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ABSTRACT 

 
Earlier studies have shown a correlation between poor sleep and altitude. The 
purpose of this study was to investigate if the sleepquality is affected by living at 
simulated high altitude. Six male subjects (20-34 years old, mean age of 23,8 
years) participated in the study. During two weeks, in two periods, the subjects 
slept five nights at a simulated high altitude of approximately 2740 meters and 
five nights at sea level. The subjects valued their sleepquality in a questionnaire 
after every night. They performed bicycleergometictests before and after the 1st 

period and after the 2nd period, heart rate measurements were taken every night 
and haemoglobin measurements three times every period. Descriptive data 
analysis showed that five of six subjects valued their sleep poorer and two 
subjects improved their oxygen absorption during the period at simulated high 
altitude. The result also indicates a tendency of a higher heart rate during sleep at 
simulated high altitude compared to sleep at sea level. The haemoglobin values 
did not indicate any difference between the two periods. 
 

Keywords: simulated high altitude, sleepquality, acclimatization 
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Vårt intresse för höghöjdsträning startade under olympiska vinterspelen i Salt 

Lake City 2002, där man i media hade livliga diskussioner av effekterna kring 

vistelse på hög höjd och om det leder till förbättrade idrottsliga prestationer. Flera 

olika aspekter finns att undersöka vad det gäller vistelse på hög höjd, men vi har 

valt att titta närmare på hur sömnen påverkas. Sömnen är en viktig del av 

återhämtningen vid träning och avgörande för utveckling av prestationsförmågan. 

Efter att ha pratat med personer som vistats på hög höjd har det beskrivits för oss 

att sömnen faktiskt påverkas. 

 

Höghöjdsträning i idrottsliga sammanhang kom i fokus under olympiska spelen i 

Rom 1960, då det blev känt att den etiopiske guldmedaljören i maraton, Abebe 

Bikila, var uppvuxen och tränad på det vi idag kallar hög höjd. Eftersom många 

afrikaner boende och tränande på hög höjd följde i hans vinnande fotspår började 

man spekulera om inte höghöjdsträning kunde användas som ett hjälpmedel för att 

öka prestationsförmågan på låglandsnivå (Strømme & Ingjer, 1994). Träning på 

hög höjd har idag blivit populärt i en mängd idrotter som ställer krav på 

uthållighet. Syftet med träningen är att man ska förbättra syretransporten i blodet 

och syreupptaget i muskulaturen vilket kan leda till förbättrade resultat vid 

tävlingar på lågland. Ett problem vid höghöjdsträning är att man inte orkar träna 

lika hårt och får därför inte alltid de önskade förbättringarna (Lännergren, 

Ulfendahl, Lundeberg & Westerblad, 1998). 

 

Med ökande höjd sjunker lufttrycket och därmed också syrgastrycket (syrets 

partial-/deltryck). Vid vistelse på hög höjd kan man därför få problem med 

syretransporten ut till vävnaderna. Speciellt märkbart blir detta om man anstränger 

sig fysiskt, orsakat av minskad syretillgång i kroppsvävnaderna (hypoxi). Vid en 

längre tids vistelse på hög höjd ser man en acklimatisering, det vill säga 

anpassningar i kroppen som syftar till att motverka problemen med det låga 

syrgastrycket. Det låga syrgastrycket stimulerar kroppens anpassningssystem till 

en ökad bildning av röda blodkroppar och hemoglobin1, vilket medför att blodets 

förmåga att transportera syre ökar. Vidare stimuleras skelettmuskulaturen till en 

                                                 
1 Hemoglobin; Hb, ett syrebindande protein som finns i hög halt i de röda blodkropparna, ger blodet 
dess röda färg, har förmåga att ta upp, binda och avge syre (Nationalencyklopedin, 2002).  
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ökad kapillärbildning samt en ökning av antalet mitokondrier2 i muskelcellerna. 

Detta leder i sig till att skelettmuskulaturen på ett bättre sätt kan tillgodogöra sig 

syre (Lännergren et al., 1998; M. Svensson, personlig kommunikation, 5 

december, 2002). Om syretransporten till musklerna blir mera effektiv kan detta 

öka kraftutvecklingen och framförallt uthålligheten. Enkelt uttryckt kan 

syretransporten förbättras av större blodmängd i kroppen och en högre halt av 

hemoglobin i blodet. Hormonet erytropoetin (epo) bildas i kroppen och stimulerar 

bildningen av röda blodkroppar i benmärgen. Som läkemedel används epo vid 

sjukdomar då blodkroppsbildningen sviktar, till exempel vid svår njursjukdom. 

Kroppens egen epoproduktion kan stimuleras genom att utsätta sig för lägre 

syrehalt eller syretryck i inandningsluften. Tendensen till syrebrist som då uppstår 

i kroppen ger en signal till ökad bildning av epo. Tävlingsidrottare försöker 

utnyttja detta genom att förlägga sin träning till områden som är belägna högt över 

havsytan. En annan metod är att vistas i så kallade höghöjdshus. Huset behöver 

inte vara högt beläget, men genom att manipulera inomhusluftens tryck eller 

syrehalt uppnås samma effekt som av hög höjd (Nationalencyklopedin, 2002).  

 

Lungornas, hjärtats samt blodets roll i syretillförseln till olika organ har stått i 

centrum vid diskussionen kring effekterna av prestationsförmågan av 

höghöjdsträning (Celsing, 1988; Strømme & Ingjer, 1994). Andningsapparatens 

uppgift är att transportera syrgas till cirkulationssystemet som sedan för syrgas ut 

till cellerna. Koldioxidtransporten går åt det motsatta hållet där blodet för 

koldioxid från cellerna till andningsapparaten där det vädras ut. Syrgas löser sig 

relativt dåligt i blod och måste därför transporteras på ett annat sätt, transporten 

sköts därför av hemoglobin. Cirkulationsapparaten är uppbyggd av två kretslopp; 

lilla kretsloppet (lungcirkulationen), som syresätter blodet, och stora kretsloppet 

(systemcirkulationen), som försörjer olika organ. (Lännergren et al., 1998). 

 

Höghöjdssjuka uppträder vanligtvis på höjder över 2438 meter (8000 feet) eller 

högre. Höghöjdssjuka är vanligare än man tror och förväxlas ofta med andra 

tillstånd. Den akuta formen av höghöjdssjuka inkluderar ett flertal tillstånd eller 

sjukdomar som ofta förekommer samtidigt. Tillståndet börjar alltid med en 

                                                 
2 Mitokondrie; cellorganell där energi frigörs i närvaro av syrgas (Lännergren et al., 1998). 
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mildare form där symtomen är irriterande och störande med huvudvärk, 

insomningssvårigheter, irritabilitet, utmattning, minskad aptit, illamående, 

kräkningar och andningssvårigheter vid ansträngning. Andra symtom är minskad 

förmåga till att upprätthålla mentalt arbete, svaghet, trötthet, nedstämdhet, dov 

smärta och obehag i bakre bröstväggen. I allvarliga fall kan utgången bli dödlig 

(Jacobsson, 1988; Lännergren et al., 1998). 

 

Den optimala effekten av hög höjd bör gynnas av att bo på närmare 2500 meters 

höjd, men att träningen utförs så nära havsnivå som möjligt. Det finns dock endast 

få platser i världen där detta kan användas i praktiken. Problemet har man kunnat 

förbise genom att konstruera anläggningar på havsnivå som tillåter idrottsutövaren 

sömn och vila på simulerad hög höjd (Hahn et al., 2001; Wilber, 2001). Simulerad 

hög höjd innebär att man vistas i exempelvis höghöjdsrum, där syrets partial-

/deltryck är reducerat utan att det totala lufttrycket är minskat. Jämförelsen med 

”riktig” hög höjd är att det totala lufttrycket är lägre än vid havsnivå (M. 

Svensson, personlig kommunikation, 17 april, 2002).  

 

Sömn på hög höjd verkar karakteriseras av dålig subjektiv kvalitet, ökad 

vakenhet, fler förekommande uppvaknande under natten, markerad nattlig hypoxi, 

minskad sömneffektivitet, minskad total sömntid och periodisk andning3. Personer 

som vistats på hög höjd säger sig ha upplevt sömnstörningar med rastlöshet och 

sömnlösa nätter. Kvävningskänslor har beskrivits vid plötsligt uppvaknande. 

Rapporter har visat att sömnen försämras ju högre höjden blir, det vill säga ett 

omvänt förhållande mellan sömnaltitud4 och sömnkvalitet. Ett blekt tilltagande 

sömnmönster känt som periodisk andning förknippas med sömn på hög höjd 

(Goldenberg, Richalet, Onnen & Antezana, 1992; Wickramasinghe & Anholm, 

1999). 

 

Sömnen indelas i ortosömn och parasömn. Under ortosömnen varierar sömndjupet 

från ytlig till djup sömn. Muskeltonusen är låg och man har en sänkt andnings- 

och pulsfrekvens. Under parasömnen är muskeltonusen låg i hela kroppen 

                                                 
3 Periodisk andning; mönster i vilken en period av hyperventilation växlar med hypoventilation 
och/eller andningsuppehåll (apné) (Walton, Beeson & Bodley Scott, 1986). 
4 Altitud; en plats höjd över havsytan (Nationalencyklopedin, 2002). 
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förutom i ögonmuskulaturen. Sömnen är djup och andnings- och hjärtfrekvens är 

ojämn och högre än under ortosömnen. Parasömnen kan även benämnas REM-

sömn (Rapid Eye Movement). Fördelningen mellan orto- och parasömnen är 80-

20 under sömncykeln (Lännergren et al., 1998). Sömnen är en livsviktig 

fysiologisk funktion och en viloperiod för hjärnan och därmed för hela kroppen. 

Ett dygn utan sömn gör att prestationsförmågan halveras det vill säga trötthet 

åtföljs av avtagande prestationsförmåga (Nationalencyklopedin, 2002). 

Periodisk andning och andningsuppehåll förekommer ofta under ortosömnen men 

aldrig under parasömnen. Studier som visar på detta är genomförda på en altitud 

av 4300 meter eller lägre (Wickramasinghe & Anholm, 1999). 

 

Man vet sedan länge att vila och sömn är en viktig del i återhämtningen efter 

träning (Strømme & Ingjer, 1994), vilket är avgörande för utvecklingen av 

prestationsförmågan. Exempelvis ökar insöndringen av tillväxthormon till blodet 

under ortosömnen. Dålig sömn på hög höjd är vanligt och kan bero, som tidigare 

nämnts, på en kombination av psykologiska och fysiologiska faktorer. Symtomen 

yttrar sig som dåsighet och nedsatt prestationsförmåga under dagen (Dubowitz, 

1998).  

 

Studien genomfördes på Winternets anläggning i Boden. Winternet är ett 

avancerat test-, rådgivnings-, forsknings- och utvecklingscentra för idrott, motion 

och friskvård. Hela verksamheten är forskningsinriktad och sker på vetenskaplig 

grund med fokus på fysiologiska och fysikaliska tester i såväl inomhus- som 

utomhusmiljö. Här erbjuds tester, logi (som även omfattar två höghöjdsrum) och 

träningsmöjligheter med hjälp av anställda läkare, sjukgymnaster, fysiolog och 

idrottslärare. Verksamhetens omfattning är unik och finns inte på något annat 

ställe i världen. Huvudman för Winternet är Luleå tekniska universitet (Winternet, 

2002). 

 

 

 

SYFTE 
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Syftet med studien var att ta reda på om sömnkvaliteten påverkades av vistelse på 

simulerad hög höjd, samt hur syreupptagningsförmågan, pulsen och Hb-värdet 

påverkades på sex friska försökspersoner. 

 

 

METOD 

 

Försökspersoner (Fp) 

Sex manliga Fp rekryterades från Institutionen för hälsovetenskap samt 

träningscentrat Step In i Boden (se bilaga 1). Åldern sträckte sig mellan 20-34 år 

(medelålder: 23,8 år). Till studien söktes unga, friska individer med en 

motionsvana på 3-5 gånger per vecka. Resultaten av Hb-värden samt 

cykelergometertest från Fp 6 har exkluderats från studien. Dessa resultat är ej 

tillförlitliga på grund av att den sista testomgången blev förskjuten två veckor 

efter avslutad testperiod på grund av sjukdom. 

 

Inklusionskriterier: 

- kön: man 

- ålder: 20-34 

- motionsvana: 3-5 träningstillfällen per vecka 

 

Exklusionskriterier: 

- rökare 

- kända hjärtbesvär 

- elitidrottare 

 

Material 

• Höghöjdsrum. 

I studien användes två rum på vardera cirka 15 kvadratmeter. I rummen fanns en 

säng, en insatt extrasäng, sängbord, bokhylla, ett skrivbord med tillhörande stol 

samt ett badrum med toalett och dusch. Syrehalten reglerades med hjälp av 

syrgaskoncentratorn Companion 509 (Puritan–Bennett Corp., Mallinckrodt). 

Den elektroniska panelen som läste av syrgaskoncentrationen var av märket OBS 
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501 (Ottestad Breathing Systems AS). Kopplad till OBS 501 fanns en dosa med 

namnet Sense Air som känner av ppm5 samt temperatur i rummen. 

Koldioxidhalten reglerades av Scrubber Unit. Höghöjdsrummen har ett väl 

fungerande säkerhetssystem med bland annat sensorer som mäter koldioxidhalten 

i rummen, detta för att minimera risken för exempelvis koldioxidförgiftning. 

Apparaturen är ej validitets- och/eller reliabilitetstestade. 

 

• Låglandsrum. 

Två rum användes i studien på vardera cirka 24 kvadratmeter. I rummen fanns två 

sängar med tillhörande sängbord, bokhylla, skrivbord med tillhörande stol, bord 

med fyra stolar samt ett badrum med toalett och dusch. 

 

• Formulär för skattning av upplevd sömnkvalitet.  

Formuläret är av författarna utvecklat utifrån dels aktuell kunskap och dels ett 

frågeformulär från Lung- och allergisektionen på Sunderby sjukhus gällande 

snarkning och sömnapné samt frågeformuläret Temperatur and Comfort 

Questionnaire av Andersson (2001). Reliabilitet och validitet är ej undersökt på 

någon av dem.  

Skattningsformuläret är konstruerat med påståenden utifrån visuell analogskala 

(VAS) (se bilaga 2). VAS är en grafisk metod för att mäta en persons uppfattning 

eller upplevelse. Skalan består av en horisontell linje, 97 millimeter lång 

(vanligen 100 millimeter). Vid linjens ändpunkter finns angivet extremvärdena på 

det man mäter. Försökspersonen sätter ett streck tvärs över linjen i det läge som 

motsvarar vad han anser eller känner. Sträckets läge omvandlas av undersökaren 

till ett siffervärde (avståndet mellan strecket och linjens ena ändpunkt). Skalan är 

lätt att använda, är känslig för förändringar och har god reliabilitet 

(Nationalencyklopedin, 2002).  

 

 

Följande påståenden ingick i skattningsformuläret: 

1: där 0 = lätt att somna och 97 = svårt att somna. 

2: där 0 = sovit hela natten och 97 = vaknat under natten. 

                                                 
5 ppm; part(s) per million; delar av ett ämne på 1 000 000 delar luft el. vätska el. (1) mg/kg (Lindskog, 1997). 
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3: där 0 = vaknat trött och 97 = vaknat utvilad. 

4: där 0 = vaknat med huvudvärk och 97 = vaknat utan huvudvärk. 

5: där 0 = trött/sömnig under dagen och 97 = pigg/vaken under dagen. 

6: där 0 = minnes-/koncentrationssvårigheter under dagen och 97 = 

fokuserad/koncentrerad under dagen. 

7: där 0 = sovit bra och 97 = sovit dåligt. 

Formuläret avslutades med frågan: har du någon gång under natten hastigt vaknat 

för att det känts som att du inte kunnat andats?, samt utrymme för egna 

kommentarer. 

 

• Cykelergometertest med skattning enligt Borgs skala. 

Cykelergometertestet är ett funktionstest för att uppskatta bland annat 

syreupptagningsförmågan av en ej sjukdomsspecifik målgrupp. Testet är dock inte 

relevant att utföra på personer som använder blodtryckssänkande medicin av typ 

betablockerare. Testvärdena är inte jämförbara mellan olika individer utan bör 

framförallt användas för att utvärdera exempelvis effekten av konditionsträning 

hos den enskilde individen (LSR, 1999). Ergometertestet har enligt Åstrand och 

Rodahl (1977) test-retest, interbedömarreliabilitet samt validitet för friska 

personer. Vid testen i studien användes Monark Ergonomic 839E (Monark 

Exercise AB) som är en datorstyrd ergometercykel försedd med datorstyrd 

reglering av belastningen. Åstrands test används för att bestämma den maximala 

syreupptagningsförmågan. Fp utför ett submaximalt arbete under cirka sex 

minuter och därvid mäts ett stadigt eller konstant pulsvärde ut, så kallad steady 

state. Belastningen i förhållande till den resulterande pulsfrekvensen jämförs med 

ett beräknat förhållande, justerat med hänsyn till ålder, vikt och kön, och därefter 

räknas den maximala syreupptagningsförmågan ut (Användarmanual för Monark 

Ergonomic 839E). 

 

Borgs skala (se bilaga 3) är ett mätinstrument med verbal numerisk kategoriskala 

från 6 till 20 för självskattning av lokala och/eller generella symtom av en ej 

specifik målgrupp.  Instrumentet är användbart under pågående fysisk aktivitet då 

Fp kan skatta sina symtom muntligen (LSR, 1998). Enligt Borg (1982) kan 

instrumentet användas för skattning av exempelvis smärta, värk, andfåddhet och 
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ansträngning. Eftersom skalan direkt mäter intensiteten av symtom anses 

innehållsvaliditeten vara hög (LSR, 1998). 

 

• Pulsmätning. 

Vid pulsmätningen användes Polar Team System (Polar Electro Sverige AB), 

där man använder sig av ett pulsband, som registrerar och lagrar pulsen var femte 

sekund under tiden bandet är i kontakt med huden. Pulsbandet fästes runt 

bröstkorgen i höjd med solar plexus. Via en dosa kopplad till en dator läses 

pulsinformationen av med hjälp av datorprogrammet Polar Precision 

Performance SW 3.0 (Polar Electro Sverige AB). Här kan man sedan vidare 

analysera och bearbeta överförd pulsdata. Pulsbanden kan mäta med en precision 

på +/- 1 % (M. Laine, personlig kommunikation, 13 december, 2002). 

 

• Kapillärprov för uppmätning av Hb-värde. 

I studien användes en B-Hemoglobin Fotometer från HemoCue. I en 

mikrokuvett samlas 10 mikroliter (µl) kapillärt blod från fingerblomman upp som 

sedan förs in i fotometern där resultatet visas i enheten millimol (mmol) inom 60 

sekunder. Korrelationen jämförd med internationella referensmetoder är hög 

(r=0.99). Systemets noggrannhet är ± 1,5 % (HemoCue AB, 2002). 

Koncentrationen av hemoglobin i blodet uppgår normalt till 132-163 g/l hos män 

(jämfört 116-148 g/l hos kvinnor) (Nationalencyklopedin, 2002). 

 

Procedur 

Testperioden sträckte sig över två sammanhängande veckor, vilka indelades i 

period 1 och 2. 

Period 1: Fp 1, 2, 5 och 6 tillbringade 5 nätter två och två mellan klockan 21.00-

7.00 från söndag kväll till fredag morgon i höghöjdsrummen på Winternet. 

Samtidigt tillbringade Fp 3 och 4 tiden i ett rum utan lägre syretryck. 

Period 2: Fp bytte rum, det vill säga Fp 1, 2, 5, och 6 sov nu i rum utan lägre 

syretryck emedan Fp 3 och 4 sov i ett av höghöjdsrummen. 
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Partial-/deltrycket i höghöjdsrummen reducerades till 

en syrehalt på cirka 15 % vilket motsvarar en höjd av 

2740 meter (se tabell 1). Detta anses vara en bra nivå 

då man anser att 1700 meter är låg hög höjd medan 

nivåer över 3000 meter anses extrema (M. Svensson, 

personlig kommunikation, 13 maj, 2002). 

 
Maskinerna i höghöjdsrummen bullrar, Fp fick därför 

möjlighet att sova med öronproppar. Fp levde i övrigt 

så normalt som möjligt under försöksperioderna och 

fysisk aktivitet tilläts i den omfattning som vederbörande var van vid. För att 

erhålla reliabla värden rekommenderades Fp att undvika psykisk/negativ stress 

under de aktuella perioderna. Enligt Nationalencyklopedin (2002) menas negativ 

stress att det råder obalans mellan de krav som ställs och förmågan att hantera 

kraven. En metod att hantera denna stress är genom så kallad coping, där 

livsfaktorer som motion, kost och tillräcklig sömn ingår. 

 

Den upplevda sömnkvaliteten skattades i ett formulär av Fp efter varje natt. Varje 

påstående hade en 97 millimeter lång VAS-linje. Cykelergometertesten utfördes 

före och efter varje period, totalt tre gånger för varje Fp. Testet utfördes med 

Åstrands test och värdena fördes in i ett protokoll (se bilaga 4). Under testet 

skattade Fp sin ansträngningsgrad enligt Borgs skala efter varje minut. Testerna 

utfördes av samma personer vid samtliga tillfällen. Pulsmätning skedde varje natt 

med pulsband genom kontinuerlig datoriserad registrering under vistelsen i 

rummen mellan klockan 21.00-07.00. Hb-värdet togs via ett kapillärprov i 

fingerblomman vid tre tillfällen (söndag, tisdag samt torsdag) varje testperiod. 

Två kyvetter fylldes från samma finger och ett medelvärde av dessa två prover 

räknades ut. Provtagningarna utfördes av samma person vid samtliga tillfällen. 

 

 

Statistik 

Resultatet redovisas deskriptivt i tabeller och figurer samt i löpande text. 

 

 

Oxygen-% Höjd/m ö h 

20,9 0 

20 365 

19 810 

18 1260 

17 1740 

16 2180 

15 2740 

14 3270 

13 3840 

12 4390 

Tabell 1. 
(Ottestad Breathing Systems AS)
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ETISKA ASPEKTER 

 

Etikansökan (se bilaga 5) är godkänd av etikgruppen vid Institutionen för 

hälsovetenskap i Boden, Luleå tekniska universitet. De frivilliga Fp informerades 

muntligen samt skriftligen (se bilaga 6) om studiens syfte och eventuella risker. 

Deltagarna fick när som helst avbryta sitt deltagande utan att ange orsak. 

 

Medicinskt ansvarig för studien var överläkare Jack Lysholm, som även är 

forskningsledare för Winternet. Fp hade under testperioderna tillgång till två 

journummer, som gick till författarna av denna studie, dit de kunde vända sig vid 

behov. 

 

 

RESULTAT 

 

Formulär för skattning av upplevd sömnkvalitet 

Skattningen från formuläret av upplevd sömnkvalitet redovisas nedan i figur 1-4. I 

figurerna redovisas högsta och lägsta skattningsvärde för påstående 1, 3, 4 och 7 

samt ett medelvärde av skattningen för varje Fp och period tillhörande dessa 

påståenden. Resultaten från påstående 2: om man sovit hela eller vaknat under 

natten, påstående 5: om man varit trött/sömnig eller pigg/vaken under dagen och 

påstående 6: om man haft minnes-/koncentrationssvårigheter eller varit 

fokuserad/koncentrerad under dagen valdes att ej redovisas. Dessa påståenden 

kändes i efterhand inte relevanta och/eller misstolkades av Fp. 
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Påstående 1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Fp

Sk
at

tn
in

g

Högsta 7 9 13 20 85 27 4 66 74 46 16 1

Lägsta 1 1 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0

Medelvärde 5 4 6 5 34 12 2 17 26 10 3 0

H 1 L 1 H 2 L 2 H 3 L 3 H 4 L 4 H 5 L 5 H 6 L 6

Figur 1. Påstående 1 där skattning på 0 motsvarar ”lätt att somna” och 97  
motsvarar ”svårt att somna”. H=höghöjdsvistelse, L=låglandsvistelse, siffran 
efter motsvarar Fp. 

 
En markant skillnad kan urskiljas av medelvärdena för Fp 3, 4 och 5 i figur 1. Fp 

3 och 5 hade svårare att somna under sin höghöjdsvistelse emedan Fp 4 hade 

svårare att somna under sin låglandsvistelse. 

Påstående 3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Fp

Sk
at

tn
in

g

Högsta 10 6 90 92 96 97 96 94 52 49 97 97

Lägsta 1 2 32 69 6 62 86 65 3 0 64 0

Medelvärde 5 3 71 79 57 90 93 86 34 20 90 67

H 1 L 1 H 2 L 2 H 3 L 3 H 4 L 4 H 5 L 5 H 6 L 6

Figur 2. Påstående 3 där skattning på 0 motsvarar ”vaknat trött” och 97  
motsvarar ”vaknat utvilad”. H=höghöjdsvistelse, L=låglandsvistelse, siffran 
efter motsvarar Fp. 

 
I figur 2 kan en markant variationsvidd av skattningen urskiljas gällande Fp 3 på 

höghöjd samt Fp 6 på lågland. Medelvärdena skiljer sig markant mellan de båda 

perioderna för Fp 3, 5 och 6. 
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Påstående 4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Fp

Sk
at

tn
in

g

Högsta 89 97 94 94 97 97 97 97 97 97 97 97

Lägsta 37 67 40 89 96 96 96 96 95 95 97 96

Medelvärde 65 82 81 92 96 97 97 97 96 96 97 97

H 1 L 1 H 2 L 2 H 3 L 3 H 4 L 4 H 5 L 5 H 6 L 6

Figur 3. Påstående 4 där skattning på 0 motsvarar ”vaknat med huvudvärk” och  
97 motsvarar ”vaknat utan huvudvärk”. H=höghöjdsvistelse, 
L=låglandsvistelse, siffran efter motsvarar Fp. 

 
Endast Fp 1 och 2 hade känningar av huvudvärk och under sin höghöjdsvistelse 

men Fp 1 hade dessutom känningar under sin låglandsvistelse, vilket kan utläsas i 

figur 3. 

Påstående 7

0

10

20

30

40

50

60

70

Fp

Sk
at

tn
in

g

Högsta 56 7 64 10 25 1 21 45 56 48 30 0

Lägsta 13 1 6 1 0 0 6 0 1 0 0 0

Medelvärde 32 3 23 4 10 0 12 17 12 11 6 0

H 1 L 1 H 2 L 2 H 3 L 3 H 4 L 4 H 5 L 5 H 6 L 6

Figur 4. Påstående 7 där skattning på 0 motsvarar ”sovit bra” och 97 motsvara  
”sovit dåligt”. H=höghöjdsvistelse, L=låglandsvistelse, siffran efter motsvarar 
Fp. 

 
Fp 4 skiljer sig från övriga då han var den enda som skattade sin sömn bättre 

under sin höghöjdvistelse (se figur 4). 
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Vad gäller frågan om man hastigt vaknat under natten för att det känts som om 

man inte kunnat andats svarade endast en Fp att han under en natt på höghöjd 

vaknat på detta sätt. 

 

Cykelergometertest 

Värdena från cykelergometertesten redovisas i figur 5 i ml/kg x min. 

Referensvärdet för varje Fp är det värde som togs innan påbörjad första period. 

Resultaten från Fp 6 har exkluderats då dessa värden inte var tillförlitliga. 

40

45

50

55

60

65

70

m
l/k

g 
x 

m
in

Fp 1 55,5 42,3 54,8

Fp 2 50,5 44,5 49,9

Fp 3 42,5 48,0 44,0

Fp 4 47,5 50,3 49,6

Fp 5 65,2 56,8 63,4

Referensvärde Höghöjd Lågland

 Figur 5. Testvärden av cykelergometertesten för Fp 1-5.  

 

Under höghöjdsvistelsen förbättrade Fp 3 och 4 sina testresultat jämfört med sina 

referensvärden, som kan utläsas i figur 5, emedan övriga Fp försämrade sina 

testresultat under samma period. 

 

Pulsmätning 

I figur 6-11 redovisas ett medelvärde från pulsmätningarna från klockan 23.00-

06.30. Vilopulsens medelvärde har räknats ut av samtliga värden för varje Fp 

under båda perioderna (höghöjd respektive lågland). Pulsen anges i slag per 

minut. Extrema pulstoppar som förekommit har bortredigerats.  
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Fp 1

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

23:00 00:12 01:24 02:36 03:48 05:00 06:12

tid

pu
ls

medel låg medel hög

Figur 6. Medelvärden av pulsvärden från Fp 1 under höghöjds- och låglands- 
vistelse. 

 
 
 

Fp 2

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

23:00 00:12 01:24 02:36 03:48 05:00 06:12

tid

pu
ls

medel låg medel hög

Figur 7. Medelvärden av pulsvärden från Fp 2 under höghöjds- och låglands- 
vistelse. 
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Fp 3

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

23:00 00:12 01:24 02:36 03:48 05:00 06:12

tid

pu
ls

medel låg medel hög

Figur 8. Medelvärden av pulsvärden från Fp 3 under höghöjds- och låglands- 
vistelse.  

 
 
 

Fp 4

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

23:00 00:12 01:24 02:36 03:48 05:00 06:12

tid

pu
ls

medel låg medel hög

Figur 9. Medelvärden av pulsvärden från Fp 4 under höghöjds- och låglands- 
vistelse.  
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Fp 5

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

23:00:00 00:12:00 01:24:00 02:36:00 03:48:00 05:00:00 06:12:00

tid

pu
ls

medel låg medel hög

Figur 10. Medelvärden av pulsvärden från Fp 5 under höghöjds- och låglands- 
vistelse. 

 
 
 

Fp 6

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

23:00 00:12 01:24 02:36 03:48 05:00 06:12

tid

pu
ls

medel låg medel hög

Figur 11. Medelvärden av pulsvärden från Fp 6 under höghöjds- och låglands- 
vistelse. 

 

I resultaten från pulsmätningarna i figur 6-11 kan utläsas en tendens till något 

högre medelpuls under perioden på höghöjd jämfört med lågland. 
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Kapillärprov för uppmätning av Hb-värde 

I figur 12 redovisas Hb-värdet i millimol. Innan varje period påbörjades togs ett 

referensvärde på samtliga Fp. Resultaten från Fp 6 har exkluderats då dessa 

värden inte var tillförlitliga. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1 2 3 4 5

Fp

H
b-

vä
rd

e

Referensvärde
höghöjd
Hb-1 höghöjd

Hb-2 höghöjd

Referensvärde lågland

Hb-1 lågland

Hb-2 lågland

Figur 12. Resultat från mätning av Hb-värde under höghöjds- och låglandsvistelse. 
 

Resultaten från Hb-mätningarna visar ingen större variation mellan perioderna på 

höghöjd respektive lågland.  

 

 

DISKUSSION 

 

På hög höjd, där syretrycket i inandningsluften är nedsatt, blir artärblodets 

syreinnehåll också lägre än på havsnivå. Pulsfrekvens, hjärtats minutvolym och 

andning ökar. Efter en tids vistelse på hög höjd sker en acklimatisering där bland 

annat antalet röda blodkroppar ökar, andningen ökar och pulsen under vila och 

arbete sänks. Det diskuteras inom idrottskretsar huruvida träning på hög höjd är 

särskilt bra inför tävling på låglandsbana. Ökningen av blodets Hb-värde borde 

bland annat vara gynnsamt (Åstrand & Rodahl, 1981). 
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Enligt Luks et al. (1998) förbättras den subjektiva sömnkvalitén på en höjd av 

3800 meter genom att syrgasberika luften i rummen. Samtliga variabler; 

sömndjup, utvilad vid uppvaknande, hela sömnkvalitén, förmågan att hålla sig 

sovande, insomningstid och förekomst av huvudvärk förbättrades jämfört med 

rummen utan syrgasberikning.  

 

Vår förhoppning med studien var från början att få tag på 8 försökspersoner men 

uppslutningen och intresset visade sig vara mindre än förväntat. Detta ledde i 

slutändan till att endast 6 försökspersoner deltog. Begränsningen till 8 

försökspersoner berodde till stor del på begränsad tillgänglighet av rum och tid. 

På Winternets anläggning finns endast två höghöjdsrum att tillgå.  

 

Trots att höghöjdsrummen var singelrum, och låglandsrummen var dubbelrum, 

sov försökspersonerna två och två i rummen. Detta kan ha påverkat samtliga 

testresultat då det kan ha känts ovant och trångt att dela rum med någon. I 

höghöjsrummen sov dessutom en av försökspersonerna i en insatt extrasäng. 

Vidare hade försökspersonerna, som vistades i höghöjdsrummen, ett ökat ansvar 

då de själva kontrollerade apparaturen för att bibehålla en stadig 

syrgaskoncentration. Syrgashalten i höghöjdsrummen pendlade under de båda 

perioderna mellan 14,7-15,5 % vilket kan ha påverkats av hur ofta och hur länge 

dörrarna till rummen öppnades. Vi påpekade dock för försökspersonerna att 

dörren skulle hållas stängd i mesta möjliga mån för att undvika läckage. I övrigt 

medförde apparaturen i sig bland annat ett visst buller som kunde upplevas 

störande, därför erbjöds försökspersonerna att sova med öronproppar. Detta 

tillsammans med att isoleringen av rummen ledde till att det blev varmt och 

fuktigt vilket kan ha påverkat sömnen.  

 

I pulsdiagrammen kan skådas att pulsen var högre mellan cirka klockan 23.00 och 

00.00 då försökspersonerna var i rummen på lågland. Rummen var större (24 

kvadratmeter) på lågland jämfört med höghöjdsrummen (15 kvadratmeter), vilket 

ger större möjlighet till att vara aktiv. Under båda perioderna redovisas resultaten 

av pulsmätningen från klockan 23.00 till klockan 06.30 då tanken var att det var 

under den tidsperioden som försökspersonerna sov. 
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Störningar av pulsband kan bland annat ha uppstått på grund av felaktig placering 

på bröstet. Den placeras bäst under bröstmuskulaturen, direkt mot huden, och om 

kontakten är dålig kan bandet justeras i sid- eller höjdled. Elektrodytorna måste 

vara i direkt kontakt med huden. Pulsmätaren kan ha visat felaktiga värden om 

elektrodytorna inte varit ordentligt fuktade. Om bandet rör sig mot huden kan 

registreringen tillfälligt bli felaktig, bandet måste därför vara tillräckligt hårt 

åtdraget. Elektromagnetiska störningar kan ha uppstått av bland annat 

mobiltelefoner som kan störa pulsmätningen. Störningar är dock tillfälliga och 

ofarliga. Man kan eliminera störningarna genom att flytta sig tillräckligt långt bort 

från störningskällan. Andra pulsband kan även ha varit orsaken till felaktiga 

registreringar om de kommer för nära (<1 meter) (Manual för Polar Precision 

Performance SW 3.0). Detta kan ha varit några av orsakerna till att vi inte fick 

fram några kurvor på Fp 1 natt 2 och 4 under höghöjdsperioden. Med hänsyn till 

ovanstående har vi redigerat misstänkta extrema pulstoppar i kurvorna. 

 

Cykelergometertesten genomfördes vid samma tidpunkt och vid samma plats vid 

samtliga tillfällen. Försökspersonerna informerades ej om att det inte är lämpligt 

att träna innan testen genomfördes. Vid andra testomgången hade Fp 1 och 2 

tränat innan vilket kan ha påverkat deras resultat negativt. Resultaten från Fp 3 

och 4 skiljer sig från de övrigas. Vi funderar därför på om de lade om sina 

träningsrutiner under studiens gång, då de fick tillgång att träna på Winternets 

anläggning så länge de deltog i studien.  

 

Vi valde att inte redovisa påstående 2; om man vaknat under natten, påstående 5; 

om man varit trött/sömnig under dagen och påstående 6; om man haft minnes-

/koncentrationssvårigheter under dagen från skattningsformuläret. Påståendena 

kändes i efterhand inte relevanta och/eller misstolkades av försökspersonerna. De 

påståenden som valdes att redovisas från skattningsformuläret ansågs vara direkt 

kopplade till sömnen.  

Skalan som försökspersonerna skattade på var 97 millimeter lång vilket inte var 

tänkt från början. Eftersom försökspersonerna redan hade hunnit fylla i formuläret 

innan detta upptäcktes blev vi tvungna att ha den i detta format. Det hade varit 
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mer standardiserat med en skala på 100 millimeter och lättare att jämföra med 

andra liknande skalor. 

 

På hög höjd rekommenderar man personer att dricka en extra liter vätska per 1000 

meter (S. Norén, personlig kommunikation, 14 oktober, 2002), vilket vi även 

rekommenderade våra försökspersoner. Det ökade vätskeintaget ledde till ökade 

toalettbesök under natten, vilket i vissa fall kan utläsas som en antydan i 

pulstabellerna samt sämre skattad sömn i formuläret. 

 

Hb-värdet bestämdes med hjälp av HemoCue och trots att apparaten påstås ha en 

påvisad hög reproducerbarhet visade resultaten på ett stort spridningsmått. 

Resultaten från de två kyvetterna, som togs vid samma provtagningstillfälle från 

samma finger, kunde skilja upp till 10 enheter. Detta kan bland annat ha berott på 

felaktigt handhavande av utrustningen. På grund av detta läggs inte så stor vikt 

vid resultaten då vi anser dem otillförlitliga. I övrigt kan också påpekas att det 

förmodligen krävs en längre tids vistelse på hög höjd för att få ut ett tillförlitligt 

värde. I en studie av Ashenden, Gore, Dobson och Hahn (1999) visade resultaten 

efter 23 dagars vistelse på simulerad hög höjd (3000 meter) med träning på 

lågland för manliga atleter ingen ökning av Hb-mängd vilket även styrker vårt 

resultat. 

Största vinsten med höghöjdsträning är troligen individens anaeroba kapacitet 

förbättras, vilket kan ses som en logisk anpassning då individen stressar sina 

anaeroba system mer på hög höjd. Ökningen av hemoglobin är ytterst marginell 

(Wilber, 2001).  

 

I en studie av Levine och Stray-Gundersen (1997) undersöktes om acklimatisering 

till hög höjd (2500 meter) samt träning på lågland (1250 meter), ”living high - 

training low”, förbättrar prestationsförmågan på lågland hos vältränade löpare mer 

än likvärdig träning på enbart havsnivå alternativt hög höjd. Resultatet visade att 

fyra veckors boende på hög höjd samt träning på lågland förbättrar 

prestationsförmågan vid löpning på havsnivå till följd av acklimatiseringen till 

hög höjd (ökning av mängden röda blodkroppar och maximal 

syreupptagingsförmåga). Vår studie visar på att endast två av fem Fp förbättrade 
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sin syreupptagningsförmåga under vistelse på simulerad hög höjd. Detta resultat 

kan dock ha berott på den begränsade tid som studien varade. Uppmätningen av 

Hb-värde visade i vår studie inget samband mellan de två perioderna vilket stärks 

av en studie av Stray-Gundersen och Levine (1999). De menar att för att få en 

ökning av röda blodkroppar krävs friska, uthålliga atleter med normala järnvärden 

som tillbringar tiden på en tillräckligt hög höjd (2000-3000 meter) och tillräckligt 

länge (3-4 veckor). Detta medför en kraftig och stadig ökning för produktionen av 

epo. 

 

Fler studier bör göras inom området höghöjd och sömnkvalitet, då det inte finns 

så mycket forskat inom detta område. Sömn, vila och återhämtning mellan 

träningspassen är av stor vikt för att nå goda tävlingsresultat. Anpassningen till 

hög höjd är mycket individuell vilket kan göra det svårt att tyda något av gjorda 

studier. Vi valde därför att se på de individuella skillnader som uppstod. För att få 

ett mer tillförlitligt resultat bör man ha en större population, 6 Fp var för lite. 

 

 

KONKLUSION 

 

Den deskriptiva dataanalysen visade att fem av sex försökspersoner skattade sin 

sömn sämre och två försökspersoner förbättrade sin syreupptagningsförmåga 

under vistelsen på simulerad hög höjd. Resultatet indikerade även en tendens till 

högre vilopuls under sömnen på höghöjd jämfört med lågland. Uppmätningen av 

Hb-värde visade ingen större variation mellan de två perioderna. 
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Bilaga 1 

Vill du medverka i en studie om hur sömnkvaliteten 
påverkas av vistelse på simulerad hög höjd? 

 
 
Vi söker 8 manliga försökspersoner (Fp) att deltaga i vår studie. Övernattning 
och tester i form av pulsmätning, konditionstest (cykel-ergometertest) och 
blodprovstagning kommer att utföras på Winternets anläggning. Under din 
vistelse kommer du även att få fylla i ett frågeformulär angående din upplevda 
sömnkvalitet. Studien kommer att utföras under två sammanhängande veckor 
indelade i period 1 och 2 (preliminärt v. 43-44). 
 
Period 1: 4 Fp tillbringar 5 nätter två och två mellan kl 21.00-7.00 från söndag 
kväll till fredag morgon i höghöjdsrummen på Winternet. Samtidigt tillbringar 
de 4 andra Fp tiden i rummen intill, utan lägre syretryck, två och två. 
Period 2: Fp byter rum. 
 
Som försöksperson kan du när som helst avbryta ditt deltagande i studien 
och behöver inte ange några skäl till avbrytandet. All information kommer 
att redovisas utan identitet och kommer att hanteras konfidentiellt. Ditt 
deltagande är frivilligt. 
 
Studien kommer att genomföras som vårt examensarbete på 10 poäng och är 
etiskt prövad och godkänd av institutionen. 
 
För anmälan fyll i namn och telefonnummer på listan i kuvertet märkt 
”Höghöjd” som finns i SGT6:s klassfack bredvid studentservice. 
 
 
Vid ev. frågor ring: 0736-240646 
 
 

 
 

/ Caroline Nilsson och Johanna Mellberg, SGT6 
 
 

 



Namn: _____________________________  Bilaga 2  
 
Period: _____________________________  
 
 
 

Formulär för skattning av upplevd sömnkvalitet 
 
Skatta din sömnkvalitet från det senaste dygnet genom att sätta ett vertikalt streck på var och 
en av skalorna. Observera endast ett streck per skala.  
Övriga upplevelser/känslor under natten alt. tankar/funderingar kan skrivas i kommentaren 
längst ner på sidan. 
 
 _______________________________________________  
 1. Lätt att somna   Svårt att somna 
 
 __________________________________________________  
 2. Sovit hela natten  Vaknat under  
   natten 
 __________________________________________________  
 3. Vaknat trött   Vaknat utvilad 
 
 __________________________________________________  
 4. Vaknat med  Vaknat utan  
  huvudvärk  huvudvärk 
 
 __________________________________________________  
 5. Trött/sömnig  Pigg/vaken  
 under dagen  under dagen 
 
 __________________________________________________  
 6. Minnes-/  Fokuserad/  
 koncentrations-  koncentrerad  
 svårigheter   under dagen 
 under dagen 
    
 __________________________________________________  
 7. Sovit bra  Sovit dåligt 
 
Har du någon gång under natten hastigt vaknat för att det känts som att du inte kunnat andats? 

 Ja 
 Nej 

Om ja, hur ofta: ______________________________________  
 
 
Kommentar:________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
 Utformat av: 
 Johanna Mellberg och Caroline Nilsson, 2002 



Bilaga 3 

Borgs skala 
 
 

 6 Ingen ansträngning alls 
 7 Extremt lätt 

 8 
 9 Mycket lätt 

 10 
 11 Ganska lätt 
 12 
 13 Något ansträngande 
 14 
 15 Ansträngande 
 16 
 17 Mycket ansträngande 
 18 
 19 Extremt ansträngande 
 20 Maximal ansträngning



Bilaga 4 

 
Datum: __________________________________________________________  

          

Namn: ________________________________________________________  

          

Personnummer: ________________________________________________  

          

Telefon bostad: _______________________________________________   

          

Telefon arbetet: ________________________________________________  

          

Test nr: ____________________       
          
          

ERGOMETERCYKELTEST:      
Tid Puls Belastning RPMBorg Tid Puls Belastning RPM Borg
1         1         
2         2         
3         3         
4         4         
5         5         
6         6         
7         7         
8         8         
9         9         

          

Puls vid stedy state:       
Max Vo2 (L) före ålderskorrektion:     

Max Vo2 (L) efter ålderskorrektion:     

Max Vo2 ml/kg x min:      

Värdering:        

Längd:        

Vikt:         

Hb:         



Bilaga 6 
Vill du medverka i en studie om hur sömnkvaliteten påverkas av 

 vistelse på simulerad hög höjd? 
 
 
I studien kommer vi att undersöka hur sömnkvaliteten påverkas av vistelse på simulerad hög 
höjd. Simulerad hög höjd innebär att man vistas i exempelvis höghöjdsrum, där syrets partial-
/deltryck är reducerat utan att det totala lufttrycket är minskat. Detta är skillnad i jämförelse 
med ”riktig” hög höjd då även det totala lufttrycket är lägre än vid havsnivå. 
 
Utförande: 
Totalt kommer 8 frivilliga försökspersoner (Fp) att deltaga i studien. Studien kommer att 
utföras under två sammanhängande veckor. Såväl övernattning som tester i form av 
pulsmätning och konditionstest (cykel-ergometertest) kommer att utföras på Winternets 
anläggning. Under din vistelse kommer du även att få fylla i ett skattningsformulär angående 
din upplevda sömnkvalitet. Blodprovstagning kommer att genomföras vid 3 tillfällen (söndag, 
tisdag samt fredag) varje testperiod. Proverna tas genom ett stick i fingret. 
 
Pulsmätning kommer att ske digitalt under sömnen varje natt. Den upplevda sömnkvaliteten 
skattas i ett skattningsformulär efter varje natt medan cykel-ergometertestet utförs före och 
efter varje period, totalt tre gånger. 
 
Period 1: 4 Fp tillbringar 5 nätter två och två mellan kl 21.00-7.00 från söndag kväll till 
fredag morgon i höghöjdsrummen på Winternet. Samtidigt tillbringar de 4 andra Fp tiden i 
rummen intill, utan lägre syretryck, två och två. 
Period 2: Fp byter rum. 
 
Som Fp kommer du att sova med öronproppar båda perioderna, för att det ska vara lika 
förhållanden, då driften av maskinen som minskar syret i rummen medför visst buller. Du ska 
i övrigt leva så normalt som möjligt under testperioden och fysisk aktivitet tillåts i den 
omfattning som du är van vid. 
 
Som försöksperson kan du när som helst avbryta ditt deltagande i studien och behöver 
inte ange några skäl till avbrytandet. All information kommer att redovisas utan 
identitet och kommer att hanteras konfidentiellt. Ditt deltagande är frivilligt. 
 
Vi som genomför studien går sista terminen på sjukgymnastprogrammet på Institutionen för 
hälsovetenskap i Boden och studien är etiskt prövad och godkänd av institutionen. Studien 
kommer att genomföras 021020-021101 och sammanställas under höstterminen 2002 som 
vårt examensarbete på 10 poäng.  
 
___________________________________________________________________________  
Sjukgymnaststud. Sjukgymnaststud. Handledare: 
Johanna Mellberg Caroline Nilsson Michael Svensson &  
Tfn. 0921-128 83 Tfn. 0921-517 35 Mats Engström 
Mobil: 070-2139612 Mobil: 073-6240646 Adjunkter vid 
E-mail: E-mail: Luleå Tekniska Universitet 
johmel-0@student.luth.se carnil-0@student.luth.se  

 


