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Carlström & Carlström Hagmans (2006) modell för utvecklingsarbete. Inledningsvis 
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1 INLEDNING 

På en världsomfattande skala är en fjärdedel av vuxna och över 80% av unga otillräckligt fysiskt 

aktiva. Otillräcklig fysisk aktivitet är en viktig bidragande orsak till både förtida död och icke-

smittsamma sjukdomar. Fysisk aktivitet har klara hälsofrämjande effekter och motverkar icke-

smittsamma sjukdomar. (World Health Organization 2019) 

Det har konstaterats att ett ökande behov av rehabilitering finns, men att den allmänna kapaciteten 

ännu inte kan tillfredsställa detta behov. Problemområden inom detta växande behov är bland 

annat tillgång till tjänster, väntetider, kostnadsfrågor, teknologier, verktyg och resurser i form av 

otillräcklig mängd kunniga yrkesutövare. (World Health Organization 2019) 

Den viktigaste fördelen med teknologisk utveckling inom hälsovården kan anses vara ökad 

individualisering. Istället för att behandlas utgående från rekommendationer baserade på 

samhällelig statistik kan individens egenskaper och behov beaktas av hälsovården såväl som av 

individen själv. Rekommendationer baserade på samhällelig statistik är inte övertygande eftersom 

korrelationerna är svaga och spridningen stor. Den behandling eller hjälp som passar för de flesta 

kanske inte är optimal för någon annan, och genom individens djupare förståelse av sitt egna 

tillstånd och behov kan den bästa åtgärden vidtas. Via denna individualisering och självhjälp kan 

hälsotillståndet vårdas effektivt samt med kostnadseffektiva lösningar. (Framtidsutskottet 2018 s. 

132-133) 

Ökad självhjälp är även knuten till risken för att alternativ medicin framhävs. Felaktig information 

kan åsamka brister i levnadsvanor och medicinering, på vilket anti-vaccinations rörelsen är ett gott 

exempel. Det finns en fara för att patienter som gör egna mätningar och utredningar motsätter sig 

den vårdgivande läkarstabens rekommendationer, som leder till att hälsovården måste påvisa alla 

påståenden som presenteras för dem. I dagens läge inleds en stor del av patientvården först efter 

att patienten har genomgått undersökningar inom den privata hälsovården för att den kommunala 

hälsovården inte har agerat enligt patientens önskemål. Då patientens undersökningar sedan ger 

stöd för problemet som patienten söker hjälp för har den kommunala hälsovården uppmärksammat 

detta och vården inleds. Denna effekt förutses bli kraftigare i samband med ökande självhjälp. 

Individualisering och patientdrivna mätningar ökar chansen för fel i själva mätningsprocessen, 

som i sin tur leder till ett ökat antal onödiga behandlingar.  Ytterligare finns risken för att denna 

framtidsutsikt också försummar individens privatliv då man med allt flera mätverktyg inte endast 

kan följa med enstaka aspekter av sitt egna hälsotillstånd utan även utvärdera någon annans 
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levnadsvanor och sinnestillstånd i detalj. Vissa mätinstrument kräver även lagring i molnet och då 

måste individen frisätta sin information och utsätta den för möjlig oönskad vidare användning av 

en tredje part. (Framtidsutskottet 2018 s. 132-133) 

Nya teknologiska framsteg inom digitala verktyg som kan användas inom hälsopromotion och 

rehabilitering förekommer hela tiden. Bland annat har genombrott skett inom robotik, virtuell 

verklighet, bärbara sensorer och mätinstrument samt all form av applicerad interaktiv media. Det 

är ännu oklart hur man bäst använder dessa digitala uppföljningsverktyg för att påverka 

hälsotillståndet på en stor skala, men det är klart att dessa verktyg möjliggör nya strategier och 

interventioner som har potentialen att förbättra människors livskvalitet. (Winstein & Requejo 2015 

s.294) 

Olika digitala teknologier möjliggör kontakt till en större mängd människor i samhället på en gång 

via t.ex. internetbaserade verktyg än fysiska bemötanden. Med hjälp av digitala teknologier kan 

människan få hjälp eller stöd  vid det tillfället och på den plats hen behöver. (Rintala et al. 2017 

s.14) 

Den nuvarande trenden är att vi i framtiden kommer att använda digitala uppföljningsverktyg allt 

mera inom fysioterapi och hälsopromotion. Då dessa blir mera tillgängliga och vanliga uppstår ett 

behov av kunskap kring hur vi bäst kan utnyttja dem inom våra yrkesområden. För att vi skall 

kunna använda dessa verktyg till vår fördel i arbetslivet krävs en grundläggande kompetens inom 

området och angående dessa verktyg. 

Detta examensarbete utförs inom projektet SotePeda 24/7. Forskningsprojektet skall förverkliga 

två strategier. Första strategin strävar efter att öka medborgarnas bidrag till samhället med hjälp 

av bland annat vetenskap och teknologi. Man vill också utforska nya former av 

högskoleutbildning. Som andra strategi vill man stöda social- och hälsovårdsreformen genom att 

utveckla medborgarnas aktiva deltagande i den egna individuella hälsan. Detta skall ske genom att 

öka elektroniska tjänster och förbättra informationshantering. Syftet med forskningsprojekt som 

görs inom SotePeda 24/7 är att utreda och kartlägga den kompetens som krävs för framtida digitala 

social- och hälsovårdstjänster. Vidare bör forskning analysera och beskriva med vilka 

verksamhets- och pedagogiska modeller framtidens social- och hälsovård fungerar. Den slutliga 

målsättningen för SotePeda 24/7 är att forskningen som görs inom projektet definierar 

digipedagogiskt kunnande såväl som kunnande förknippat till framtida digitala social- och 

hälsovårdstjänster. Dessutom strävar man efter att framkalla forskningsbaserad kunskap och 

förståelse för förverkligande och vidareutveckling av digitalkompetens. 
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Arbetet framställs inom forskningsområdet hälsoteknologi vid Yrkeshögskolan Arcada. Vårt 

arbete centrerar sig runt fyra olika kroppsnära digitala uppföljningsverktyg som alla finns 

tillgängliga för studerande på Arcada. Dessa fyra verktyg är Myontec, Fibion, Suunto och 

Firstbeat. Arbetet skall undersöka hur användbara de utvalda kroppsnära digitala 

uppföljningsverktygen är och hur de kan utnyttjas inom fysioterapi samt idrott och 

hälsopromotion. Detta sker genom att vi granskar litteratur angående kroppsnära teknik i allmänhet 

och sedan mera specifik forskning som gjorts kring de fyra utvalda kroppsnära digitala 

uppföljningsverktygen Vidare sammanställer vi ett digitalt pedagogiskt verktyg som ger läsaren 

stöd och kompetens för att använda dessa verktyg.  

Eftersom projektet SotePeda 24/7 har som en av sina målsättningar att genom ökad 

digitalkompetens bland högskolestuderanden kunna utnyttja teknologi bättre inom hälsovård i 

framtiden, valde vi som tillvägagångssätt till detta arbete att utveckla ett pedagogiskt 

inlärningsverktyg. Med det vill vi utveckla studerandenas kompetens i användning av digitala 

verktyg i en relevant arbetsmiljö. För att förverkliga detta mål valde vi som metod för vårt arbete 

Carlström & Carlström Hagmans (2006) modell för utvecklingsarbete, vilket presenteras i detalj 

under rubriken Metod. 

2 Teoretisk bakgrund 

Fysisk aktivitet är ett komplext beteende. Det definieras, rent fysiologiskt, som all kroppsrörelse som ökar 

energiförbrukningen utöver den energiförbrukning vi har i vila. Fysisk aktivitet kan ske i hemmet, på arbetet, 

under transporter, på fritiden och under organiserad fysisk träning. Fysisk inaktivitet är således avsaknad av 

kroppsrörelse, det vill säga nära den energiförbrukning vi har i vila. (Mattsson et al. 2016 s. 2) 

 

Fysisk aktivitet syftar alltså på all rörelse en person utför. Terminologin kring fysisk aktivitet och 

fysisk ansträngning är väldigt bred och i många fall oklar. I detta arbete använder vi oss av fysisk 

aktivitet i dess ovannämnda definition. Vidare används motion och olika kombinationer med ordet 

motion för att syfta på målmedveten rörelse som sker i ett hälsofrämjande eller träningssyfte. 

2.1 Hälsomotion 

Fysisk inaktivitet har under de senaste årtionden blivit ett allt större problem i vårt samhälle bland 

både barn och vuxna. Speciellt vuxna inom arbetslivet sitter stilla allt mera under dagarna och 

enligt UKK-institutets hemsida sitter vuxna stilla i medeltal 5-6 timmar i dagen och en femtedel 
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sitter upp till 7,5 i dagen. Stora mängder av stillasittande och inaktivitet i allmänhet bär med sig 

en hel del hälsorisker som bl.a. hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes. Långvarigt stillasittande 

kan även orsaka ensidig belastning och hänger ofta ihop med smärtor i nacken och ländryggen. 

Barn och unga kan också lida konsekvenser av inaktivitet i form av högre blodtryck och kolesterol. 

I vissa fall kan detta också leda till en negativ inverkan på barnens självförtroende och sociala 

umgänge. (UKK-institutet 2019) 

 

UKK-institutet har gjort mycket arbete med att ge information om rekommenderad mängd 

hälsomotion och dess effekter. De listar några av motionens positiva effekter som minskad stress, 

bättre sömnkvalitet och bättre humör. Effekter direkt kopplade till sjukdom är bl.a. förebyggandet 

av hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2 diabetes, stöd- och rörelseorganens sjukdomar och vissa typer 

av cancer. För att uppnå de önskade effekterna rekommenderas det minst 2 timmar och 30 minuter 

av uthållighetsmotion i veckan, i minst 10 minuters perioder. Denna typ av motion innebär lätt 

andfåddhet och måttlig fysisk ansträngning. Ett bra exempel på detta är rask gång, vilket också är 

relativt lätt att implementera i sin vardag. (UKK-institutet 2019) 

2.2 Fysisk aktivitet och hälsa 

Käypä hoito-rekommendationerna för motion drar klara paralleller mellan individens fysiska 

aktivitet och välmående, sjuklighet samt dödlighet (Liikunta 2016).  

Mindre fysiskt aktiva personer har en större dödlighet och risk för kranskärlssjukdomar, högt 

blodtryck, hjärninfarkt, depression, typ 2 diabetes, metaboliskt syndrom, tarm- och bröstcancer 

samt osteoporos än mera fysiskt aktiva personer. (Lee et al. 2012; Warburton et al. 2010) 

Med tanke på funktions- och arbetsförmåga spelar stöd- och rörelseorganens hälsa en stor roll. 

Fysiskt aktiva personer har konstaterats ha bättre muskelstyrka och -uthållighet, hälsosammare 

kroppssammansättning, hälsosammare benbyggnad samt färre fallskador (Lee et al. 2012; Vieira 

et al. 2016) 

Motion lindrar upplevd smärta och förbättrar funktionsförmåga hos personer med 

ländryggssmärta. Motionens inverkan på kronisk ländryggssmärta är minst lika bra som andra 

konservativa behandlingsformer. (Liikunta 2016) 
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Förbättrad känslomässig uthållighet mot stress och påfrestning kan vara en stor bidragande faktor 

bland fördelarna av regelbunden motion. Angående hantering av stress har det visat sig att varje 

enskilt motionspass har en verkan och att fördelarna är kumulativa. (Bernstein & McNally 2018) 

2.3 Kompetens inom hälsoteknologi 

För användning av tekniska redskap och teknologiska lösningar inom fysioterapi krävs kompetens 

inom hälsoteknologi. Hälsoteknologi kan användas som en del av fysioterapi eller fysioterapi på 

distans. Till hälsoteknologi hör bl.a. verktyg för analys och uppmätning av gång och balans samt 

aktivitetsmätare. (Janhunen 2017) 

 

I framtiden kommer fysioterapin att förändras tack vare den teknologiska utvecklingen. Redan i 

detta skede vet vi att genom digitaliseringen ökar mängden tillgänglig information betydligt. 

Hälsovården blir allt mera individualiserad. Självständigt uppehåll av hälsa, funktionsförmåga och 

fysisk aktivitet betonas allt mera då olika verktyg och tjänsteunderlag blir en del av vardagen. 

Smartteknologi och uppföljning av ens egna hälsotillstånd och mätresultat underlättar i framtiden 

allt från självdiagnostisering och egenvård till träning. I samband med förnyelsen av social- och 

hälsovården kommer kunden själv att ha möjlighet att välja hälsovårdstjänster på en bredare front 

än förut. Då detta förverkligas innebär det samtidigt en större frihet för kunden att fritt välja mellan 

olika tjänster. Detta leder till att kundens ställning förstärks och kravet på bättre service ökar. 

Valfrihet intresserar aktörer inom andra och tredje sektorn för att det förskingrar betydelsen av 

vem som producerar tjänsten, utan prioriterar istället klientens upplevelse. (Hynynen et al. 2016 s. 

22-23)  

 

Digitalisering och den utvecklade teknologin möjliggör att fysioterapin genomförs baserat på de 

testresultat klienten själv angett genom användning av digitala mätinstrument. Då teknikerna som 

används inom fysioterapin förnyas och artificiell intelligens blir allt vanligare, ökar betydelsen av 

fysioterapeutens instruering och motivering av klienten.. Fysioterapeuten bör också kunna jämföra 

effekterna av fysioterapi som utnyttjar teknologi samt deras inverkan och kostnadseffektivitet. 

(Hynynen et al. 2016 s. 22-23)  

  

Digitalisering möjliggör att hälsovården flyttar allt närmare användaren och att denne själv kan 

delta mera aktivt i beslutsfattandet och informationshantering. Med hjälp av teknologi strävar man 

efter att öka människans delaktighet i samhällelig verksamhet, sociala relationer, initiativförmåga 
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och autonomi. Digitalisering och teknologiska lösningar kommer i framtiden att underlätta bl.a. 

egenvård och självdiagnostisering och möjliggör tidigt förebyggande och aktuell vård. Denna 

trend utmanar fysioterapeuter att utveckla sina tjänster till att utnyttja teknologi och bli mera 

klientstyrda. (Hynynen et al. 2016 s. 22-23) 

 

Salminen & Hiekkala (2019) utfärdar rekommendationer om att användarvänlighet har en märkbar 

betydelse inom distansbaserade hälsoteknologiska lösningar. Nya teknologier medför en åtgång 

av tid och energi för inlärning såväl för klienten som för den vårdande instansen. 

Hälsoteknologiska lösningar bör således sträva till att vara flexibla, inkluderande, ha ett säkert 

informationslagringssystem och vara användarvänliga. I samband med den snabba 

hälsoteknologiska utvecklingen är behovet för fortsatt inlärning, kompetens och utveckling av nya 

tillvägagångssätt en viktig del för yrkeskunniga som använder sig av hälsoteknologiska lösningar.  

2.4 Kroppsnära digitala uppföljningsverktyg 

Enligt Karolinska Institutets bibliotek (2020) definieras engelskans wearable electronic devices 

(kroppsnära teknik) som: “Electronic implements worn on the body as an implant or as an 

accessory. Examples include wearable diagnostic devices, wearable activity trackers, wearable 

infusion pumps, wearable computing devices, sensory aids, and electronic pest repellents.” 

I arbetet utvecklas ett digitalt pedagogiskt inlärningsverktyg för en utvald del av den kroppsnära 

teknik inom fysioterapi samt idrott och hälsopromotion som finns till hands vid Yrkeshögskolan 

Arcada. All kroppsnära teknik som utvärderas används som uppföljningsverktyg inom våra 

yrkesområden och innehåller därtill en digital komponent vilket har gett upphov till att vi i arbetet 

använder oss av termen kroppsnära digitala uppföljningsverktyg. 

Kroppsnära digitala uppföljningsverktyg har påvisats ha en positiv effekt som behandling för 

diabetes, övervikt och fysisk inaktivitet. Forskning har påvisat att dessa verktyg som interventioner 

kunnat reducera den fysiskt inaktiva tiden per dygn med 45 minuter då tidigare forskning redan 

konstaterat att en 30 minuters ändring i den fysiska inaktiviteten är hälsomässigt betydelsefull. 

(Wang et al. 2017; Stephenson et al. 2017) 

Forskarna är ense om att effektiviteten av kroppsnära digitala uppföljningsverktyg som används  

för att öka fysisk aktivitet är svår att mäta eftersom ett flertal variabler kan användas för att 

uppmäta fysisk aktivitet. En stor del av forskning som gjorts inom ämnet har konstaterats innehålla 



14 

 

begränsningar i struktur och genomförandet. Ytterligare ett problem anses vara att olika verktyg 

kan vara mera fördelaktiga att använda för olika människor beroende på exempelvis 

sjukdomsbilden. (Block et al. 2016; Wang et al. 2017; Lynch et al. 2018; Stephenson et al. 2017; 

Rintala et al. 2017) 

Kroppsnära digitala uppföljningsverktyg verkar lovande för folkhälsan eftersom det medför 

interventioner förmånligt på en stor skala (Stephenson et al. 2017). Dessa verktyg kan i framtiden 

även bidra till att förbättra hälsobeteendet hos patienter med kroniska sjukdomar (Wang et al. 

2017). 

Studier på neurologiskt sjuka har inte uppmätt en ökad fysisk aktivitet vid användning av 

kroppsnära digitala uppföljningsverktyg. Kroppsnära digitala uppföljningsverktyg kan ändå vara 

användbara för att ge yrkesutövaren en överblick över den neurologiskt sjukas fysiska aktivitet 

utanför den kliniska miljön. (Block et al. 2016; Lynch et al. 2018) 

Inom distansrehabilitering finns ett behov av systematiska litteraturöversikter för att klargöra 

effektiviteten och den ekonomiska lönsamheten av digitala teknologier och verktyg. 

Problemområden inom distansrehabilitering med hjälp av digitala teknologier är bl.a. om dess 

verkan samt lönsamhet i förhållande till eller kombinerat med vanlig rehabilitering. Det återstår 

att utreda på vilket sätt eller till hurdan grad olika samhällsgrupper och individer med olika 

rehabiliteringsmål bäst utnyttjar distansrehabilitering med hjälp av dessa förnyade möjligheter. För 

yrkesutövare inom rehabilitering är undersökning kring ämnet viktigt för att möjliggöra goda 

rekommendationer och ett evidensbaserat tänkande. (Rintala et al. 2017) 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syfte med detta arbete är att utforma ett digitalt pedagogiskt inlärningsverktyg om kroppsnära 

digitala uppföljningsverktyg för utbildningsprogrammen i fysioterapi samt idrott och 

hälsopromotion. Denna slutprodukt skall vara en pedagogisk helhet som fördjupar sig i de utvalda 

kroppsnära digitala uppföljningsverktygen på basen av den allmänna utvärderingen som görs om 

tillgängliga verktyg på Arcada. Slutprodukten kommer att vara utformad som ett pedagogiskt 

inlärningsverktyg i form av en podcast, arbetets utvärderinsgsdel samt tillhörande uppgifter. 

Verktyget görs sedan tillgängligt via den nätbaserade digitala platformen DigiCampus. 
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3.2 Frågeställningar 

Hur kan man använda de digitala kroppsnära uppföljningsverktyg som finns tillgängliga på Arcada 

vid fysisk aktivitet inom fysioterapi samt idrott och hälsopromotion? 

Hur kan ett digitalt pedagogiskt verktyg som främjar yrkeskompetens för studeranden inom 

ämnesområdet utformas? 

3.3 Målsättning 

Vi strävar till att utforska vilka olika möjligheter det finns för att använda kroppsnära digitala 

uppföljningsverktyg och på vilka olika sätt de kan utnyttjas inom våra yrkesområden. 

Arbetet skall beskriva den ändamålsenliga användningen av de specifika verktygen och skapa en 

ram för användning av verktygen för att förbättra hälsan. Genom detta vill vi utveckla 

studerandenas kompetens i användning av dessa digitala verktyg i en relevant arbetsmiljö. 

4 METOD 

I detta kapitel presenteras den vetenskapliga metodik som används. Vi baserar vårt arbete på 

Carlström & Carlström Hagmans (2006) modell för utvecklingsarbete som bygger på fem olika 

faser. Utvecklingsarbete innebär att det är något som skall utvecklas eller förbättras. Man har alltså 

lagt märke till ett fenomen som väcker tankar, analyserar den genom att samla in data, gör insatser 

för att utveckla eller förbättra verksamheten och sedan utvärdera de nya insatserna. För att denna 

typ av modell skall fungera  är det  viktigt att göra varje steg omsorgsfullt och genom processen 

reflektera kring frågor som vad skall utvecklas eller förbättras? Hur och varför? Av vem för vem? 

Genom att få ordning på dessa frågor kommer de att stöda arbetsprocessen. 

4.1 Modell för utvecklingsarbete 

I följande figur presenteras en illustrering av Carlström & Carlström Hagmans modell för arbete 

med skolutveckling. 
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Figur 1. En modell för arbete med skolutveckling. Carlström & Carlström Hagman (2006). 

4.2 Fas 1 - utvecklingsområde 

Val av utvecklingsområdet brukar ske genom uppmärksammandet av ett fenomen eller situation 

som vi känner att kunde förbättras på något vis. Dessa tankar fungerar som basen till 

utvecklingsarbetet. (Carlström & Carlström Hagman 2006 s. 105-106) 

Tanken bakom SotePeda 24/7 projektet är bland annat att genom ökad digital kompetens i 

framtiden bättre kunna utnyttja teknologi inom hälsovården. För oss var det därför naturligt att 

som utvecklingsområde välja något som stöder detta tankesätt.  

4.3 Fas 2 - planering 

Planeringen innebär val av datainsamlingsmetoder och tillvägagångssättet kring bearbetning och 

analys av den insamlade informationen. En arbets- och tidsplan bör också göras upp, vilket innebär 

fördelning av arbetsuppgifter, val av formerna för dokumentation och formulering av 

förväntningar kring slutrapporteringen. Förutom det ovannämnda är det viktigt att i denna fas även 
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tänka på faktorer som material, resurser, kontakter och eventuella hinder. (Carlström & Carlström 

Hagman 2006 s. 111-112) 

Då vårt utvcklingsområde tagit form var följande steg att planera hur själva processen skulle 

utföras. Med hjälp av vår handledare kom vi till slutsatsen att slutpodukten av detta arbete skulle 

bli ett digitalt pedagogiskt inlärningsverktyg som går att ladda upp på platformen DigiCampus, 

därför kände vi att Carlström & Carlström Hagmans modell för utvecklingsarbete passar oss. Som 

datainsamlingsmetod valde vi att först göra en bredare datainsamling för att sedan kunna fördjupa 

oss i de verktygen som finns på Arcada. 

Skribenterna har ända sedan inledandet av examensarbetsprocessen haft som mål att vara klara för 

att presentera arbetet under våren 2020. Hela processen har alltså utgått från denna tanke och 

därefter har också vår tidsplan byggts upp. 

4.4 Fas 3 - fältarbete 

I denna fas genomförs utvecklingsarbetet i praktiken. Här sker insamlingen av data. Undet detta 

skede är det bra att träffa de som är engagerade i arbetet för att utbyta erfarenheter. (Carlström & 

Carlström Hagman 2006 s. 113) 

4.5 Fas 4 - utvärdering 

Utvärderingen innebär att den införskaffade informationen sammanställs, granskas och analyseras 

samt tolkas med avseendet på målet. En utvärdering av denna karaktär innefattar två följande steg: 

1) Insamlad data sammanfattas, bearbetas och redovisas. 

2) Formulering av slutsatser och diskussion. (Carlström & Carlström Hagman 2006 s. 114-

115) 

4.6 Fas 5 - konsekvenser för verksamheten 

Slutprodukten diskuteras inom skolan och personalen. Frågor som då kan ställas är bl.a.: Vad kan 

vi lära oss av detta utvecklingsarbete? Hur skall vi bäst gå vidare? Tillförlitligheten av slusatserna 

och kvaliteten på hela arbetet diskuteras också. (Carlström & Carlström Hagman 2006 s. 115) 
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4.7 Datainsamling 

Insamling av data för detta arbete inleddes under hösten 2019 och all datainsamling för själva 

utvecklingsarbetet utfördes i enlighet med god medicinsk praxis. Vi började datainsamlingen med 

att fritt utforska vetenskapen bakom hälsoteknologi, och därmed också olika kroppsnära digitala 

uppföljningsverktyg på en bred front för att få en uppfattning om utvecklingen, utbudet och 

framtidsutsikterna inom ämnet. Litteratursökningar gjordes sedan i databaserna PubMed, 

SPORTDiscus och ScienceDirect. Utöver detta söktes information på produkternas hemsidor samt 

via genomgång av referenslistor i inkluderad grå litteratur. Vid litteratursökningen användes 

nyckelorden heart rate monitor, hrv, heart rate variability, activity tracker, activity monitor, tri-

axial accelerometer, portable, consumer, wearable, device, emg, electromyography, chest strap, 

wearable electronic device, fibion, suunto, firstbeat, myontec i olika kombinationer för att få fram 

relevanta resultat. Urvalskriterierna för vår litteratursökning var att hitta relevant forskning vi hade 

heltext-tillgång till, som var publicerade under de senaste 10 åren och som var skrivna på svenska, 

engelska eller finska. 

4.8 Etiska överväganden 

I denna examensarbetesprocess har vi följt god vetenskaplig praxis i utbildning och forskning vid 

Arcada som givits av Forskningsetiska delegationen i Finland år 2012. Till detta hör bl.a. att vara 

hederlig och omsorgsfull genom hela arbetsprocessen, ta hänsyn till andra forskares arbete och 

hänvisa till deras publikationer samt noggrant överväga lämpliga dataanskaffnings-, 

undersöknings- och bedömningsmetoder. Fabricering, förfalskning och plagiarism går strikt emot 

god vetenskaplig praxis och förekommer inte i detta arbete. (Arcada 2012) 

5 UTVÄRDERING 

De fyra verktyg vi i detta stycke presenterar är de som finns tillgängliga på Arcada. 

5.1 Suunto pulsbälten 

Suunto är ett finskt företag som börjat sin verksamhet redan över 80 år sedan med tillverkning av 

vätskefyllda kompasser. Nuförtiden producerar Suunto förutom olika former av kompasser även 

sportklockor och dykutrustning. Detta arbete kommer att fokusera på de modellerna av Suuntos 

sportklockor som fungerar tillsammans med pulsbälte. Suunto har många olika modeller av 
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sportklockor med varierande egenskaper. De nyare versionerna, som t.ex. Suunto 9 kan mäta 

pulsen både från handleden och med hjälp av pulsbälte vid hjärtat. GPS-navigering, fler än 80 

olika sportlägen, vattentäthet upp till 100 meter och smart anslutning är också funktioner som 

denna modell klarar av. (Suunto 2020) 

5.1.1 Användbarheten av Suuntos pulsbälten inom fysioterapi samt idrott och 

hälsopromotion 

Fastän allt fler människor 

använder aktivitetsmätare 

som tar pulsen endast från 

handleden har det gjorts flera 

undersökningar som tyder att 

den betydligt mer pålitliga 

metoden för att mäta pulsen 

är med ett pulsband som fästs 

under bröstet. Speciellt för 

uthållighetsidrottare som 

både tränar och tävlar på hög 

nivå och planerar 

intensiteten på deras 

träningar baserat på pulsen, blir det extremt viktigt att informationen de får är exakt. Deras 

träningspass kan ofta vara intervallträningar, långdistanslöpning och backlöpning. Då man 

exempelvis utför en träning som kräver att man pressar kroppen upp till ens maximala puls 

definierar pulsmätarens noggrannhet hur effektiv och säker träningen är. Det är också viktigt att 

kunna lita på informationen för att få en optimal balans i träningsintensiteten. (Pasadyn et al. 2019 

s. 379) 

Ett laboratorietest utfördes där 15 personers hjärtfrekvensvariabilitet mättes samtidigt både med 

Suunto Memory Belt och EKG-system, där man fäster elektroder på bröstkorgen för att fånga upp 

elektriska aktiviteten från hjärtmuskeln. Då man jämförde resultaten med tidigare test gjorda med 

andra mätinstrument än Suunto, kom Suunto Memory Belt närmast samma resultat som EKG-

systemet. (Bouillod et al. 2015 s. 409-414) 

Figur 2. Suunto pulsbälte. Suunto (2020) 
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I ett annat test från 2018 rekryterades 50 stycken över 18 år gamla friska och atletiska personer till 

att testa noggrannheten av Polar H7 pulsmätaren som fästs vid bröstet och diverse pulsmätare av 

olika tillverkare som fästs vid handleden. Hjärtfrekvensvariabiliteten från dessa mätinstrument 

jämfördes med resultaten från EKG-mätning, där tre stycken elektroder fästs på bröstkorgen. Då 

testet utfördes hade varje testperson samtidigt på sig elektroderna, Polar H7 bältet och två stycken 

slumpmässigt valda handledsburna pulsmätare. Sedan löpte varje testperson på en löpmatta på 

nivåerna 4,5,6,7,8 och 9 i två minuter per nivå. Resultaten visar att Polar H7 bältet kom överlägset 

närmast samma resultat som EKG-mätningen. (Pasadyn et al. 2019 s. 381-383) 

5.2 Myontec Mbody 3 smartshorts 

Myontec mäter muskelaktivitet genom elektromyografi (EMG). Detta finska företag har genom 

en stor mängd internationella undersökningar, samarbete med Olympiska idrottare och experter 

inom programutveckling skapat ’’smartshorts’’ som mäter muskelaktiviteten i de stora 

muskelgrupperna i benen. Elektroder som mäter muskelaktivitet är integrerade i shortsens 

material. Materialet påminner om löpnings tights, de är elastiska och låter användaren utföra sina 

rörelsebanor utan hinder. Enligt grundarna bakom Myontec Mbody 3 smatshorts vill de inte 

försöka ersätta de mera traditionella metoderna av aktivitetsmätning, utan erbjuda nya perspektiv 

inom analysering av fysiska prestationer och fokusera på vad som sker i musklerna. (Myontec 

2018) 

 

 

Figur 3. Myontec Mbody 3. Myontec (2020) 

Användningen av denna produkt har gjorts väldigt lätt för kunden. För att använda  den nyaste 

modellen av Myontecs shorts behöver kunden bara klä på sig shortsen och fästa ett mätinstrument 
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i dem. Informationen från shortsen lagras i detta mätinstrument och kan också i realtid delas till en 

mobilapplikation, så användaren kan följa med sin prestation. Förutom muskelaktiviteten mäter 

shortsen också hjärtfrekvens, styrka och snabbhet, vilket bidrar till en bred helhetsbild av den 

utförda träningen. (Myontec 2018) 

5.2.1 Användbarheten av Myontecs Mbody 3 smartshorts inom fysioterapi samt 

idrott och hälsopromotion 

Våra muskler skapar små elektriska impulser då de kontraheras och slappnar av. Med hjälp av 

elektromyografi (EMG) kan dessa signaler fångas upp och analyseras. Ursprungligen har EMG 

mätts genom att föra in elektroder (små nålar) i muskeln, detta kallas för nål elektromyografi och 

har använts mycket inom sjukvården för att bl.a. diagnostisera nerv- och muskelsjukdomar. Den 

andra metoden att mäta EMG kallas för ytlig elektromyografi och går ut på att fästa elektroderna 

rakt utanpå huden. Den senast nämnda metoden är även den allmännaste i dagens läge. (Al-Mulla 

et al. 2011 s. 3551-3553) 

Myontec använder sig av textil elektromyografi genom att integrera elektroder i textilen av sina 

kompressionsshorts. Denna form av EMG-mätning är ännu relativt ny och oforskad men en stor 

del av forskningen som hittills gjorts verkar lovande. I traditionell ytlig EMG- mätning kan 

elektroderna hindra rörelsebanan och lossna från huden. Användning av textil elektromyografi är 

betydligt mycket smidigare och ger också testpersonen möjligheten att röra på sig friare, vilket i 

sin tur betyder att Myontecs shorts kan användas i vardagslivet eller idrottsprestationer och inte 

bara i kontrollerade test utförda i laboratorieförhållanden. (Cloyer & McGuigan 2018 s. 101-102) 

Myontecs teknologi kan användas till bl.a. evaluering av muskelns funktion, kapacitet, utmattning, 

kraftproduktion och upptäckande av eventuella problem i musklerna som t.ex. mindre 

muskelaktivation på något ställe (Myontec 2015). Ett test utfördes i Arcada med sammanlagt 34 

stycken friska och smärtfria vuxna, där testpersonerna skulle gå både upp och ner i trappor och 

utföra knäböj klädda i Myontecs shorts, vartefter den uppfångade muskelaktiviteten analyserades. 

Resultaten från detta test påvisar att tillförlitlig mätning av muskelaktivitet i nedre extremiteten 

med Myontecs shorts är möjligt. (Bengs et al. 2017) En annan studie från 2007 där textil 

elektromyografins validitet testades, stöder detta resultat. Validiteten testades med att jämföra 

signalerna från löpande på en löpmatta och bilateral isometrisk extension av knät både med textil 

elektromyografi och traditionell ytlig elektromyografi. Resultaten indikerar att elektroder 
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integrerade i textilet av shorts är en tillförlitlig och användbar metod för bedömning av EMG-

värdet. (Finni et al. 2007) 

Denna typ av information kunde användas exempelvis i rehabilitering efter en skada i nedre 

extremiteten. Efter en sådan skada är det vanligt att personen har mindre aktivation i den skadade 

sidans muskulatur. Med hjälp av smarthortsen kan man jämföra aktivationen av den skadade och 

friska sidan under rehabiliteringsprocessen och sträva efter symmetri. (Bengs et al. 2017)  

Fastän användning av ytlig elektromyografi har gett mycket värdefull information om muskelns 

funktion, krävs det ordentlig kunskap av signalens genererings- och ökningsmekanismer för 

tolkning av resultaten. Förvärvandet av signalerna är inte svårt i sig, men risken för felaktiga 

slutsatser blir stor då olämpliga experimentella metoder används. (Al-Mulla et al. 2011 s. 3555) 

 

5.3 Firstbeat Bodyguard 2 

Firstbeat är ett finskt företag som grundades år 2002 till följd av fysiologisk forskning vid institutet 

för olympisk idrottsforskning i Finland. Inledningsvis bedrevs forskningen kring det autonoma 

nervsystemet och överträning hos idrottare. I dagens läge innefattar företagets forskning och 

produkter även behovet av att kunna bedöma välbefinnandet och olika hälsofaktorer hos  icke-

atleter. Företagets mission är att främja en hälsosam livsstil genom att hjälpa människor förbättra 

sitt välbefinnande och sin prestationsförmåga. (Firstbeat 2020) 

Firstbeat levererar fysiologiska analyser genom diverse teknologier och programvara. Den 

huvudsakliga datan som företagets teknologi mäter baserar sig på hjärtfrekvens och 

hjärtfrekvensvariabilitet. Företagets mjukvara möjliggör personliga modeller och analyser som 

representerar användarens relevanta fysiologiska information. (Firstbeat 2020) 

Utöver mjukvarulösningar erbjuder Firstbeat också olika kroppsnära mätinstrument. På Arcada 

finns tillgång till Firstbeat Bodyguard 2 (BG2) med sammanhörande datorbaserad mjukvara och 

därför fokuseras den teknologiska analysen kring detta verktyg och dess egenskaper. Firstbeat 

Bodyguard 2 är en kroppsburen hjärtfrekvensmätare som mäter R-R intervaller.  (Firstbeat 2020) 
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Figur 4. R-R intervaller. Firstbeat (2018) 

 

Då R-R intervallernas beskrivs med standardavvikelsen över en 24 timmars ambulatorisk period, 

har hög variabilitet i R-R intervallen påvisats belysa det kardiovaskulära systemets förmåga att 

hantera miljöutmaningar. (Paola et al. 2017) 

Mätaren består av två bitar förenade med en ledning. Mätaren placeras på bröstet och fästs vid 

huden med två elektroder. Mätning sker automatiskt och kan utnyttjas både vid kortare och längre 

tidsintervaller. Efter en mätperiod laddas data upp till Firstbeats datorprogram för analys. 

(Firstbeat 2020) 
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Figur 5. Firstbeat Bodyguard 2. Firstbeat (2020). 

5.3.1 Användbarheten av Firstbeat Bodyguard 2 och Firstbeat PRO inom fysioterapi 

samt idrott och hälsopromotion 

Jämfört med EKG kan bärbara kroppsnära mätare pålitligt uppmäta hjärtfrekvensvariabilitet. 

Bärbara mätmetoder är även simpla, snabba, har ekonomiska fördelar och kan bidra till ett högre 

samtycke vid daglig användning hos atleter. (Dobbs et al. 2019) 

Vid laboratorietester har BG2 jämförts med den kliniska gyllene standarden som är EKG. BG2 

visade sig då kunna känna igen hjärtfrekvensen med en väldigt liten felmarginal under ett 

testprotokoll där olika ställningar och fysiska aktiviteter analyserades. I testet utförde 19 friska 

individer följande aktiviteter: sittande i vila, liggande på säng, stående, 5 olika instanser av gång 

med varierande hastighet och lutning, löpning med två olika hastigheter, sittande i vila, cykling 

med två olika hastigheter och till sist sittande igen. De olika aktiviteternas längd varade från 1-6 

minuter och utfördes efter varandra så att det totala testprotokollet tog 50 minuter. BG2 visade sig 

då kunna känna igen hjärtfrekvensen med en väldigt liten felmarginal, som ytterligare minskade 

när data från BG2 kombinerades med Firstbeats artefakt-korrigering. Detta kan tolkas som att BG2 

i kombination med tillhörande mjukvara är ett noggrant verktyg som möjliggör pålitlig analys av 

hjärtfrekvensvariabilitet över en bestående tidsperiod. (Parak & Korhonen 2015) 
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För att uppskatta syreförbrukning (VO₂) bör hjärtfrekvensen individuellt kalibreras i ett skilt test. 

Firstbeat PRO-programvaran inför ett nytt sätt att uppskatta VO₂ med hjälp av hjärtfrekvens och 

hjärfrekvensvariabilitet. Denna metod har påvisats möjliggöra en tillräckligt noggrann modell för 

uppskattning av medelvärdet för VO₂, men möjliggör inte en exakt uppmätning av VO₂. 

(Smolander et al. 2011) 

För att utveckling skall ske bör träningsbelastningen vara sådan att en viss grad av överbelastning 

sker i kroppens celler, organ och vävnader. Den tillräckliga träningsbelastningen är svår att 

definiera och uppmäta. För att undersöka ifall hjärtfrekvensvariabilitet  uppmätt efter träning kan 

användas för att utvärdera träningsbelastning testades intervallbaserad löpträning med varierande 

intensitet och varaktighet. Hjärtfrekvensvariabiliteten uppmättes vid vila, under träning och 15 

minuter efter träning. Hjärtfrekvensvariabilitet konstaterades kunna särskilja på intervallarbete 

med samma arbetstid men varierande intensiteter och löpdistanser. Resultatet visar att 

hjärtfrekvensvariabilitet möjligtvis kan ge objektiv information om träningsbelastningen. 

(Kaikkonen et al. 2012) 

Fysisk träning har konstaterats påverka hjärtats autonoma modulering under återhämtningsfasen 

upp till flera dagar efteråt. Data om hjärtfrekvensvariabiliteten under nattsömn i en 

återhämtningsfas är bristfällig. Effekten av träningsintensitet och -varaktighet på nattliga 

hjärtfrekvensvariabler undersöktes. Varken intensitet eller varaktighet av träningen hade någon 

effekt på aktivitet uppmätt med accelerometer (Actigraph) eller subjektiv sömnkvalitet under 

följande natt. Resultaten visade för övrigt att ökad intensitet och/eller varaktighet försköt den 

autonoma moduleringen under natten fastän detta inte verkade inverka på sömnkvaliteten. 

(Myllymäki et al. 2012) 

Yrkesmässig stress har relaterats till lägre hjärtfrekvensvariabilitet och specifikt en dämpad 

parasympatisk aktivering. Hjärtfrekvensvariabilitet lämpar sig därmed som en markör som kan 

användas för att analysera yrkesrelaterad inverkan på fysiologin. (Järvelin-Pasanen et al. 2018) 

Hjärtfrekvensvariabilitet ger oss insikt över funktionen av det autonoma nervsystemet. Genom 

individualiserade fysiologiska modeller och analysmetoder kan data om en persons 

hjärtfrekvensvariabilitet berätta för oss vilken typ av autonom aktivitet som sker i nervsystemet. 

Detta möjliggör igenkänning samt utvärdering av olika fysiologiska tillstånd, så som exempelvis 

stress och sömn. Hjärtfrekvensvariabilitet kan utnyttjas för att utvärdera personens fysiologiska 

funktioner och således stödja välmåendet genom att bidra till en hållbar och hälsosam livsstil. 

(Firstbeat Technologies Ltd. 2014) 
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5.4 Fibion 

Fibion fick sin start ur idén om ett lättanvänt och pålitligt verktyg för att mäta vardagliga 

aktiviteter, så som t.ex. sittande, liggande, stående, fysisk aktivitet, arbetsställningar och dylikt. 

Inledningsvis involverade företaget testpersoner för mätning av muskelaktivitet och insamling av 

data, målet var att skapa en vetenskaplig bas angående människors vanor i fråga om sittande och 

fysisk aktivitet. Testpersonerna fick evidensbaserad utvärdering av sina vanor vilket visade sig var 

en stor motiverande faktor för att åstadkomma en förändring i beteendet mot en mera fysiskt aktiv 

livsstil. Enligt företaget var nyckeln till framgång således en kombination av användarvänlig 

kroppsnära teknik, pålitligt och noggrant uppmätt data samt professionell konsultering angående 

vilka slutsatser man kan dra på basen av den insamlade datan.  Med hjälp av ett sådant verktyg 

skulle yrkeskunniga och professionella kunna åstadkomma evidensbaserade hälsoförändringar. 

(Fibion 2020) 

Fibion är ett undersökningsverktyg som kan användas för att 

analysera fysisk aktivitet och energiförbrukning. Produkten 

består av ett kroppsburet mätverktyg och sammanhörande 

datorbaserad programvara. Den kroppsnära delen är så liten att 

den ryms i din slutna näve och för att få pålitliga resultat bör den 

bäras i framfickan av byxorna eller fästas vid låret med rem eller 

limfilm. Den kroppsnära delen använder sig av en treaxlig 

accelerometer för att uppfatta rörelse och positionsförändringar. 

Genom att analysera data från rörelse och positionering kan 

programvaran detaljerat beskriva användarens fysiska aktivitet, 

energiförbrukning och kroppsställningar. (Fibion research 2020) 

 

5.4.1 Användbarheten av Fibion inom fysioterapi samt idrott och hälsopromotion 

Undersökningar tyder på att accelerometrar tillförlitligt kan uppmäta olika statiska positioner och 

dynamiska rörelser bland populationen. Flera samtidiga kroppsnära accelerometrar bidrar till en 

noggrannare och pålitligare uppmätning. Vid både statiska positioner och dynamiska rörelser har 

accelerometrar fästa på övre delen av låret visat sig mest fördelaktiga. (Fortune et al. 2015; 

Lugande et al. 2014; Lyden et al. 2016) 

Figur 6. Fibion fast vid låret. Tiainen 

(2018) 
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I en vardagsmiljö kan en ensam treaxlig accelerometer som är fäst vid lårets övre del skilja på 

liggande, sittande och stående ställningar. (Vähä-Ypyä et al. 2017) 

I laboratoriemiljö har flera olika analysmetoder och algoritmer påvisats kunna utvärdera fysisk 

aktivitet baserat på data från olika typer av accelerometrar fästa vid övre delen av låret. (Fortune 

et al. 2014) 

I en undersökning om dess reliabilitet och validitet jämfördes Fibion med en marknadsledande 

accelerometer (ActiGraph GT9X Link) i laboratoriemiljö såväl som i en simulerad vardagsmiljö. 

Fibion visade sig här vara likvärdigt reliabel som den motsvarande accelerometern. Validiteten i 

laboratoriemiljö var bristfällig då stora slumpmässiga felmätningar förekom, i vardagsmiljö 

konstaterades detta dock inte uppnå märkbara nivåer eftersom testerna i vardagsmiljö utfördes med 

en mycket längre varaktighet för att simulera normala användningsförhållanden. Fibion fäst vid 

övre delen av låret visade sig ha god validitet och reliabilitet i vardagsmiljö. Fibion fäst vid övre 

delen av låret konstaterades också kunna uppmäta nivåer och förändringar i fysisk aktivitet samt 

energikonsumption över en lång tidsperiod med förändringar i kroppsställningar. På basen av 

jämförda testresultat rekommenderades det att undvika användning av Fibion placerad i fickan. 

(Yang et al. 2018) 

 

6 DIGITALA PEDAGOGISKA VERKTYG 

Ett av de centrala delområdena för SotePeda 24/7-forskningsprojektet är att reda ut vilka 

möjligheter öppna inlärningsmiljöer och nya pedagogiska lösningar ger för att främja kunnandet 

hos olika nivåers studerande, lärare, yrkesutövare och medborgare. Öppna inlärningsmiljöer 

vidgar möjligheterna men förutsätter att det som framhävs av projektet använder sig av fungerande 

pedagogiska modeller. (Undervisnings- och kulturministeriet 2018) 

För att uppnå gemensamma kompetensmål stöder SotePeda 24/7-forskningsprojektet olika 

kursinnehåll som kan placeras i olika studieplaner och på så sätt utnyttjas för att främja kompetens 

hos såväl yrkeskunniga som hos yrkeshögskolestuderande.  

För att de finska yrkeshögskolorna inte har en gemensam studieplan kan det vara utmanande att 

utveckla och sprida kursinnehåll mellan olika yrkeshögskolor. (Undervisnings- och 

kulturministeriet) 
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Resulterande material från SotePeda 24/7-forskningsprojektet kan i första hand användas av de 

framställande instanserna, dvs. hög- och yrkeshögskolorna, för att utveckla sitt eget förfarande 

samt som bas för fortsatt forskning. Med hjälp av forskningsinnehållet kan kursinnehåll och 

inlärningsmiljöer utvecklas. (Undervisnings- och kulturministeriet) 

DigiCampus är ett utvecklingsprojekt finansierat av Undervisnings- och kulturministeriet. 

Projektet strävar till att bland annat framställa digitala inlärningsmiljöer vid högskolorna samt 

utveckla det fysisk-digitala inlärningslandskapet vid skolornas kampus. (DigiCampus 2020) 

Enligt den kognitiva teorin för inlärning finns tre typer av inlärning: auditorisk, visuell och 

kinestetisk. En auditorisk elev lär sig bäst genom att lyssna. För en visuell elev är bilder och figurer 

en viktig del av inlärningsprocessen, medan kinestetiska elever kräver aktivitet, diskussion eller 

utförandet av en uppgift.  Vid planering av utbildande material bör alla sorters inlärningsmodeller 

beaktas. Nyare vetenskap (se Evans et al. 2010) bestrider delvis den kognitiva teorin men 

slutsatsen som kan dras är ändå att personer lär sig på många olika sätt och att man således bör 

sträva till inlärning genom att kombinera olika moment. (Tynjälä et al. 2003; Virtanen et al. 2012) 

I samtycke med arbetets handledare valdes således DigiCampus som en passlig platform för 

inlärningsverktyget. Via DigiCampus förverkligas de i SotePeda 24/7-projektet utfärdade 

riktlinjerna och målsättningarna för ett arbete som bidrar till den digitala inlärningsmiljön. Vårt 

verktyg utformades av flera komponenter för att stöda en så mångsidig inlärning för så många som 

möjligt, utvärderingsdelen stimulerar det visuell, podcasten faller under det auditoriska och den 

kinestetiska inlärningen möjliggörs via de tillhörande case-uppgifterna som bör diskuteras i grupp. 

7 DISKUSSION 

Denna del av examensarbetet är utformad i enlighet med den vetenskapliga metod för 

utvecklingsarbete vi haft som grund. Arbetsprocessen och metodval diskuteras först, följt av en 

resultatdiskussion och eventuella synpunkter på vad vårt arbete medför med tanke på vidare 

verksamhet.  

I och med den näst intill revolutionerande teknologiska utvecklingen som skett efter 

millennieskiftet lär sig samhället allt mer att utnyttja denna utveckling.  Kroppsnära digitala 

uppföljningsverktyg som fenomen är nytt i jämförelse med vetenskapen, kunskapen och praxisen 

inom våra yrkesområden.  
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7.1 Arbetsprocessen 

Då vi påbörjade vår arbetsprocess under hösten 2019 var vår plan att göra en systematisk 

litteraturöversikt. Vi ville granska och utvärdera diverse digitala uppföljningsverktyg som används 

i Finland inom hälsobranschen på privata sektorn. Vi utförde litteratursökningar i databaserna 

PubMed, SPORTDiscus och ScienceDirect med nyckelorden tracking tools, monitoring tools, 

follow-up tools, follow-up studies, digital technology+exercise or physical activity i olika 

kombinationer. 

Eftersom innehåll i arbetet i hög grad styrdes av riktlinjerna inom forskningsprojektet SotePeda 

24/7 kom vi under november 2019 till slutsatsen att en systematisk litteraturstudie inte skulle vara 

det optimala tillvägagångssättet. Efter att ha konsulterat vår handledare bytte vi forskningsmetoden 

till ett utvecklingsarbete med målsättningen att kunna producera en slutprodukt som går att 

använda på den digitala platformen DigiCampus. Vi använde oss av boken Metodik för 

utvecklingsarbete skriven av Carlström & Carlström Hagman (2006) som beskriver processen av 

ett utvecklingsarbete. Arbetsprocessen följde fem faser vilka var utvecklingsområde, planering, 

fältarbete, utvärdering samt konsekvenser för verksamheten. Beskrivningen av dessa faser kan i 

detta arbete hittas under metoddelen. Fastän vi bytt metod, märkte vi till vår glädje att vi kunde 

dra nytta av många forskningar vi hittat under litteratursökningen vi utfört under hösten. 

Vi jobbade hårt under december och fortsatte med samma intensitet i januari då skolan öppnade. 

Vår rutin gick ut på att två till tre gånger i veckan träffas i skolan och jobba tillsammans. Vår 

process bröts upp i början av mars 2020 då COVID-19 pandemin bröt ut och skolorna stängdes. 

Eftersom den nya situationen kändes överväldigande och allting var osäkert blev det nästan två 

veckors uppehåll i vårt arbetande. Vi överkom ändå detta problem och fortsatte jobba tillsammans 

via platformen Zoom. 

7.2 Resultat 

Syftet med arbetet var att utforma ett pedagogiskt inlärningsverktyg för studerande inom 

fysioterapi samt idrott och hälsopromotion.  

Arbetets två frågeställningar har besvarats. Den teoretiska bakgrunden belyser användningen av  

kroppsnära digitala uppföljningsverktyg i allmänhet varefter de specifika verktyg som finns 

tillgängliga på Arcada behandlas i utvärderingen och i det pedagogiska inlärningsverktyget. Den 
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andra frågeställningen angående hur “...ett pedagogiskt inlärningsverktyg som främjar 

yrkeskompetens inom ämnesområdet…” besvaras i form av det pedagogiska inlärningsverktyg vi 

producerat.  

Målsättningen med vårt pedagogiska inlärningsverktyg är att sprida den insamlade informationen 

bland framtida yrkesutövare och på så sätt främja studerandenas kompetens inom området. 

Parallellt med examensarbetets målsättningar löper också SotePeda 24/7-forskningsprojektets 

målsättningar, som är bl.a. att utreda hurdan kompetens som krävs och med hurdana 

verksamhetsmodeller framtidens social- och hälsovård fungerar. Vi upplever att vårt arbete 

uppfyller även dessa målsättningar. 

Arbetets syfte och målsättning anser vi att har uppnåtts och det sammanställda inlärningsverktyget 

finns tillgängligt på DigiCampus.  

7.3 Utvärdering av slutprodukten 

Examensarbetets ram och riktning styrdes av riktlinjerna för SotePeda 24/7-projektet, eftersom 

vårt arbete var en del av denna större helhet. En övergripande målsättning för alla arbeten som var 

del av detta paraplyprojekt fanns att utgå ifrån. Uppbyggnaden av vårt pedagogiska 

inlärningsverktyg var länge ett frågetecken och vi pendlade fram och tillbaka mellan 

instruktionsfilmer, podcastar, manualer, osv. 

Vi vet att optimal inlärning är något som är unikt för varje individ, därför valde vi slutligen att 

inkludera flera olika komponenter i vårt inlärningsverktyg för att försöka skapa en mera mångsidig 

inlärningsprocess. Vårt pedagogiska inlärningsverktyg består av en podcast och fyra tangerande 

case-uppgifter. Själva examensarbetets utvärderingsdel står som grund för podcasten där vi 

behandlar användningen av två stycken kroppsnära digitala uppföljningsverktyg mera utförligt.  

Case-uppgifternas innehåll hör ihop med det som tas upp i podcasten och har som mål är att väcka 

tankar, åsikter och hypoteser. Vi ville inte att det skall vara självklara uppgifter med entydigt rätta 

svar. Tvärtom skall case-uppgifterna få läsaren att se för- och nackdelar, eventuella 

användningsområden samt olika alternativ vid utnyttjandet av dessa verktyg.  
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7.4 Konsekvenser för verksamhet 

I den femte och sista fasen av Carlström & Carlström Hagmans modell för utvecklingsarbete 

diskuteras konsekvenserna av slutprodukten. I vårt fall reflekterar vi kring vilka kunskaper detta 

arbete gav oss och framtida möjligheter. 

Vårt mål var att utveckla en produkt som skulle hjälpa till att öka studerandes kompetens kring 

digitala uppföljningsverktyg. Vi hoppas vårt arbete resulterar till att att ny kunskap och nya 

inlärningsmetoder integreras i studiemiljön för studeranden inom hälsa och välfärd.  

Detta var en lärorik process för oss och vi lärde oss en hel del om hur ett pedagogiskt verktyg kan 

formas och hur de digitala kroppsnära uppföljningsverktygen som finns tillgängliga på Arcada kan 

utnyttjas. Eftersom vi presenterade fyra stycken verktyg, finns det många olika alternativ för hur 

man kunde fortsätta på detta arbete i framtiden. Det finns möjlighet för studeranden inom både 

idrott och hälsopromotion samt fysioterapi att bygga vidare på detta utvecklingsarbete, vilket vi 

även hoppas kommer att ske. 

 

8 SLUTSATSER 

I detta stycke framförs de slutsatser som vi anser att kan dras angående utnyttjandet av kroppsnära 

digitala uppföljningsverktyg vid fysisk aktivitet.  

I enlighet med trenden inom hälsoteknologisk utveckling och våra yrkesområden finns redan nu 

ett ökande behov för kompetens när det gäller kroppsnära digitala uppföljningsverktyg. Ett ökat 

behov för rehabilitering är konstaterat, teknologiska lösningar ger möjligheten att svara på detta 

genom hälsovård som samtidigt är både individualiserad och tillgänglig. Kroppsnära digitala 

uppföljningsverktyg är kostnadseffektiva och vidgar på arsenalen av hälsorelaterad information 

som kan uppmätas i vardagen för så gott som vilken klient som helst. 

Eftersom den hälsoteknologiska marknaden är växande och redan nu väldigt stor behöver 

yrkesutövare en ständigt högre kompetens inom området för att kunna utnyttja dessa verktyg till 

sin och sina klienters fördel. På statlig nivå ligger den administrativa processen angående 

hälsoteknologiska framsteg på efterkälke, vilket ytterligare utpräglar behovet av kompetens hos 

yrkeskunniga. 
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En stor del av de kroppsnära digitala uppföljningsverktyg är inte vetenskapligt undersökta och har 

ingen påvisad positiv effekt. Verktygen som behandlas i detta examensarbete har alla en god 

vetenskaplig bas bakom de funktioner som undersökts, dock har flera av verktygen funktioner 

utöver de som presenterats här. 

Som vi i våra case-uppgifter vill påpeka, finns det inte alltid ett enda rätt ändamål för utnyttjandet 

av varje enskilt verktyg. Med detta vill vi uppmuntra studeranden inom fysioterapi och 

hälsopromotion att tänka utanför ramarna och våga komma på olika alternativ. Eftersom det finns 

ett behov av mera information kring kroppsnära digitala uppföljningsverktyg, hoppas vi vårt arbete 

inspirerar studeranden till att fortsätta söka information och skapa liknande arbeten i framtiden.
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10 BILAGOR 

Presentation av innehållet i podcasten och case-övningarna. 

10.1 Firstbeat Bodyguard 2 podcast 
 

Bärbara kroppsnära mätare är simpla, snabba, pålitliga, har ekonomiska fördelar och kan bidra till 

ett högre samtycke hos atleter än konventionella metoder vid daglig användning.  (Dobbs et al. 

2019)  

Firstbeat Bodyguard 2 kan känna igen hjärtfrekvensen i olika ställningar och under varierande 

dynamiska aktiviteter med en väldigt liten felmarginal. BG2 anses därför vara ett noggrant verktyg 

som möjliggör pålitlig analys av hjärtfrekvensvariabilitet över en långvarig tidsperiod. (Parak & 

Korhonen 2015) 

Fysiologisk stress kan beskrivas som ökad kroppslig aktivitet då det autonoma nervsystemet 

domineras av sympatisk aktivitet och parasympatisk aktivitet är låg. Det motsatta kan sägas vara 

definitionen för återhämtning, då kroppslig aktivitet är låg och det autonoma nervsystemet 

domineras av parasympatisk framom sympatisk aktivitet. Även psykologisk stress förorsakar 

sympatiska svar i det autonoma nervsystemet såsom exempelvis en lägre hjärtfrekvensvariabilitet. 

Hjärtfrekvensvariabilitet är den variation som förekommer i intervallerna mellan hjärtslag och 

återspeglar hjärtats autonoma modulering. Alla former av stress leder till en lägre 

hjärtfrekvensvariabilitet på grund av dämpad parasympatisk och/eller ökad sympatisk aktivitet i 

hjärtats autonoma kontroll. (Föhr et al. 2016) 

Yrkesmässig stress har relaterats till lägre hjärtfrekvensvariabilitet och specifikt en dämpad 

parasympatisk aktivering. Hjärtfrekvensvariabilitet lämpar sig därmed som en markör som kan 

användas för att analysera yrkesrelaterad inverkan på fysiologin. (Järvelin-Pasanen et al. 2018) 

Fysisk träning har konstaterats påverka hjärtats autonoma modulering under återhämtningsfasen 

upp till flera dagar efter en träningsbelastning. Ökad träningsintensitet och/eller -varaktighet 

förskjuter den autonoma moduleringen och därmed också återhämtningen under nattsömnen men 

inverkar inte på den upplevda sömnkvaliteten. (Myllymäki et al. 2012) 



 

 

Ett högre BMI och hög fysisk aktivitet har förknippats med en rubbad återhämtning vid sömn. 

Mera fysiskt aktiva människor med ett lägre BMI har lägre hjärtfrekvensvariabilitet-baserad stress 

under arbetsdagen. Speciellt de vars fysiska aktivitet överstiger de finska 

motionsrekommendationerna har visat sig ha låg hjärtfrekvensvariabilitet-baserad stress under 

arbetstimmarna. Ett lägre BMI förbättrar i sin tur återhämtningen vid sömn, vilket tyder på att 

mera fysisk aktivitet, som leder till en bättre fysisk hälsa i längden, förbättrar 

återhämtningsprocessen fast den möjligtvis stör den omedelbara återhämtningen. (Föhr et al. 2016) 

För att fysisk träning skall leda till utveckling bör träningsbelastningen vara sådan att en viss grad 

av överbelastning sker i kroppens celler, organ och vävnader. Den tillräckliga utvecklande 

träningsbelastningen är svår att mäta eller fastställa. Med hjärtfrekvensvariabilitet kan vi särskilja 

på intervallarbete med samma arbetsintervall men varierande intensiteter och mängder.  

Hjärtfrekvensvariabilitet kan eventuellt användas som en markör som ger oss objektiv information 

om träningsbelastningen. (Kaikkonen et al. 2012) 

Uppföljning och mätning av hjärtfrekvensvariabilitet kan ge oss insikt över funktionen av det 

autonoma nervsystemet. Genom individualiserade fysiologiska modeller och analysmetoder kan 

data om en persons hjärtfrekvensvariabilitet berätta för oss vilken typ av autonom aktivitet som 

sker i nervsystemet. Detta möjliggör igenkänning samt utvärdering av olika fysiologiska tillstånd, 

så som exempelvis stress och sömn. Hjärtfrekvensvariabilitet kan utnyttjas för att utvärdera 

personens fysiologiska återhämtning och således stödja välmåendet genom att bidra till en hållbar, 

aktiv och hälsosam livsstil för såväl atleter som arbetsföra. (Firstbeat Technologies Ltd. 2014) 

 

10.2 Myontec Mbody 3 smartshorts podcast 

Myontec är ett finsk företag som genom många internationella undersökningar och samarbeten 

med Olympiska idrottare och experter inom programutveckling skapat ’’smartshorts’’ som genom 

elektromyografi (EMG) mäter muskelaktiviteten i de stora muskelgrupperna i benen. (Myontec 

2018) 

  

Våra muskler skapar små elektriska spänningar då de kontraherar och relaxerar. Med hjälp av 

EMG kan dessa signaler fångas upp och analyseras. Ursprungligen har EMG mätts genom att föra 



 

 

in elektroder (små nålar) in i muskeln, detta kallas för nål elektromyografi och används mycket 

inom sjukvården för att bl.a. diagnostisera nerv- och muskelsjukdomar. Den andra metoden att 

mäta EMG kallas för ytlig elektromyografi och går ut på att fästa elektroderna rakt på kroppen. 

(Al-Mulla et al. 2011) 

 

Myontec använder sig av textil elektromyografi genom att ha integrerat elektroder i textilen av 

sina kompressionsshorts. I traditionell ytlig EMG- mätning kan de fästa elektroderna hindra 

rörelsebanan och även lossna från huden. Användning av Myontecs shorts är betydligt mycket 

smidigare och ger också testpersonen möjligheten att röra på sig friare, vilket i sin tur betyder att 

shortsen även kan användas i vardagslivet och inte bara i kontrollerade test utförda i laboratorium. 

(Cloyer & McGuigan 2018)  

Myontecs teknologi kan användas till bl.a. evaluering av muskelns funktion, kapacitet, utmattning, 

kraftproduktion och upptäckande av eventuella problem i musklerna som t.ex. mindre 

muskelaktivation på något ställe. (Myontec 2015) 

Enligt grundarna bakom Myontec vill de inte försöka ersätta de mera traditionella metoderna av 

aktivitetsmätning, utan erbjuda nya perspektiv inom analysering av fysiska prestationer och 

fokusera på vad som sker i musklerna. (Myontec 2018) 

Fastän användning av ytlig elektromyografi har gett mycket värdefull information om muskelns 

funktion, krävs det ordentlig kunskap av signalens genererings- och ökningsmekanismer för 

tolkning av resultaten. Förvärvandet av signalerna är inte svårt i sig, men risken för felaktiga 

slutsatser blir stor då olämpliga experimentella metoder används. (Al-Mulla et al. 2011 s. 3555) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.3 Case-övningar 

Nedan presenteras 4 case som hör till arbetets podcast. Med hjälp av podcasten är din uppgift att i 

en mindre grupp fundera över vilket av de två verktygen ni skulle utnyttja för varje case. Observera 

att det också kan vara frågan om att kombinera verktygen för ett optimalt slutresultat. Reflektera 

över hur och varför ni skulle göra eller inte göra på ett visst sätt och notera era tankar för varje 

case.  

Efter att ni utfört den ovannämnda delen av uppgiften skall ni återspegla era egna tankar om hur 

ni valt att lösa dessa case och vilka slutsater just ni tycker att man kan dra angående kroppsnära 

digitala uppföljningsverktyg och deras användningsområde. 

 

10.3.1 Reiska 

Reiska är en 30-årig man med BMI 22. Han har ett väldigt fysiskt krävande jobb som 

byggnadsarbetare, vilket han trivs bra med eftersom han alltid varit atletisk och inte tycker om att 

sitta stilla. Förutom den fysiska ansträngningen han får av sitt arbete, går han på gym två gånger i 

veckan tillsammans med en PT. 

Han är i bra fysiskt skick och tack vare hans goda prestationer har han nu fått huvudansvaret i ett 

nytt projekt som hållit på under den senaste månaden. Under den tidsperioden har Reiska jobbat 

60 timmar i veckan, varav majoriteten tillbringats på byggarbetsplatsen. 

Reiska har börjar känna sig kraftlös och har svårt att hålla sig fokuserad under arbetsdagen. Han 

tänker sig att det beror på att han sovit dåligt under de senaste veckorna. Förutom detta har han 

fått ryggsmärtor, vilket han fick starka värkmediciner för då han gick till arbetshälsovården. Nu 

lite på en månad in i nya projektet börjar Reiska bli orolig över hur han kommer klara av det, då 

hans ryggsmärtor inte lättat, han är utmattad och sover dåligt.  

10.3.2 Patricia  

Patricia är 20 år gammal handbollsspelare i FM-serien. Hon har BMI 20 och tränar handboll tre 

gånger i veckan och fysik tre gånger i veckan. Hon är en duktig spelare, har bra motivation och får 

mycket speltid. Hon studerar andra året till akutvårdare och trivs bra i skolan. Vissa dagar känns 



 

 

vardagen jobbig då hon ofta åker rakt från skolan till träningarna, men hon anser ändå att hon 

klarar av att balansera både handbollen och studierna. 

10.3.3 Kerstin 

Kerstin är en 38-årig kvinna bosatt i Kervo. Hon anser sig själv i regel vara frisk fastän 

arbetshälsovården påstår att hon inte är tillräckligt fysiskt akti. Hon har ett BMI på 28 och 

förstadiet till diabetes. Hon är en hängiven evenemangsplanerare för landets största 

konstruktionsföretag, hon ansvarar för bl.a. produktutställningar, uppvisningar av nya teknologier 

och tekniker, kundrelationer, osv.  

Kerstin jobbar ofta dygnet runt fastän hon inte sitter på kontoret. Hennes karriär startade som 

assistent på företaget då hon var 20 år gammal, hon har alltså endast en grundskoleutbildning. Hon 

känner sig överväldigad av sitt arbete och mycket ofta har hon en inre tanke om att hon är 

okompetent för sina arbetsuppgifter. 

Kerstin har en liten pudel, Dingo, som hon rastar dagligen totalt ca 30 min. Hon är dessutom mån 

om att alltid promenera i trapporna på kontoret istället för att ta hiss. Eftersom jobbet följer henne 

vart hon än går har hon svårt att t.ex. koppla av och tillreda middag hemma, istället blir det ofta 

färdig mat i någon form. Kerstin har för vana att belöna sig med något glas vin om kvällarna efter 

speciellt tunga arbetsdagar. 

Kerstin har inget betydelsefullt kärleksliv att tala om, hon skulle vilja finna sin livspartner men är 

konstant stressad och upptagen med annat. Hon har även sedan ung ålder haft en inre dröm om att 

starta ett nytt liv utomlands, men den drömmen har inte blivit sann. 

Kerstin känner att hennes liv ibland är som en ond spiral; psykisk stress leder till sömnproblem 

och ångest, dessa leder vidare till utmattning och mindre ork för motion, som i sin tur leder till allt 

mera psykisk stress. 

10.3.4 Piia 

Piia är en 16-årig flicka från Österbotten. Hon är en smidigt och välbyggd löpare med 11% 

underhudsfett. Piia går på 9:an i högstadiet och bor hemma med mamma, pappa och två äldre 

systrar. Hennes liv kretsar kring friidrott där 200 m löpning är hennes huvudsakliga gren.  



 

 

Piia känner själv att hennes skolprestationer varit jämnsvaga hela högstadiet, hon upplever sig ha 

koncentrationssvårigheter och tror sig inte vara lika fiffig som de andra jämnåriga. Detta driver 

Piia till en allt mera hängiven insats inom idrottskarriären eftersom hon upplever det vara hennes 

enda möjligheten att uppnå framgång i livet. 

Piias tränargrupp planerar veckovis träningsschemat för henne och två andra löpare. I regel ser 

hennes träningsvecka ut på följande vis: 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 

Skola 8-15 Skola 8-14 Styrketräning 
90 min 

Skola 8-12 Självständig 
återhämtning 

90 min 

Löpträning / 
tävling 

 120 min 

Styrketräning 
60 min 

Löpträning 120 

min 

Självständig 

återhämtning 

90 min 

Skola 10-15 Löpteknik + 

plyometrik 120 

min 

Skola 10-14  Självständig 

återhämtning 

60 min 

Tabell 1. Piias träningsschema. 

Piia följer träningsupplägget till punkt och pricka men förstår inte riktigt tanken bakom allt det 

schemalagda. Hon tränar ivrigt och undermedvetet är hon lite övertygad om att mera och 

intensivare alltid är bättre. 

För två år sedan fick Piia en 2:a gradens försträckning i vänster baklår. Efter det rehabiliterades 

skadan och Piia kunde återgå till träning 4 månader senare. Sedan dess har skadan återkommit i 

lindrigare grad flera gånger och hon känner att det sker kompensationsrörelser i löpcykeln.  

Piia har fått information och utbildning angående näringsintag samt matens roll för en 

toppidrottare. Ändå är hon ibland så distraherad och orolig över allt annat i hennes liv att hon 

glömmer bort att äta regelbundet och tillräckligt. Ganska ofta tycker hon t.ex. att maten som bjuds 

i skolan inte är väldigt bra och då kan lunchen utebli helt och hållet flera dagar i veckan. 

Tränarteamet har sina idrottare under uppsikt vid alla träningspass förutom de återhämtande, sk. 

lediga passena. För de återhämtande passena har hon fått instruktioner och exempel på lätt motion 

hon bör utföra; cykling, promenad, rörlighetsträning, osv.  Piia ser inte nyttan med återhämtning 

och känner inte riktigt att det hjälper just henne att bli bättre, så istället brukar hon utföra “egna” 

intensiva träningspass då. Piia skall också föra en träningsdagbok, men den målar såklart bara upp 

en fasad för verkligheten. 

Piia känner sig väldigt osäker och vet att hon inte presterar på den nivån som hon egentligen kan. 

Hennes kropp är konstant under hög fysisk stress som hon själv inte uppmärksammar, hon har 



 

 

konstant varierande smärtor överallt och känner därför inte heller att baklåret är värst sjukt. Piia 

upplever enorm psykisk stress från prestationspress, oro över återkommande skada, svaga 

skolprestationer, rädsla för att hennes lögner blir upptäckta, konstant trötthet, osv. 

  



 

 

10.4 Svar till case-övningar 

I denna svarsbilaga listas skribenternas kortfattade reflektioner över hur ovanstående caseuppgifter 

kan lösas genom att utnyttja de aktuella kroppsnära digitala uppföljningsverktygen. 

Reiska 

Vid användning av Firstbeat Bodyguard 2 i vardagen kan det konstateras att Reiska inte tar 

tillräckligt med pauser under arbetsdagen och på så sätt överbelastar kroppen. Till följd av 

överbelastning och fysisk stress följer en försämrad arbetsergonomi. Med Myontec Mbody 3 

smartshorts kan arbetsergonomin sedan analyseras, förbättras och följas upp..  

Patricia 

Med hjälp av Myontec Mbody 3 smartshorts under träning kan det konstateras att en försämrad 

eller onormal aktivering förekommer i Patricias högra sätesmuskler. Patricia får hjälp med att 

korrigera problemet genom bl.a. korrigerande muskelövningar och råd om hur de inblandade 

kroppsdelarna bör värmas upp och förberedas inför idrottsprestation. 

Kerstin 

Genom att utnyttja Firstbeat Bodyguard 2 i kombination med övriga livsstilsförändringar kan den 

grundläggande arbetsrelaterade stressen följas upp, analyseras och åtgärdas. Efter detta kunde 

verktyget också vara till nytta vid inledandet av strukturerad träning, med exempelvis de 

finländska motionsrekommendationerna som stöd. 

Piia 

Med hjälp av Firstbeat Bodyguard 2 kunde den fysiologiska stressen följas upp och regleras. Man 

kan alltså tänka sig att ett eventuellt överträningssyndrom förekommer hos Piia, dvs. en 

huvudsaklig målsättningen skulle bli att normalisera de fysiologiska funktionerna. Vid ett senare 

skede kan Myontec Mbody 3 smartshorts utnyttjas för att rehabilitera baklårsskadan, omskola 

löptekniken och säkerställa en hälsosam återgång till tävlingsidrott. Piia är ett exempel som kräver 

väldigt omsorgsfullt mångprofessionellt samarbete mellan t.ex. läkare, fysioterapeut, 

näringsterapeut, tränare, idrottspsykolog och dyl. 


