom diagnostisering och lokalisering kan en skadad omhändertas och 
få vård snabbare än förut. Dessutom är det möjligt att med hjälp av sensorerna följa en sårad soldats 
tillfrisknande.   
 
Placeringen av sensorerna vid övervakning av soldater, vållar även ett annat problem. Det är viktigt att 
de inte är i vägen och stör soldatens arbete och dessutom är det en fördel om sensorerna inte känns av 
och märks så lite som möjligt. På så sätt riskerar man inte att individen pga. smärta, ömhet eller 
irritation avlägsnar sensorerna. Den ergonomiska problemställningen man ställs inför i detta 
sammanhang är med andra ord viktig att inte underskatta. 
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4 Sense Wear Armband 

4.1 Teknik 
Sense Wear Armband är en produkt som utvecklats av företaget BodyMedia för att kontinuerligt 
och noggrant kunna samla in fysiologiska data över en längre tid. Det är meningen att produkten ska 
kunna användas bland annat av den enskilda människan, på arbetsplatsen eller i sport- och 
idrottssammanhang. Det finns i dag många olika tekniker och monitorer för övervakning av patienters 
fysiska tillstånd på sjukhus runt om i världen men möjligheten att övervaka och samla in fysiologisk 
data i patientens vardagliga miljö har blivit ett nytt område för teknikutvecklingen. Sense Wear 
Armband består av flera sensorer, vilka mäter olika fysiologiska parametrar. Principen är transkutan21, 
vilket är en av anledningarna till att produkten kan användas av vem som helst. I det här avsnittet följer 
en beskrivning av produkten Sense Wear Armband och en kort presentation as dess tillhörande 
mjukvaruprogram för analysering av erhållna mätvärden. 

4.1.1 Sensorer 
Eftersom man med enskilda sensorer som t ex stegräknare, accelerometrar och sensorer för detektering 
av hjärtfrekvens, inte erhåller tillräckligt med data för beräkningar av vissa fysiologiska faktorer som ex 
energiförbrukning och sömn, krävs flera sensorer för att erhålla så pass många parametrar så att man 
med hjälp av algoritmer kan beräkna de förhållanden och faktorer man är intresserad av att övervaka. 
Sense Wear Armband är konstruerad med flera olika sensorer och det gör det möjligt att samla och 
analysera mer fysiologisk data över flera fysiologiska faktorer för att på så sätt få mer noggrann och 
tillförlitlig information om olika fysiologiska tillstånd. [44] 
 
De faktorer som man, från början, var intresserad av att kunna mäta med Sense Wear Armband var 
energiförbrukning, fysisk aktivitet, sömnkvalitet, hjärtfrekvens, stress och kroppsläge. Vilka olika typer 
av sensorer och hur många som krävs för att beräkna de parametrar som behövs, har valts efter följande 
specifikation: 

• Varje enskild sensor ska kunna mäta så exakt som möjligt under situationer som både fysisk 
aktivitet och sömn i upp till två veckors tid. 

• Sensorerna ska vara tillverkad så att den klarar av att användas varje dag, i både låg och hög 
temperatur (0°C – 45°C). 

• Sensorerna ska vara tillräckligt liten för att inte upplevas obehaglig under kläder 
• Sensorerna ska innehålla material som inte riskerar att orsaka allergiska reaktioner 
• Sensorerna ska vara designad för icke-invasiv mätning 
• Sensorerna ska förbruka lite effekt och vara kosteffektiv [44] 

 
Varje sensor som uppfyllt specifikationen ovan har provats för att på så sätt få reda på vart på kroppen 
det bästa möjliga mätvärdet erhålls. [44] Sense Wear Armband består av följande sex sensorer, vilka 
är de sensorer som gav bäst resultat vad gäller noggrannhet, tillförlitlighet och användarvänlighet: 
 

1. GSR 
2. Heat flux 
3. Sensor för hudtemperatur 
4. Mottagare för hjärtfrekvens 
5. Accelerometer  
6. Sensor för nära-kroppentemperatur 

 
                                                           
21 transkutan är en medicinsk term som betyder ”passera genom huden” 
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GSR sensorn  
GSR (galvanic Skin Response) sensorn är kopplad till två elektroder av rostfritt stål, vilka man mäter 
hudens ledningsförmåga emellan. En liten spänning tillförs huden vars förmåga att leda strömmen mäts. 
Svettkörtlarnas aktivitet och storleken på hudens porer påverkar hudens ledningsförmåga. Är huden 
fuktig ökar ledningsförmågan. Man svettas både pga. fysisk aktivitet och genom emotionell stimuli som 
vid stress, nervositet, ilska och smärta. [46] 
 
Heat Flux sensorn 
Heat flux betyder värmeflöde och sensorn mäter den mängd värme som kroppen avger. Värmeflödet 
uttrycks i W/m2 och är en vektor. Heat Flux sensorn mäter framför allt värmeströmningen i förhållande 
till den totala värmeenergin som avges till omgivningen. Värmen avges på olika sätt, värmeströmning, 
ledning, dunstning/ångbildning och strålning. Sensorn är gjord av ett värmeresistivt material och 
extremt känsliga termoelement22, vilka är seriekopplade för att öka utspänningen från mikrovolt-
området till millivolt-området. En inbyggd effektförstärkare används för att öka signalen till en nivå så 
en microprocessor kan ta emot den. Termoelementen är placerade i ett termiskt ledande spår mellan 
huden och armbandets yttersida. [46] 
 
Sensorn för hudtemperatur 
Sensorn består av en termistor och en resistoromvandlare som konverterar den elektriska resistensen till 
spänning. När hudtemperaturen förändras leder det till att den elektriska resistansen hos termistorn 
ändras, vilket i sin tur leder till en förändring av spänningen. En mikroprocessor detekterar hela tiden 
spänningsförändringarna. Spänningen omvandlas därefter till grader [C]. [46] 
 
Mottagare för sensorn som mäter hjärtslagen 
Det finns möjlighet att detektera hjärtslagen genom att lägga till en sensorenhet som skickar signaler till 
en mottagare hos Sense Wear Armband. Sensorn som detekterar hjärtslagen är monterad på ett band 
som placeras kring bröstkorgen och den överför 5 kHz pulser av elektromagnetisk energi till mottagaren 
i armbandet. Mottagaren består av en löpande 8 kHz timer och förutom att detekterar den exakta tiden 
för varje hjärtslag, räknar den tiden mellan hjärtslagen för att kunna bestämma hjärtfrekvensen. [46] 
 
Accelerometern 
Accelerometern består av en micro-elektrisk-mekanisk sensor (MEMS) som mäter rörelser. Ett litet 
elastiskt band av silikon stödjer en mindre massa som rör sig då den utsätts för den acceleration som 
muskelaktivitet, gravitation och yttre krafter skapar. Dessa accelerationer kan härledas till kraft som 
utvecklas från kroppen, vilket i sin tur kan klargöra för den energiförbrukning som krävs för musklerna 
att åstadkomma dessa krafter. Genom att kunna fastställa riktningen på den kraft som genereras av 
gravitationen (vilket är en sorts acceleration) så kan man med hjälp av avancerad mjukvara förutsäga 
läget och situationen för armbandet så att aktiviteter som att gå, cykla, sitta, springa, mm kan övgöras. 
Detta är något en vanlig stegräknare/pedometer inte kan klara av. Fysisk aktivitet mäts delvis med hjälp 
av accelerometern och utgör en viktig del i beräkningen av energiförbrukningen. [46]  
 
Sensorn för mätning av temperaturen nära kroppen/omgivningen  
Den här sensorn är kopplad till Heat Flux sensorn. Den omgivande nära-kroppen temperaturen 
definieras av temperaturen på den yttre sidan av Heat Flux sensorn och påverkas av värme från kroppen 
och temperaturen i den omedelbara närhetens. Förändringshastigheten av nära-kroppen temperaturen 
kan användas för att bevisa närvaron av en termisk barriär, såsom ett klädesplagg (tröja med långa 

                                                           
22 Termoelement är en sammankoppling av två olika slags metalltrådar (vanligtvis koppar och constantan), vilka är 
ihopkopplade i ändarna. Ena änden av de två metalltrådarna är av samma temperatur som ska mätas och den andra änden är 
av en konstant temperatur (referenstemperatur). En låg spänningsskillnad proportionell mot temperaturskillnaden mellan de 
båda ändarna genereras. Utspänningen är endast några få millivolt för en temperaturskillnad på 10°C. [Kolla upp källa!!]   
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ärmar eller jacka) och sägs även kunna användas för att fastställa vilken typ av fysisk aktivitet som 
utövas. Sensorn kan också användas för att bekräfta om Heat Flux sensorn tar emot brus. [46] 
På undersidan finns 4 sensorer av 3 olika typer. Dessa är hela tiden i kontakt mot huden. 

Figur 7. Sense Wear Armband 

(BodyMedia http://www.bodymedia.com (2003-08-10)) 
 
 
Inbyggd i enheten finns en accelerator och en mottagare för den signal som skickas från den sensor som 
mäter hjärtfrekvensen och utmed ena sidan sitter sensorn som mäter temperaturen i närheten av kroppen 
(omgivningstemperaturen). 
 

Figur 8. Sense Wear Armband 

(BodyMedia http://www.bodymedia.com (2003-08-10)) 
 

4.1.2 Ergonomi och design 
För att en människa ska bära en produkt under en längre tid, vilket ibland krävs för att tillräckligt med 
nödvändig data ska kunna inhämtats för att meningsfull information ska erhållas, så måste den vara 
bekväm och enkel att använda. Den bör med andra ord inte störa personens naturliga beteende. 
Noggrannhet, tillförlitlighet och bekväm enkelhet har tidigare varit i stort sett en omöjlig kombination 
och är fortfarande en utmaning vid utveckling av produkter av den här typen. För att lyckas behövs tid 
och arbete samt en hel del kunskap och idérikedom. [44] 
 
En sensor erhåller inte lika noggranna mätvärden överallt på kroppen, vilket man måste ta hänsyn till. 
Sense Wear Armband består av sex olika sensorer som inom ett begränsat område från varandra ska 
fungera så bra och tillförlitligt som möjligt. Dessutom måste det vara bekvämt att bära och fungera lika 
bra för både män och kvinnor. Med kunskap om vilka ställen på kroppen som är mest optimala för att 
bära en produkt av det här slaget och vilka sensorer som gav de bästa möjliga resultaten inom dessa 
ergonomiska områden kan både sensorer och område bestämmas. Följande krav ställdes på det område 
där den färdiga produkten skulle bäras: 
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• Yta och form av det utvalda kroppsområdet ska vara lika för män och kvinnor 
• Relativt stor hudyta så att de nödvändiga komponenterna inkl batteri och elektronik ryms. 
• Liten mobilitet (området bör inte böjas eller förändras för mycket under kroppsrörelser) 
• Kontinuerlig omkrets för enkel placering och avlägsnande  [44] 

 
Sense Wear Armband utvecklades till ett armband för överarmen efter ovan nämnda kriterier men 
även därför att produkten på så sätt blir lika enkel och bekväm som redan befintliga, vanliga, 
accessoarer som klockor och glasögon. Flera argument talar för dess design. För det första är överarmen 
inte ”upptagen” av andra funktionella accessoarer, överarmen är genus-neutral och varken män eller 
kvinnor har något emot att bära något där, på överarmen är den minst i vägen och den är lätt att dölja 
med en tröja. Tack vare ett elastiskt, reglerbart band passar den för både män, kvinnor och barn. Bandet 
är Bdet enda som är gjort av tyg men resten av produkten, hårdvaran, är gjord av plast och metall och 
blir tack vare det inte smutsigt eller svettigt, samtidigt som det skyddar elektroniken mot yttre påverkan. 
På vardera sida finns symetriska flexibla vingar som har en stabiliserande uppgift samt att de fördelar 
tyngden på en större yta. [44] 
 

 
Figur 9. Sense Wear Armband placerad på överarmen   

(BodyMedia http://www.bodymedia.com (2003-08-10)) 
 

4.1.3 Mjukvara 
InnerView Software v3.0 
Applikationen passar Windows och gör det möjligt för användare att inhämta data från Sense Wear 
Armband och att spara dem. Resultaten av total energiförbrukning, antal steg, tid för fysisk aktivitet, 
mm presenteras som siffror. [52] 
 
InnerView Research Software v3.0  
Detta är en Javabaserad applikation för Windows. Programmet tillåter användaren att hämta och spara 
data som erhålls av Sense Wear Armband. Resultaten presenteras därefter som både siffror och grafer 
för bättre analys och resultaten kan även konfigureras av användaren. Graferna går även att spara i 
JPEG-format. Dessutom så använder man programmet för att individualisera armbandet så att det ger så 
noggranna resultat som möjligt. Sparad data kan även skickas i .csv-format så att det går att analysera 
dem med hjälp av andra program som ex. Excel eller Matlalb. [52]  
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4.2 Funktion 

4.2.1 Mätbara parametrar 
De parametrar som man kan mäta med Sense Wear Armband är: 

• Hudtemperatur 
• Avgiven temperatur (värmeflöde) 
• Nära-kroppentemperatur 
• Antal steg 
• Svettutsöndring 
• Total energiförbrukning 
• Basal energiförbrukning 
• Tid 
• Hjärtfrekvens  

 
Tack vare ovanstående parametrar så är det dessutom möjligt att detektera tillstånd som: 

• Sömn 
• Stress 
• Lägesposition (sittande-, stående- eller liggande ställning) 
• Fysisk aktivitet 

 
Tidigare har nämnts hur hudtemperatur, värmeflöde, nära-kroppentemperatur, antal steg, 
svettutsöndring och hjärtfrekvens mäts. Tekniken för dessa har kortfattat förklarats och mätning och 
beräkning av energiförbrukningen baseras på redan nämnda tekniker. Sense Wear Armband beräknar 
energiförbrukningen med hjälp av algoritmer baserade på värmeflöde från kroppen (heat flux) och 
rörelse (accelerometern). Algoritmerna är konfidentiella men har utvecklats genom studier och dess 
resultat av beräknad energiförbrukning har studerats och jämförts med standardmetoder för mätning av 
energiförbrukning. Bl.a. har en metod som mäter syreupptaget23 under fysisk aktivitet (VO2) använts 
och jämförelser av den basala energiförbrukningen har jämförts med beräknade värden erhållna genom 
Harris-Benedicts formel. Även detektering av sömn baseras på algoritmer framtagna genom tester och 
resultat av parametrar som rörelse, svettutsöndring värmeflöde, hudtemperatur och hjärtfrekvens. 
Accelerometern är så utvecklad att den klarar av lägesbedömning och kan avgöra individens 
kroppsställning. Tack vare det kan man avgöra om individen ligger ner, sitter eller står upp. Tester har 
gjorts på laboratorier av sömnfysiologer där resultat från Sense Wear Armband jämförts med bl. a 
resultat erhållna genom polysomnografi. Utifrån resultat, vilka visade att mängden avgiven värme 
minskar vid insomnandet och att värmeregleringen försämras eller upphör under REM-sömnen, så har 
algoritmer tagits fram för detektering av sömn. 

4.2.2 Noggrannhet 
För Sense Wear Armband går det att läsa att en hel del tester och studier har genomförts för att så 
tillförlitliga värden som möjligt ska erhållas. Resultat från testerna med Sense Wear Armband har 
jämförts med redan innan väldokumenterade och prövade metoder. Bl. a. har armbandet burits av 
försökspersoner för studier och tester i laboratoriemiljö där man undersökt armbandets möjligheter för 
detektering av sömn samtidigt som man använt standardmetoden polysomnografi, vilken beskrevs i 
början av rapporten. Samma sak gäller för energiförbrukningen.  
 

                                                           
23 Det maximala syreupptaget, VO2max, anges i liter/min och står i direkt relation till energiförbrukningen. Ju bättre VO2max 
desto bättre förbränning. Syreupptagningsförmågan varierar dock beroende på kön, ålder, näringstillstånd och fysisk 
aktivitetsnivå. [54]   
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I och med dessa jämförelser med standardmetoder har algoritmer framtagits som sägs vara tillförlitliga 
och ge så pass noggranna värden och resultat så att Sense Wear Armband kan användas för ändamålet 
att mäta parametrarna, vilka listades på föregående sida.  
 

4.3 Experiment 

4.3.1 Bakgrund 
För att bilda mig en egen uppfattning om sensorernas funktion och tillförlitlighet valde jag att testa 
Sense Wear Armband under en arbetsdag. Jag var intresserad av att se vad som kunde detekteras och 
om sensorerna skulle klara av att mäta mina kroppsfunktioners parametrar under några timmar.  

4.3.2 Begränsning 
Testet utförs endast med armbandet så att endast värden från den erhålls. Sensorn för detektering av 
hjärtfrekvensen kommer inte att användas pga. besvärlig klädsel. Att välja bort möjligheten att mäta 
hjärtfrekvensen gör mätningsförfarandet lite enklare.   

4.3.3 Metod 
Genom att under några timmar, en arbetsdag, bära Sense Wear Armband för att logga information om 
fysisk aktivitet, energiförbrukning och hudtemperatur. Därefter studera den erhållna informationen, 
vilken skickas över till en dator med programvaran InnerView Research där all data registreras och 
presenteras i form av tabeller och grafer.  
 
Personuppgifter så som födelsedatum (ålder), kön, längd och vikt samt uppgifter om vänsterhänthet 
resp. högerhänthet, rökare eller icke rökare, anges i programmet (InnerView Research Software v3.0), 
sparas och övers därefter till Sense Wear Armband. Armbandet startas och placeras på baksidan av 
höger överarm onsdag morgon (2003-04-16) klockan vid 8-tiden. Under nästan sex timmar loggar 
armbandet data i form av fysisk aktivitet, temperatur, mm. Varje moment som utförs under dagen 
noteras med klockslag i en loggbok (bilaga 3) för att göra det möjligt att jämföra verkligheten mot 
resultatet av experimentet. 

4.3.4 Resultat 
Vid jämförelse av loggboken och resultaten som presenteras i grafer (bilaga 4) går det tydligt att se 
vilka händelser och fysiologiska förändringar som hör samman.  
 
Vid 9:45 blev det något fel med datorn, vilket ledde till stress och nervositet24 pga. att något kanske gått 
förlorat. Som tidigare nämnts i rapporten, i avsnittet om stress, så kan stress detekteras genom att man 
mäter hudens ledningsförmåga mellan två elektroder. Sense Wear Armband har en sådan funktion och 
vid stress ökar utsöndringen av svett och ledningsförmågan förbättras, vilket syns i graf 4. I samma graf 
syns en tydlig topp strax efter klockan 12:00. Toppen kan förklaras med att utsöndringen av svett ökade 
i och med att man kommit in i värmen efter en promenad utomhus. Dock kan man med säkerhet inte 
fastställa att den ökade svettutsöndringen under tiden för datorhaveriet beror just på stress. Anledningen 
till det är att hjärtfrekvensen inte tagits med i försöket. Hjärtfrekvensen skulle vid stress eller nervositet 
ha ökat och på så sätt gett en indikation på stressat tillstånd.  
 
Heat flux, vilken representeras av graf 5, mäter den mängd värme som avges från kroppen genom 
huden. Vid klockslagen 8:57 togs en stickad tröja på och precis vid detta tillfälle förändras kurvan för 
värmeflödet och värdena minskar. 11:35 stiger kurvan kraftigt, vilket kan betyda att den fysiska 

                                                           
24 Nervositet är ett symptom på stress (en känslomässig stressreaktion) [55] 



  Kroppssensorer och kroppsfunktioner 
  Jessica Moberg 
 
 

 44

aktiviteten (promenaden) ökade värmeflödet. Sänkan vid tidpunkten 11:50 kan vara en kort stunds 
stillastående. Efter promenaden, vid 12:00 börjar kurvan sjunka igen och toppar syns vid tillfällen av 
fysisk aktivitet (12:35 gick jag nerför trappan och en liten stund därefter gick jag upp för trappan igen). 
13:09 tas tröjan på igen och även denna gång sjunker kurvan. 
 
Hudtemperaturen och nära-kroppentemperaturen (graf 2) visar också högsta värdet vid tidpunkten strax 
efter 12:00, men efter att jackan och tröjan tagits av sjunker både hudtemperaturen och nära-kroppen 
temperaturen samt att svettningen minskar. En intressant iakttagelse är den att nära-
kroppentemperaturen är högre än själva hudtemperaturen. Skillnaden i temperatur mellan dessa är näst 
intill konstant.  
 
Den fysiska aktiviteten som mäts med accelerometern var även den störst mellan 11:35 – 12:00, under 
tiden för promenaden. Energiförbrukningen ökar vid ökad fysisk aktivitet och var även den som högst 
under promenaden mellan 11:35 och 12:00. Man kan även se i grafen de andra tillfällena av rörelser 
under dagen. Graf 1 speglar den information som erhölls av accelerometern och stämmer näst intill 
perfekt med de aktiviteter som förts ner i loggboken.  

4.3.5 Kommentarer 
Med hänsyn till frånvaron av värden för hjärtfrekvensen går det inte att dra några säkra slutsatser om att 
den ökade svettutsöndringen vid datorhaveriet skulle vara ett tecken på stress. Endast genom att 
utvärdera hur jag själv upplevde situationen vid just den tidpunkten kan jag styrka uppfattningen om att 
svettutsöndringen just då, med stor sannolikhet, berodde på stress.     
 
Varför nära-kroppentemperaturen är högre än hudtemperaturen har jag funderat en hel del över, men jag 
har inte haft tid att fördjupa mig i detta fenomen. Vid en förfrågning till BodyMedia erhölls ett svar 
där de förklarade att vid fortsatta studier av produkten, efter det att den lanserats, visat att nära-kroppen-
temperaturen inte var till någon större nytta utan de rekommenderade att man endast koncentrerade sig 
på själva hudtemperaturen. En förklaring till att nära-kroppentemperaturen konstant är någon grad högre 
än hudtemperaturen kan kanske bero på att armbandet i sig kanske genererar värme. 
 
Anledningen till att Heatflux (värmeflödet) sjunker då en tröja sätts på är att tröjan då kommer att 
fungera som ett isolerande lager. Värme avges bland annat genom konvektion. Luft som kommer i 
kontakt med huden värms upp, blir lättare och strömmar då uppåt och bort från kroppen. Ju starkare 
luftström (vind) desto mer värme avges. I och med att tröjan hindrar luften från att komma i kontakt 
med huden avges därför inte lika mycket värme som vid utan tröja. 
 

4.4 Slutsats 
Sense Wear Armband har gett intrycket av att vara en väl genomarbetad och pålitlig produkt. Detta 
tack vare alla de rapporter och studier som finns tillgängliga och offentliga på företagets hemsida. Det 
enda som hålls hemligt och skyddat för allmänheten är de algoritmer, vilka tagits fram för att kunna 
beräkna energiförbrukning och detektera sömn. I detta avsnitt presenteras slutsatser för Sense Wear 
Armband samt slutsatser av de resultat som erhölls efter det lilla experimentet som genomfördes med 
produkten.   

4.4.1 Mätnoggrannhet 
Flera sensorer ökar mätnoggrannheten eftersom flera värden på så sätt erhålls. Även analyseringen av 
hälsotillstånd blir lättare. Flera sensorer för flera olika kroppsfunktioner kan i många fall vara ett måste 
vid diagnostisering. På så sätt minskar man även risken för feltolkningar av endast tillfälligheter och 
med hjälp av flera parametrar kan även en del tillstånd uteslutas som annars skulle kunna lett till fel 
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diagnos. Dessutom är ett par av funktionerna i Sense Wear Armband baserade på algoritmer, vilka 
beror på flera parametrar. Exempelvis baseras beräkningen av energiförbrukningen på avgiven värme 
och fysisk aktivitet och detektering av sömn baseras på parametrar som svettutsöndring, rörelse, 
avgiven värme och hjärtfrekvens. Resultaten som erhölls vid de studier för framtagning av dessa 
parametrar har, vilket tidigare nämnts, jämförts med standardmetoder och sägs leva upp till en godkänd 
tillförlitlighet. [44, 45, 46, 47, 48] Algoritmerna är dock konfidentiella och det är inte möjligt att dra 
några slutsatser om dessa och deras tillförlitlighet i den här rapporten. Med tanke på antalet och typen 
av parametrar som kan erhållas med Sense Wear Armband med tillhörande hjärtfrekvenssensor, så är 
dock sannolikheten stor att det mycket väl går att detektera sömn. Att däremot kunna avgöra sömnens 
olika faser kan vara svårt, men dock inte omöjligt i och med att man ganska väl ändå känner till de 
fysiologiska förändringarna under sömnen.  
 
Sense Wear Armband är en ergonomiskt designad produkt som passar de flesta människor. På 
överarmen sitter den inte i vägen och efter en stunds bärande känner man inte så mycket av den. 
Sensorerna är placerade i närheten av varandra och samlar allihop mätvärden från överarmen.  
Varje sensor i Sense Wear Armband har genomgått en relativt hård gallring. Först en 
kravspecifikation för vad sensorn ska klara. Kravspecifikationen avser att sensorerna bl. a. bör klara en 
temperatur mellan 0°C och 45°C, vilket enligt svenskt klimat sätter sina begränsningar under 
vinterhalvåret för mätningar utomhus. Sedan har sensorerna även testats på kroppen för att dess 
mätnoggrannhet på olika ställen på kroppen ska kunna avgöras. På överarmen är accelerometern bra 
placerad i och med att den på så sätt inte detekterar små rörelser jämfört med om sensorn placerats på 
handleden. Små rörelser kan i ett sådant fall ge upphov till störningar och ge ett missvisande resultat. 
GSR-sensorn som mäter svettutsöndringen verkar även den vara väl placerad på överarmen där man 
normalt inte svettas större mängder än vid fysiskansträngning. Hur pass tillförlitliga värdena på ex. 
hudtemperaturen är då sensorn är placerad på överarmen bör kanske undersökas genom att jämföra med 
hudtemperaturen mätt ex. i armhålan. Vid inomhusbruk kan skillnaden vara obetydlig eftersom själva 
sensorenheten skyddar till viss grad mot omgivande temperatur. Skillnaden kan öka drastiskt utomhus 
utan skyddande klädsel. Som tidigare nämnts bör en sensor som mäter hudtemperaturen vara väl 
skyddad från omgivande vind och temperatur. 

4.4.2 Användarvänlighet 
Tack vare de studier och tester som gjorts under utvecklandet av produkten samt dokumentationen25 
över hur testen och studierna genomförts, så upplevs Sense Wear Armband vara en väl genomarbetad 
produkt. Mycket tid har även lagts ner även på ergonomi och design, vilket gör produkten bekväm att 
bära. Dessutom är tekniken enkel och lätt att lära sig att använda. Programmvaran, InnerView 
Software v3.0 och InnerView Research Software v3.0, är mycket användarvänliga och resultat och 
grafer är lätta att tyda.     

4.4.3 Experiment 
Det test som jag själv genomförde under ca 6 timmar en arbetsdag har inte den bästa tillförlitligheten 
eftersom jag valde att inte använda sensorn för detektering av hjärtfrekvensen. Detektering av ex. stress 
endast genom svettutsöndring och utan hänsyn till hjärtfrekvensen ger mycket osäkra resultat.  
 
Kurvan som beror av värmeflödet från kroppen sjönk varje gång tröjan utgjorde ett isolerande hölje 
kring armen och armbandet med sensorerna. Det kan vara av intresse att vid mätningar veta om 
individen bär kläder som isolerar för omgivande luft eller inte och framför allt detta förhållande ändras 
under tiden för mätningen.  
 
                                                           
25 Dokumentation om hur tester och studier genomförts finns som rapporter och anges i referenslistan.  
Ref: [44 – 48] 
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På torr hud kan Sense Wear Armband vara något svår att starta, men om man försiktigt fuktar huden 
så startar den. Om detta skulle ge upphov till felkällor har inte gått att avgöra. Möjligtvis ger GSR-
sensorn ett värde som inte är exakt, med efter att man burit sensorn ett tag blir huden vid området lite 
varmare och fuktigare pga. svett. 
 

4.5 Diskussion 
Informationen om Sense Wear Armband har gått att få via BodyMedia. Deras hemsida erbjuder 
information och fakta om deras produkter. I och med att all information om Sense Wear Armband är 
hämtad från BodyMedia kan produkten inte studeras genom en kritisk granskning. 
Informationsutbudet blir därmed vinklat utifrån tillverkarens syfte med produkten och lite av 
trovärdigheten för informationen kan i och med detta gå förlorad. Trots det har jag använt mig av denna 
information och försökt att själv se kritiskt till det jag läst.  
 
Genom telefonsamtal med Ulf Ekelund (forskarstuderande), institutionen för idrott och hälsa på Örebros 
universitet, så insåg jag vikten med att jämföra resultat erhållna med Sense Wear Armband med 
resultat av godkända standardmetoder. Exempelvis bör värden för energiförbrukning jämföras med 
värden som fås genom metoden dubbelmärkt vatten, under samma testperiod. Detektering och mätning 
av sömn bör även det jämföras med värden som samtidigt erhålls genom polysomnografi i en sådan 
miljö anpassad för dessa mätningar, av kunniga människor.  
 
Sense Wear Armband må vara testad för de olika funktionerna av tillverkaren, men vill man vara 
noggrann och vara säker på att man kan lita på de värden sensorerna presenterar så bör man se till att 
testa det. Detta beror givetvis även på vad man tänkt sig för tillämpning av produkten. Det är det 
individuella behovet som ställer kravet i sådana fall.  
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5 Marknadsundersökning 
Non-invasiv mätteknik är ett stort område inom medicintekniken och otaliga produkter går att finna på 
marknaden. För transkutan mätteknik växer marknaden allt mer och en rad olika produkter har 
utvecklats och är under utveckling. Teknik och metod skiljer sig åt mellan produkter och fabrikat och 
det är svårt att finna produkter som lämpar sig för att jämföras med Sense Wear Armband. Inte många 
produkter mäter och övervakar flera parametrar och endast ett fåtal tillverkare lämnar ut information om 
teknik och studier om produkten. Sökandet och inhämtandet av information till denna 
marknadsundersökning har skett via tidskriften International Hostpital – equipment & solutions och 
Internet. Informationen om de olika produkterna som kommer att presenteras är, precis som för Sense 
Wear Armband, tolkad utifrån den information respektive tillverkare offentliggjort på Internet. De tre 
följande produkterna har valts med hänsyn till egenskaper som antal mätbara parametrar, funktionalitet, 
design och informationsomfattning.  

5.1 LifeShirt System 
LifeShirt System är en produkt som tillverkas av VivoMetrics för kontinuerlig övervakning, 
insamling, analysering och rapportering av hälsotillstånd. Produkten är tillverkad för övervakning i 
medicinska syften, forskning och sömnstudier, men har även andra tänkbara användningsområden där 
övervakning av människors hälsa är av intressen. [56] 
 
Den centrala delen i hela utrustningen är västen. I västen finns de sensorer, vilka mäter 
andningsfunktion, hjärtfrekvens, kroppshållning, aktivitet, blodtryck, syrgassaturationen (SaO2) och 
CO2 i utandningsluften. De sistnämnda tre parametrarna är valbara och mäts inte kontinuerligt. En PDA 
(Personal Digital Assistans) registrerar och sparar kontinuerligt individens fysiologiska data på ett 
minneskort (compact flash memory card). Individen har även möjlighet att registrera och spara viss 
information och fysiologisk data i en digital dagbok, VivoLog, där de märks med både datum och tid. 
PC-baserad programvara används sedan till analysering och bearbetning av den information som 
erhållits. [56] 

Figur 10. LifeShirt System 

(VivoMetrics http://www.vivometrics.com/site/press_lssystemgraphics.html (2003-08-10)) 
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 LifeShirt Systems ”huvuduppgift” är att detektera och mäta andningen. Andningsfunktionen mäts 
genom band som sitter runt västen, tight runt kroppen. Metoden som används för mätningen kallas 
induktiv pletysmografi. Pletysmografi är ett ord som betyder ”registrering och mätning av volymen 
av en kropp eller en kroppsdel” (Nationalencyklopedin på Internet) och induktiv pletysmografi är en 
teknik som är patentskyddad av VivoMetrics. Metoden fungerar så att ett elastiskt band som sitter runt 
ex. bröstkorgen innehåller en koppartråd i vilken en svagspänningsström passerar. Då det elastiska 
bandet tänjs ut vid andning eller pga. andra rörelser så genereras ett magnetiskt fält som är 
proportionellt mot tvärsnittytan av den kroppsdel på vilken man mäter. Utsignalen är en spänning vilket 
omvandlas till fysiologiska parametrar av programvaran. På så sätt får man reda på volymen inandad 
eller utandad luft vid andning. [56] Det är dock möjligt att andningsrörelser detekteras även vid 
andningsstopp eftersom andningsrörelser uppstår då en individ kippar efter andan utan att få in luft i 
lungorna. I och med detta kan helt inkorrekta och falska värden erhållas.  
 
Hjärtfrekvensen mäts av 1 – 2 EKG-avledningar, rörelser och kroppshållning mäts och detekteras av en 
accelerometer och blodtryck, syrgassaturation samt CO2 i utandningsluften mäts utan enheter som kan 
anslutas till LifeShirt System vid behov. [56] 
 
Västen tillverkas i storlekar mellan XS till XXXXL. Även barnstorlekar för barn mellan 5 – 17 år finns 
att få. Västen ska vara lätt att bära och utan PDA och kablar väger västen endast ca 260 g. Totalt blir 
vikten ca 758 g med väst, PDA, batterier och kablar. [56] 
 

5.2 Sensatex SmartShirt 
Sensatex SmartShirt är en teknik där sensorer sys/vävs fast på kläder utan att textilen förstörs eller 
utseendet på kläderna förändras. Sensorerna ska kunna placeras på vilket ställe som helst på textilen. 
SmartShirt System är en förening av avancerad teknik inom textil, bärbara datorer och trådlös 
dataöverföring. Tanken är att insamling, överföring och analysering av fysiologisk information ska vara 
enkel. De parametrar som sägs kunna erhållas genom användning av denna produkt är hjärtfrekvens, 
andningsfrekvens, kroppstemperatur och energiförbrukning, mängden kroppsfett och exponering av 
UV-ljus. Informationen ska dessutom vara möjlig att skicka via ett armbandsur, en PDA eller med hjälp 
av individens egen röst till en PC för analysering. Plagget med sensorerna ska dessutom vara möjligt att 
tvätta utan att förstöras. [61] 
 

 
Figur 11. SmartShirt System 

(Sensatex SmartShirt http://www.sensatex.com/ (2003-08-10)) 
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Sensatex har bristfällig information om tekniken bakom Sensatex SmartShirt på sin hemsida och 
information har inte heller kunnat gå att finna någon annanstans. Pga. detta känns produkten inte helt 
tillförlitlig och det är svårt att få en uppfattning om dess funktion.  
 
I informationen nämndes kroppstemperaturen som en mätbar parameter, vilket anses som osannolikt i 
och med att mätmetoden antas vara non-invasiv och transkutan. Misstänker att detta är ett fel från 
tillverkarens sida och att hudtemperaturen istället är den parameter som tillverkaren menar att Sensatex 
SmartShirt kan mäta. 
 

5.3 Autogenic-Feedback System-2 
Autogenic-Feedback System-2 (AFS-2) är ett portabelt övervakningssystem som tillverkades på Ames 
Research Center för att användas 1992 för uppdraget Spacelab-J26. Systemet kan övervaka 9 olika 
kroppsfunktioner och parametrar på samma gång i upp till 12 timmar innan batteribyte krävs. Sensorer 
och omvandlare (eng. transducers) placeras på olika ställen på kroppen för övervakning av fysiologiska 
parametrar, vilka visas i siffror på en display på handleden. Genom att använda flera sensorer och 
omvandlare kan AFS-2 övervaka följande parametrar: 
 

• Blodvolym 
• Hudtemperatur 
• Svettutsöndring 
• Respiration (andning) 
• Hjärtaktivitet 
• Rörelse 

 
Blodvolymen mäts genom att en IR-sändare och en mottagare monteras i en ring som bärs på ett finger, 
vilken detekterar volymen i blodådrorna i handen. I samma ring finns en liten sensor som även mäter 
hudtemperaturen. Svettutsöndringen eller hudens ledningsförmåga mäts på samma sätt som för GSR-
sensorn i Sense Wear Armband. Två elektroder placeras här på handleden vilka mäter förändringar i 
ledningsförmågan. Andningen detekteras genom att piezoelektriskt material mellan två flexibla 
gummiband placeras över diafragma. Vid andningsrörelser sträcks gummibandet och resistiviteten 
förändras hos det piezoelektriska materialet. Man kan på detta sätt mäta både andningsvolym och 
andningsfrekvens. Hjärtaktiviteten fås utifrån tolkning av EKG. Här används de tre 
standardavledningarna AvR (höger arm), AvL (vänster arm) och AvF (vänster fot), där A = augmented 
(förhöjd), v = voltage, R = right, L = left och F = foot. Rörelserna detekteras av en accelerometer fäst 
vid ett pannband. Accelerometern mäter huvudets rörelser i tre riktningar. En enhet tar emot den 
fysiologiska informationen och sparar denna på ett kassettband. [57] 
 
AFS-2 är uppdelat i tre olika system: handledsdisplayen, bältesenheten och klädesplagget med kablarna. 
Handledsdisplayen presenterar systemstatus och fysiologisk information till bäraren. Bältet runt midjan 
rymmer det mesta av elektroniken, batteri, inspelningsenhet för lagring av data, mm och det kan bäras 
utanpå kläderna. Klädesplagget bärs på överkroppen och täcker hela bålen och vänster arm och 
innehåller kablar och sensorer. [57] 

                                                           
26 Uppdraget Spacelab-J (SL-J) / STS-47 var ett samarbete och en satsning mellan the National Aeronautics and Space 
Administration (NASA) och National Space Development Agency of Japan (NASDA). SL-J / STS-47 startades när 
rymdfärjan Endeavour 2 lämnade jorden den 12 september 1992. Uppdragets huvuduppgifter var bl. a biologisk forskning 
(fysiologi, cellbiologi, utveckling och separation av biologisk materia, mm) och forskning av materias påverkan i viktlöshet. 
[58] 
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Figur 12. Autogenic-Feedback System-2 

(A Lightweight Ambulatory Physiological Monitoring System 
http://www.nasatech.com/Briefs/Jan01/ARC140481.html (2003-05-23)) 
 
 
Detta system har använts I verkligheten och gett ett bra resultat [57]. Mer information om AFS-2 går 
inte att få genom NASA utan att vara amerikansk medborgare och registrerad hos dem.  
 
Precis som för LifeShirt System så kan andningsrörelser detekteras men hjälp av ett band med 
piezoelektriskt material placeras över diafragman. Diafragmans rörelser vid inandning sträcker bandet 
och resistiviteten för det piezoelektriska materialet förändras därmed. Som ovan beskrevs behöver inte 
andningsrörelser nödvändigtvis betyda att individen verkligen får luft i lungorna.    

5.4 Teoretisk jämförelse  
Fyra produkter för mätning av fysiologiska parametrar omnämns i den här rapporten. En jämförelse 
mellan dessa kan endast, i det här fallet, göras utifrån den information som tillverkarna för respektive 
produkt offentliggör. Jämförelsen koncentreras på områdena: mätbara parametrar, mätnoggrannhet, 
design, fördelar och nackdelar. Sense Wear Armband kommer först att sättas i jämförelse med de tre 
andra produkterna, LifeShirt System, Sensatex SmartShirt och AFS-2. Därefter görs en jämförelse 
mellan de tre sistnämnda produkterna i förhållande till varandra.  
 
Mest tillgänglig information finns för Sense Wear Armband och LifeShirt System. För båda 
produkterna sägs studier och tester gjorts för att undersöka och erhålla bästa möjliga mätnoggrannhet. 
Testerna ska ha gjorts genom jämförelser med olika standardmetoder. LifeShirt System mäter dock 
färre fysiologiska parametrar jämfört med Sense Wear Armband. Andningsfunktion, hjärtfrekvens 
och rörelse är de parametrar som för LifeShirt System mäts kontinuerligt och det är färre än för Sense 
Wear Armband. LifeShirt System är främst framtagen för medicinska syften till människor med 
hjärt-/lungsjukdomar, vilka kan behöva kontinuerlig övervakning. Sense Wear Armband 
marknadsförs istället som en produkt för användning inom flera områden. Designen skiljer sig markant 
åt mellan de två produkterna. LifeShirt System är en väst under vilken elektroder och sensorer fästes 
mot huden och Sense Wear Armband är ett litet smidigt och diskret armband. 
 
För Sensatex SmartShirt finns ytterst lite information. Det gör det svårt att verkligen bilda sig en 
uppfattning om produktens funktion och dess teknik. Sensatex SmartShirt mäter hjärtfrekvens, 
hudtemperatur och energiförbrukning, vilket är parametrar som erhålls även med Sense Wear 
Armband. Precis som för LifeShirt Systems detekterar Sensatex SmartShirt en funktion som man 
med Sense Wear Armband inte kan mäta och det är andningsrörelse. Andingsrörelser ger information 
om både andningsfrekvens och andningsvolym. Sensatex säger sig kunna applicera sensorer i vilket tyg 
eller klädesplagg som helst, vilket, ifall det är genomförbart, bör ses som en stor fördel. Eftersom 
individer är olika stora och klädesplagg vanligtvis anpassas efter kroppsstorlek skulle man med denna 
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teknik i sådana fall, på ett enkelt sätt, kunna placera sensorer på de mest optimala ställena på kroppen 
för varje individ. Produkten passar alltså alla. 
 
AFS-2 är en produkt som användes redan 1992 och som ansågs fungera tillfredsställande redan då. Om 
och hur produkten utvecklats under åren fram till idag har inte varit möjligt att få reda på. AFS-2 hade 
möjlighet att detektera och mäta blodvolymen i fingret, hudtemperatur i fingret, svettutsöndring, 
andningsrörelser, rörelser och hjärtaktivitet. Hudtemperatur, svettutsöndring och rörelser är parametrar 
vilka kan erhållas även med Sense Wear Armband. Blodvolymen som mäts i fingret kan vara bra att 
mäta eftersom blodvolymen i händerna minskar vid hypotermi och vid blodförlust minskar 
blodvolymen i allmänhet. Analysering av en EKG-kurva som erhålls genom att mäta hjärtaktiviteten ger 
en hel del information om en individs hälsotillstånd. EKG:t avslöjar hjärtfrekvens, arytmier 
(rytmrubbningar), ST-förändringar27, mm. Liksom för de två tidigare produkterna detekterar även AFS-
2 andningsrörelser 
 
 Sense Wear 

Armband LifeShirt System Sensatex 
SmartShirt 

Autogenic-Feedback 
System-2 (AFS-2) 

Hudtemperatur JA JA JA JA 

Svettutsöndring JA NEJ NEJ JA 

Värmeströmning JA NEJ NEJ NEJ 

Nära-kroppen 
temperatur JA NEJ NEJ NEJ 

Rörelse 
(fysisk aktivitet) JA JA NEJ JA 

Kroppshållning 
(kroppsläge) JA JA NEJ JA 

Hjärtaktivitet 
(EKG) NEJ JA NEJ JA 

Hjärtfrekvens VALBART JA JA JA 

Andningsfrekvens NEJ JA JA JA 

Andningsvolym NEJ JA NEJ JA 

Blodtryck NEJ VALBART NEJ NEJ 

Blodvolym NEJ NEJ NEJ JA 

Syrgassaturation NEJ VALBART NEJ NEJ 

Exponering av 
UV-ljus NEJ NEJ JA NEJ 

Tabell 4.  
Sammanställning av jämförelse mellan Sense Wear Armband, LifeShirt System, Sensatex SmartShirt och 
Autogenic-Feedback System-2 (AFS-2) 

                                                           
27 ST-segmentet i en EKG-kurva (se bilaga 1)  
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De tre produkterna LifeShirt System, Sensatex SmartShirt och Autogenic-Feedback System-2 (AFS-2) 
påminner om varandra i design. Sensorerna är fästa i väst resp. tröjor och skyddas endast av den tunna textilen, 
vilket är en nackdel pga. minskad stöttålighet. En fördel är dock att klädesplagget erbjuder större yta och 
därmed större valmöjlighet för placering av sensorerna. Sense Wear Armband har sensorerna 
placerade på ena armen endast på en liten yta, i närheten av varandra, och risken för att denna yta inte är 
den mest optimala för alla sensorerna är ganska stor. En tröja eller en väst täcker det mesta av 
överkroppen och kan i och med det göra det lättare att finna den mest optimala placeringen för en 
sensor, vilket även bör öka mätnoggrannheten.  
 
Att kunna placera sensorerna så att mätnoggrannheten ökar fordrar att klädesplagget passar individen 
som ska bära det. LifeShirt System görs i flera storlekar och finns även i barnstorlekar. Alla människor är 
dock individuellt skapade och risken finns att västen ändå inte passar alla. I det fallet är Sensatexs SmartShirt 
en bättre lösning eftersom sensorerna för den tekniken kan placeras i vilket klädesplagg som helst. Bättre teknik 
och bättre lösningar bidrar dock till att priset blir högre. Det finns en möjlighet att Sensatex SmartShirt kan bli 
en dyr teknik, i jämförelse med andra liknande produkter, och på så sätt inte vara tillgänglig för alla dem som kan 
tänkas behöva produkten. AFS-2 skiljer sig en aning från de två andra produkterna eftersom systemet består av 
flera olika delar, bl. a. ett pannband och en ring förutom den tröja som täcker sensorerna på överkroppen. Om 
denna produkt är tillverkad för att passa många olika individer framgår inte ur den information som erhållits om 
produkten. 
  
Alla tre produkterna mäter andningsfrekvens genom förändrad resistivitet eller spänning hos det band 
som töjs och sträcks i takt med andningen. AFS-2 mäter flest fysiologiska parametrar av de tre 
produkterna. Men till LifeShirt System går det att addera ytterligare ett par enheter för mätning av bl. a. 
blodtryck och syrgassaturation. 
 

5.5 Kommentarer och diskussion 
En fördel med Sense Wear Armband är dess design. Produkten är liten, smidig och relativt stöttålig i 
och med dess hårda skal. Vid jämförelse med de andra tre produkterna fann jag ett par saker som jag 
saknar hos Sense Wear Armband och vilket kanske skulle kunna förbättra produkten eller bidra till att 
flera parametrar skulle kunna mätas. Först och främst blev jag inspirerad av de piezoelektriska banden 
vilka kan placeras runt bröstkorgen eller över diafragma för att detektera andningsrörelser. Med tanke 
på att Sense Wear Armband redan har ett en tillvalsprodukt för mätning av hjärtfrekvensen, vilken är 
placerad runt bröstkorgen, skulle det kanske finnas en möjlighet att utveckla ett liknande band som inte 
bara mätte hjärtfrekvensen utan även detekterade andningsrörelserna. Dessutom skulle hudtemperaturen 
kunna mätas genom en sensor i samma band runt bröstkorgen. På så sätt skyddas den sensorn från 
omgivande temperaturer och vind, vilket annars kan påverka mätningen och ge missvisande resultat. 
Tyvärr kan bandet runt bröstkorgen upplevas som irriterande och kännas obekväm, vilket även det 
kanske skulle kunna gå att lösa. 
 
Det är viktigt att välja produkt efter tillämpning. Mätningarnas egentliga syfte och hur produkten ska 
komma att användas är två av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till vid val av sensorer och 
utvecklandet av en produkt. Här gäller det, som i så många andra tillämpningar, att tillgodose 
kravspecifikationen för sensorerna samtidigt som omgivningen och tillämpningen ställer krav på 
produkten och sensorerna. Vid övervakning av soldater kan det vara en fördel om produkten och 
sensorerna tål och klarar av stötar, väta, tryck, värme och kyla. Andra krav som kan behöva ställas på 
produkten är bl. a. att den är EMC-testad28, så att den inte stör annan utrustning. T ex. bör inte Sense 
Wear Armband användas i sjukhusmiljöer eller i flyg pg a. den radiofrekventa signalen med en 
frekvens på 916.5 MHz. [53]  
 
                                                           
28 EMC = Electro-Magnetic Compatibility  
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6 Sammanfattning och slutsatser 
Övervakning av flera kroppsfunktioner och fysiologiska parametrar underlättar vid analysering och 
diagnostisering. Det är med flera parametrar även lättare att kunna utesluta tillstånd som inte stämmer 
men vilka annars kanske hade tagits med i beräkningen. Denna uteslutningsförmåga kan dock även 
anses som en nackdel eftersom fysiologiska förändringar och parametrar kan vara av ytterst individuell 
karaktär och att dra fel slutsats genom att utesluta ett visst tillstånd kan få oanade konsekvenser.  
 
Vissa fysiologiska parametrar och tillstånd är enklare att mäta än andra. Oftast krävs det flera 
parametrar för att mäta eller detektera ett tillstånd. Sömn och energiomsättning är relativt svåra att mäta, 
men bland de viktigaste. Sömn och energi är grundläggande fysiologiska behov, sett utifrån Maslows29 
pyramid över de mänskliga behoven. Grundläggande behov måste alltid tillfredställas först innan man 
kan fortsätta tillfredställa övriga behov som trygghet, tillhörighet/kärlek, självförtroende och 
självförverkligande [60]. Ett annat viktigt förhållande som kan vara intressant att mäta är skillnaden 
mellan att vara levande eller vara död. Vart går gränsen egentligen? Hur vet man med säkerhet att döden 
inträtt? I rapporten nämndes i avsnittet om hypotermi att en mycket nedkyld människa kan verka mer 
död än levande eftersom puls och hjärtfrekvens sjunker så pass att de inte är märkbara. Det går inte att 
direkt mäta om en individ är död eller verkligen lever. Andningsstopp och frånvaro av puls kan ju 
uppstå men enligt lagen är en person inte död förrän samtliga hjärnfunktioner oåterkalleligen upphört. 
En läkare måste kunna se en människa för att dödsförklara individen eftersom man förutom avsaknad av 
andning och puls kombinerar dessa tecken med dödstecken som likstelhet, likkyla och likfläckar för att 
med säkerhet avgöra att en människa är död. [51]     
 
Sensorernas placering spelar en stor roll för mätnoggrannheten. Placeringen är viktig sett ur 
mätsynpunkt med även ur funktionsduglighet och bekvämlighet. Sensorer får inte störa soldatens arbete 
och koncentration. Om en sensor upplevs irriterande är sannolikheten stor att denna avlägsnas och man 
förlorar då möjligheten att övervaka soldaten.   
 
Användningsområdet för den här marknaden är stort och övervakning av kroppsfunktioner och 
fysiologiska parametrar används inom en rad olika områden. Tillämpningen att övervaka soldaters 
fysiologiska parametrar med sensorer är inte ny utan utnyttjas redan. Dessutom använder sig NASA av 
sensorer för övervakning av astronauternas fysiologiska parametrar för bedömning av deras hälsa och 
fysiologiska tillstånd, samtidigt som studier om viktlöshetens inverkan studeras. Att övervaka soldaters 
fysiologiska parametrar för analysering och bedömning av deras hälsa och fortsatta prestationsförmåga 
skulle kunna vara helt genomförbart med rätt teknik. Tekniken är inte heller något egentligt hinder 
eftersom den utvecklas i ett rasande tempo. Det som fortfarande är omöjligt att mäta idag kommer att gå 
att mäta imorgon. Det finns med all säkerhet nya revolutionerande produkter inom den non-invasiva 
medicinska mättekniken som gör sin debut på marknaden i skrivandets stund. Förr ansåg man att 
kunskap och tekniken var det stora hindret i teknikutvecklingen men idag är det ekonomin. Kostnaden 
för produktutveckling och teknikanvändning är det ända som sätter stopp för många tillämpningar av 
teknik idag, då kunskap och nyskapande hela tiden driver utvecklingen framåt.    
  
De produkter som presenterats i rapporten hade alla sina för- respektive nackdelar. Med tanke på både 
antalet mätbara parametrar och ergonomiska aspekter har Sense Wear Armband ett försprång 
gentemot de andra tre produkterna. Men nog borde det vara fullt möjligt att utveckla en produkt som är 
ett strå vassare än denna. Sense Wear Armband baserar en del av resultaten på algoritmer, vilka sägs 
ha tagits fram genom seriösa studier och tester. Algoritmerna är inte offentliga och det finns ingen 
möjlighet att som utomstående studera dessa närmare. Det kan tänkas vara intressant att veta hur dessa 
                                                           
29 Abraham Maslow (1908 – 1970), amerikansk läkare och psykolog  
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algoritmer ser ut för ex. energiförbrukningen. Energiförbrukningen är en komplex funktion men 
förenklas vanligtvis som en funktion av basal ämnesomsättning och fysisk aktivitet. Sense Wear 
Armband beräknar energiförbrukningen utifrån värden erhållna från accelerometern och heat flux-
sensorn. BodyMedia säger sig jämfört förhållandet mellan värden från accelerometern och heat flux 
sensorn med energiförbrukningen, vilken mätts med metoden för maximal syreupptagning. Den 
metoden anses vara en standardmetod. Det är just förhållandena och sambanden mellan dessa som är 
intressanta. För övrigt borde produkter som ska användas till detta ändamål testas noga. Genom att 
jämföra mätresultat från en viss produkt med standardmetoder kan man med säkerhet fastställa 
produktens duglighet. 
 
Det finns också möjlighet att använda sig av den här sortens sensorer i andra tillämpningar som 
övervakning av poliser, brandmän, dykare, m fl. Övervakning är redan ett sedan länge känt begrepp 
inom sjukvården och framför allt används övervakning mest på intensivvårdsavdelningen. 
Nedskärningar drabbar sjukvården och köer och långa väntetider möter många människor som söker sig 
till sjukhusen akut. Att utnyttja en enklare form av övervakning av vissa patienter i väntrummet eller i 
väntan på läkare skulle kunna underlätta för personalen som annars inte har tid för att övervaka 
situationen i väntrummet. Dessutom skulle det kunna tänkas upplevas som en trygghet för både personal 
och patienter, ifall någon plötsligt skulle bli sämre. En annan möjlig tillämpning är övervakning av ex. 
piloter. Piloter utsätts idag för mycket press både fysisk och psykisk. Det skulle kunna vara en god idé 
att övervaka pilotens fysiska tillstånd för att se om vederbörande fått tillräckligt med sömn och har en 
god hälsostatus under arbetstid i luften.  
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8 Bilaga 1. EKG 

8.1 Analys av EKG-kurvor 
Ett normalt EKG ser ut som på bilden nedan. P-vågen motsvarar depolarisationen under 
förmakskontraktionen dvs. nervimpulsens spridning från sinusknutan30 ut i förmaken. P-vågens längd är 
normalt mellan 0,07 – 0,11 sekunder. Tiden mellan P-vågens slut och början på QRS-komplexet (0,10 – 
0,20 sekunder) är en fördröjning som skapas av AV-knutan (atrioventrikulärknutan)31. Förmakens 
repolarisering syns vanligtvis inte på ett EKG, vilket beror på att den tidsmässigt sammanfaller med 
depolarisationen av kamrarna (QRS-komplexet) som varar mellan 0,06 – 0,09 sekunder. Under tiden för 
QRS-koplexet börjar kamrarna kontraheras och det är den stora muskelmassan i kamrarna som bidrar 
till att QRS-komplexet blir så pass mycket större än P-vågen. ST-segmentet (sträckan mellan slutet av 
QRS-komplexet och början av T-vågen) motsvarar kammarkontraktionen och bör för ett normalt EKG 
ligga utmed den isoelektriska linjen (baslinjen). En försänkning av ST-segmentet är ett tecken på 
koronarinsufficiens (kärlkramp) och en förhöjning är däremot orsakad av en myokardskada (skadad 
hjärtmuskulatur) vid hjärtinfarkt. T-vågen representerar repolarisationen av kamrarna, vilken sker 
mycket långsammare än depolariseringen. [6, 4, 49] 

 
 
 

 

 

Figur 13. normalt EKG (friskt hjärta) 

(http://www.tamug.edu/labb/technology/Glossary.htm#ECG (2003-08-10)) 
 

8.2 Karaktäristisk EKG-förändring vid hypotermi 
Vid hypotermi kan man se en extra förhöjning direkt i anslutning till 
QRS-komplexet. Denna våg kallas J-våg eller Osborne-våg (efter 
namnet på den som först observerade fenomenet). Vid uppvärmning 
försvinner J-vågen igen. Varför denna extra våg uppstår och försvinner 
är fortfarande oklart. [51]  
 
 

Figur 14.  Skiss över hur J-vågen ligger i förhållande till QRS-komplexet och ST-kurvan. 

(http://www.emedicine.com/med/topic1144.htm (2003-08-10)) 
 

                                                           
30 Sinusknuten (på engelska även kallad pacemaker) är ca 2mm tjock och finns i hjärtats högra förmaksvägg. Den alstrar 
impulser med en frekvens på ca 70 slag/min. Sinusknutan är försörjd av både sympatiska och parasympatiska nervfibrer  och 
slagfrekvensen beror  därav på sympatikus och parasympatikus. Att sinusknutan autonomt kan alstra dessa rytmiska 
nervimpulser beror på nervcellernas jonkoncentration som konstant är under förändring och skapar aktionspotentialer [6, 4]. 
31 AV-knutan finns i förmaksväggen i övergången mellan förmak och kammare och dess främsta uppgift är att bromsa upp 
överledningen av impulsen från förmaken till kamrarna (ca 0,11s). Den ser till att nervimpulsen fortleds med en bestämd 
frekvens och skyddar på så sätt kamrarna från allt för snabba impulser. Fördröjningen behövs så att förmaken ska hinna 
tömma sig i kamrarna innan dessa kontraherar [6, 4].  
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9 Bilaga 2  
Begränsningar hos pulsoximetern 

 
Pulsoximetrar lanseras av en mängd olika företag och i och med detta, samt att metoden baseras på en 
kalibreringskurva som är empiriskt framtagen, så varierar känsligheten för SaO2 mellan olika produkter.  
Dessutom påverkas dess funktion och begränsning av en rad olika faktorer: 
 

• Närvoron av dyshemoglobiner (Bla bla) 
 
• Lågt blodflöde, vilket inträffar då patienten är nedkyld eller chockad. Nyare utrustning har 

dock möjlighet att kompensera för blodmängden. 
 

• Låga hematokritvärden, vilket inträffar vid blödning 
 
• Väldigt låg eller vid frånvaro av puls 

 
• Rörelseartefakter, orsakas då patienten för på sig 

 
• Färgämnen 
 
• Omgivande ljus 
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10 Bilaga 3  
Loggbok (Experiment med Sense Wear Armband) 

 
 
Tid Aktivitet 
08:07 Armbandet startades. Sitter vid skrivbordet, läser och skriver. Mindre rörelser  

förekommer. 
08:21 Sätter mig framför datorn och skriver på tangentbordet 
08:52 Drack lite vatten, fortsatte skriva 
08:52 Letade i väskan efter en sak 
08:57 Tog på mig en tröja (frös lite), fortsatte skriva 
09:10 Gick på toaletten 
09:13 Gick ut i fikarummet, drack vatten 
09:27 Tillbaka framför datorn igen 
09:38 Gick bort till skrivaren 
09:45 Datorn pajade (blev lite nervös och stressad) 
09:55 Gick nedför trappan för att lämna ett papper och gick upp igen 
10:30 Satte mig vid en ny dator för att skriva igen 
11:00 Gick på toaletten 
11:05 Gick ut till fikarummet, åt lunch 
11:35 Gick nedför trapporna och ut för att ta en promenad ner till grinden och tillbaka. Det var  

Fint väder och relativt varm med både tröja och jeansjacka. 
12:00 Kom tillbaka, gick uppför trapporna, gick på toaletten 
12:03 Satte mig framför datorn igen 
12:35 Gick nedför trappan och gick en bit bort i korridoren och gick efter en stund tillbaka 
12:43 Tillbaka framför datorn igen 
12:48 Drack vatten, fortsatte skriva 
13:09 Tog på mig tröjan, fortsatte skriva 
13:18 Gick på toaletten 
13:23 Satte mig framför datorn igen 
13:53  (Hittills har inte armbandet känts av något nämnvärt men nu börjar det kännas lite jobbigt.  

Armen känns matt och jag tycker mig känna av punkterna där sensorerna sitter emot 
huden) 

14:00 Armbandet stängs av 



  Kroppssensorer och kroppsfunktioner 
  Jessica Moberg 
 
 

 V

11 Bilaga 4 
Grafisk presentation av resultatet från experimentetet med Sense 
Wear Armband 

11.1 Accelerometer 
Accelerometern mäter antalet steg/minut (accelerationen) och i och med att man känner till tiden (x-
axeln i grafen nedan) kan antalet steg beräknas. Totalt antal steg presenteras i en av rutorna under grafen 
(3423 steg). 
 
För energiförbrukningen går i grafen inte att utläsa något värde, men grafen visar klart och tydligt att 
energiförbrukningen ökar med ökad aktivitet och att energiförbrukningen därav är som störst mellan 
11:35 – 12:00. Totala energiförbrukningen visas längst ner i vänstra hörnet (1135 cal) och 
energiförbrukningen för tiden vid fysisk aktivitet till höger om den föregående (697 cal).  

Figur 15.  Antal steg/min och kaloriförbrukning 

Y-axeln: Acceleration (antal steg/min) 
X-axeln: Tid [h] 
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11.2 Hudtemperatur och nära-kroppentemperatur 
Grafen visar medelvärdet av temperaturen nära kroppen och hudtemperaturen. Som man kan se i grafen 
nedan är temperaturen nära kroppen konstant ett par grader högre än hudtemperaturen, under hela 
mätperioden. I rapporten nämndes att BodyMedia anser att man ska bortse från nära-kroppen-
temperaturen och endast ta hänsyn till hudtemperaturen. 
 
Att temperaturen nära kroppen hela tiden tycks vara något högre än hudtemperaturen kan kanske bero 
på att armbandet i sig genererar lite värme.  
 
Man kan se att hudtemperaturen sjunker strax innan 12:40. Vid fysisk aktivitet sjunker hudtemperaturen 
eftersom kroppen arbetar för att kylas av för att motverka överhettning. Detta görs bl. a. genom ökad 
svettutsöndring.     
 

Figur 16.  Hudtemperatur och nära-kroppentemperatur 

Y-axeln: Temperatur [°C] 
X-axeln: Tid [h] 
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11.3 Acceleration 
Accelerometern mäter rörelser i två riktningar och kan därför även känna av kroppshållning. I 
nedanstående graf presenteras den longitudinella och den transversella accelerationen. Genom att 
studera kurvorna och loggboken kan man upptäcka att varje upprättstående tillfälle och rörelse så ses 
toppar och spikar i grafen.     
 

Figur 17. Longitudinella och transversella accelerationen 

Y-axeln: Gravitationen [g] 
X-axeln: Tid [h] 
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11.4 Svettutsöndring 
Svettutsöndringen påverkar hudens ledningsförmåga och mäts med GSR-sensorn. (GSR = Galvanic 
Skin Response) 
 
I grafen ses en ökning av svettutsöndringen (medelvärde) vid tidpunkten 9:45. Detta är en möjlig 
indikation på stress men endast med resultatet från GSR-sensorn kan den slutsatsen inte göras. I detta 
fall var situationen som inträffade vid just denna tidpunkt pressad och gav upphov till stress och 
nervositet och en sådan tolkning av situationen kan ofta vara till god hjälp vid bedömning mätning av 
stress.  
 

Figur 18. Svettutsöndring 

Y-axeln: Ledningsförmåga [uSiemens] 
X-axeln: Tid [h] 
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11.5 Heat Flux 
Heat Flux-sensorn mäter avgiven värme. Värme avges från kroppen via strålning, ledning, strömning/konvektion 
eller dunstning/ångbildning. I grafen nedan syns hur den avgivna värmen (medelvärde), vilken anges i W/m2, 
förändras med tiden.  
 
Strax innan 9:00 sjunker kurvan kraftigt och enligt loggboken kan man notera att 8:57 togs en tröja på. Att detta 
skulle bidra till en sådan stor förändring och att temperaturen sjunker beror på att tröjan fungerar som ett 
isolerande lager och mängden avgiven värme minskar eftersom värme nu inte kan avges via konvektion. Kurvan 
stiger sedan efter 12:30, vilket är tidpunkten då lättare fysisk aktivitet utfördes (promenad utomhus). Topparna 
kring tiden 12:40 är även dessa resultat av fysisk aktivitet (gång i trappor). Ungefär 13:10 sjunker temperaturen 
igen, vilket även denna gång beror på tröjan som än en gång tas på.   
 

Figur 19. Avgiven värme (Heat Flux) 

Y-axeln: Effekt [W/m2] 
X-axeln: Tid [h] 
 


