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Abstrakt 
 
Syftet med studien var att reliabilitet- och validitets testa en nyutvecklad 
mätutrustning för hjärtfrekvens registrering.  Åtta manliga hockeyspelare med 
medelålder på 21,9 år med variation från 18 år till 31 år deltog.  Två maximala 
ergometercykeltest genomfördes på en Ergoline er 800S ergometercykel med en till 
två dagars mellanrum.  Registrering av hjärtfrekvens skedde kontinuerlig med hjälp 
av två olika hjärtfrekvensmätare, en nyutvecklad mätutrustning för hjärtfrekvens 
registrering via trådlös seriell länk (HTL) samt Polar hjärtfrekvensmätare (PH).  
Jämförelse gjordes mellan de båda mätutrustningarna och testtillfällena på 
individnivå samt gruppnivå.  Resultatet visade på hög reliabilitet och validitet.   
Forskning och utveckling inom telemedicin kan i framtiden spela en viktig roll inom 
rehabiliteringsmedicinen.   
 
Nyckelord: Ergometercykel, Hjärtfrekvensregistrering, Rehabilitering, Reliabilitet, 
Telemedicin, Validitet. 
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Tävlingsidrotten har under 1900-talet både utvecklats inom antalet idrotter och 

antalet utövare.  Att resultaten ständigt förbättras beror på många faktorer som 

ändrade träningsmetoder, bättre kost, inställningen till sitt idrottande, sociala 

faktorer, utrustningar och anläggningar (Carlstedt, 1994).  Träningen måste göras 

mer och mer individuell, vilket innebär ett ökat kunskapskrav på ledare och tränare.  

Ny kunskap måste därför kontinuerligt presenteras för de olika ledar kategorierna.  

Egen forskning och dokumentation av erfarenheter blir väsentlig för att utveckla 

svensk idrott och ge möjligheter att på bästa sätt motivera människan för fysisk 

aktivitet samt ge eliten optimala träningsmöjligheter (Forsberg & Saltin, 1993).  Vid 

uppläggningen av träning är det viktigt att planera för rätt belastningsnivå, samt en 

viss intensitet i träningen. Lika viktigt är att ha kontroll på att rätt intensitet i 

träningsmomentet blev genomfört (Carlstedt, 1994). 

 

Mätning av hjärtfrekvens under träning ger information som är användbar för 

planering av optimal träningsintensitet för både friska och personer som behöver 

rehabilitering (Clapp, McAuliffe, Seaward & Sleamaker, 1990; Karvonen & 

Vuorimaa, 1988).  Informationen från hjärtfrekvensmätaren är användbar för 

tränaren vid undersökning av en idrottsutövares fysiska kapacitet.  Utrustning som är 

enkel och som med stor precision mäter hjärtfrekvensen under träning och tävling är 

användbar för individer i träning och tävlingssammanhang, samt för personer som 

arbetar inom träningsfysiologins område (Clapp et al. 1990).  Idealiska 

mätinstrument ska vara billiga, lätta att administrera till stora grupper och ha en 

säkerhet i sin mätning (Freedson & Miller, 2000). 

 

Inom rehabilitering av personer med hjärtsjukdomar är övervakning av hjärtfrekvens 

vanligt.  Många olika riskfaktorer kan kopplas till sjukdom och dålig hälsa, särskilt 

till hjärtsjukdomar (Freedson & Miller, 2000).  Förhöjda kolesterol värden, högt 

blodtryck, rökning och övervikt är alla riskfaktorer som fått mycket uppmärksamhet i 

litteraturen och som kan bidra till hjärtsjukdomar.  Fysisk aktivitet är ett sätt att 

minska risken för dessa sjukdomar.  För att bestämma rätt intensitet och mängd av 

fysisk aktivitet krävs ett objektivt mätinstrument.   
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Hjärtat är den pump som driver blodet runt i blodomloppet.  Hjärtats 

cirkulationssystem startar med det lilla kretsloppet.  Blodet kommer till höger 

förmak, fortsätter ned i höger kammare vidare till lungorna för att syresättas.  Blodet 

återkommer till vänster förmak och vidare till vänster kammare för att sedan pumpas 

ut i stora kretsloppet via aorta (Bjålie, Haug, Sand, Sjaastad & Toverud, 1998; 

Lundeberg, Lännergren, Ulfendahl & Westerblad, 1998).  Den mängd blod hjärtat 

pumpar ut under en kontraktionsfas kallas slagvolym.  Slagvolymen varierar mycket 

mellan olika människor beroende på hjärtats storlek, hjärtmuskelns styrka och 

uthållighet.  Hjärtats pumpförmåga är en av de faktorer som begränsar 

syretransporten och som vi med träning har möjlighet att förbättra (Forsberg, 1995). 

Hjärtats minutvolym (slagvolym × hjärtfrekvens) är normalt på cirka 5 liter/minut. 

Minutvolymen är inte konstant utan kan ändras vid ökat behov av blodförsörjning till 

olika organ.  Tydligaste exemplet är fysiskt arbete då minutvolymen kan öka till upp 

mot 30 liter/minut (Lundeberg, et al. 1998).  Hjärtfrekvensen kan hos en ung, frisk 

person öka från vilovärdet – som oftast är 60-75 – till cirka 200, vilket motsvarar en 

tredubbling.  Eftersom hjärtfrekvensen inte kan öka förhållandevis lika mycket som 

minutvolymen, måste även slagvolymen öka vid kraftig fysisk ansträngning (Bjålie 

et al. 1998). 

 

Hjärtats pumparbete initieras av ett speciellt elektriskt system, sinusknutan, som  

innehåller frekvensbestämmande pacemakerceller.  Pacemakerceller initierar 

spontant en elektrisk impuls som sprider sig till hjärtmuskelcellerna och utlöser en 

kontraktion av hjärtat.  Dessa elektriska impulser registreras vid mätning av 

hjärtfrekvens (Levick, 2000; Luciano, Sherman & Vander, 1998). 

Registreringen av de elektriska impulserna sker via utrustningens sändare och 

mottagare.  Sändaren är placerad på ett bälte och fästes på nedre delen av 

bröstkorgen, signalen går vidare till mottagaren som registrerar hjärtfrekvensen 

(Chwalbinska-Moneta, Karvonen, Saynajakangas, 1984; Clapp et al. 1990; Karvonen 

& Vuorimaa, 1988).  

 

Stora tekniska framsteg har gjorts de senaste tio åren inom mätning av fysisk 

aktivitet.  Största framstegen har gjorts inom inskaffandet av realtidsdata samt 

utvecklingen av datachip som lagrar stora mängder information för att sedan 

analyseras (Basset, 2000).  
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Fysiologiska egenskaper som ska mätas och jämföras kräver att mätningen sker vid 

samma tidpunkt för att förhindra påverkan från dygnsvariation och dygnsrytm 

(Currier, 1984).  Fysiologiska förmågan eller egenskapen som ska mätas, kan 

förändras hos en individ under en och samma dag på grund av inre faktorer som 

trötthet, vakenhetsgrad och inställning.  Även yttre faktorer så som omgivningen, 

temperatur, luftfuktighet, dag eller nattetid, påverkar den fysiska förmågan.  Flertalet 

fysiologiska funktioner påverkas till en viss grad av olika faktorer under en dag 

(Currier, 1984). 

 

I framtiden kommer det bli möjligt att innesluta små sensorer i exempelvis kläder 

och andra accessoarer.  Sensorerna kopplas till en elektronisk anordning som skickar 

informationen till en dator.  Många kroppsliga aktiviteter så som hjärtfrekvens kan 

registreras under långa perioder.  Genom att ta del av denna information kan läkare 

och sjukgymnast följa en patients aktivitetsnivå och samtidigt kontrollera och 

därefter utvärdera olika rehabiliteringsprogram (Healey, 2000). 

Med hjälp av Internet, interaktiv video, kabel tv och övervakning via monitorer 

underlättas läkarens möjlighet att övervaka sjukdomstillstånd som diabetes och högt 

blodtryck (Charles, 2000).  Utvecklingen inom telemedicinen möjliggör en 

kostnadssänkning för sjukvården då tiden på sjukhusen kan kortas ner och 

rehabiliteringen kan utföras i individuellt anpassade hem med övervakning av 

läkaren och sjukgymnasten.  De nya tekniska framstegen kan skapa vissa problem 

vad gäller försäkran om att endast berörda personer kan ta del av 

patientinformationen.  Regler och restriktioner måste införas för att säkerställa 

patientens integritet och anonymitet (Charles, 2000). 

 

Nyutvecklad mätutrustning bör validitet- och reliabilitets testas för att säkerställa 

framtida användningsområden.  Validitet innebär att mäta (enbart) det som avses att 

mäta (Atkinson & Nevill, 1998; Befring, 1992; Wallén, 1993).  Då nyutvecklade 

instruments validitet ska fastställas är det vanligt att jämföra med ett redan befintligt 

mätinstrument som vanligtvis används och anses ha hög validitet.  Nya instrument 

kan jämföras med detta för att uppnå kriterievaliditet (Currier, 1984; DePoy & Gitlin, 

1999).  Denna typ av validitet innebär att man demonstrerar en korrelation, ett 

samband, mellan det aktuella instrumentet och ett annat instrument som har visat sig 

vara exakt och tillförlitligt.  Graden av överensstämmelse mellan de två instrumenten 
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uttryckt som en korrelationskoefficient, skulle tala om huruvida instrumentet på ett 

lika tillförlitligt och precist sätt mäter begreppet som det redan validerade 

instrumentet (DePoy & Gitlin, 1999).   

  

Reliabilitet innebär att mätinstrumentet är pålitligt, instrumentet ska ge samma 

värden vid upprepning av mätning (Befring, 1992; DePoy & Gitlin, 1999; Wallén, 

1993).  Reliabiliteten nämns oftast som en korrelationskoefficient mellan två 

variabler.  Olika typer av riktat samband kan ses mellan variabler: positiv 

korrelation, negativ korrelation eller ingen korrelation (DePoy & Gitlin, 1999).  

Positiv korrelation visar på ett samband som innebär att när värdet på en variabel 

ökar så följer den andra variabeln efter i samma riktning.  Vid negativ korrelation är 

förhållandet det omvända.  Styrkan på ett samband avges av det korrelationsmått som 

beräknas och sträcker sig från –1,0 till +1,0.  Värdet –1,0 anger ett perfekt negativt 

samband och +1,0 anger ett perfekt positivt samband.  Med perfekt avses att varje 

förändring i en variabel motsvaras av en exakt lika stor förändring i konsekvent 

riktning hos den andra variabeln (DePoy & Gitlin, 1999).  Vid prövning av 

reliabiliteten kan det vara aktuellt att genomföra samma mätning två eller flera 

gånger.  Denna procedur, som säger något om stabiliteten,  brukar kallas för test-

retest-metoden (Befring, 1992). 

Test-retest är en reliabilitetsprövning där samma test ges två gånger till samma 

individ och under samma omständigheter.  Antaganden görs att individen ska få 

samma resultat vid båda testtillfällena.  Graden av korrelation mellan test- och 

retestresultaten indikerar instrumentets stabilitet och dess reliabilitet.  Användningen 

av test-retesttekniker baseras på antagandet att det fenomen som ska mätas är stabilt 

över de två testtillfällena (DePoy & Gitlin, 1999).   

Test-retest är ett utmärkt tillvägagångssätt i en experimentell studie då reliabiliteten 

av ett elektroniskt mätinstrument ska fastställas (Currier, 1984; Hopkins, 2000).  

 
 
SYFTE 
 

Syftet med denna studie var att reliabilitet- och validitets testa en nyutvecklad 

mätutrustning för registrering av hjärtfrekvens via trådlös seriell länk. 
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METOD 

 

Försökspersoner 

 

Manliga hockeyspelare i Bodens Ishockeyklubb tillfrågades.  Med godkännande från 

aktuell tränare inleddes kontakt med de aktiva i föreningen där muntlig och skriftlig 

(bilaga 1) information delgavs.  Önskvärt antal försökspersoner var 15 stycken aktiva 

idrottare som deltog i ordinarie träning.  Antalet försökspersoner som frivilligt 

anmälde sitt intresse att delta i studien var 12 stycken.  Samtliga fick fylla i ett 

hälsofrågeformulär och intresseanmälan (bilaga 2).  Efter första testomgången avbröt 

en försöksperson studien.  Ytterliggare tre stycken försökspersoner uteblev från 

inbokad tid och valde att avbryta studien.  Slutliga antalet försökspersoner som 

deltog i studien var 8 stycken.    Medelåldern var 21,9 år, variation från 18 till 31 år. 

 

Inklusionskriterier:  Skadefri i nedre extremitet och ländrygg de senaste två 

veckorna.  Inte haft någon förkylning de senaste fyra veckorna.  Med förkylning 

menar vi att försökspersonen haft feber och/eller halsont, eller subjektivt känt sig 

sjuk och tvingats avstå från den ordinarie träningen.  Försökspersonerna får inte ha 

astma eller en diagnostiserad hjärtsjukdom eller använda sig av någon medicin som 

påverkar hjärtats aktivitet, exempelvis betablockerare (Elwin, Flatberg, Lafolie & 

Lunde, 1997).  Försökspersonerna fick ej snusa, röka eller inta en stor måltid två 

timmar innan testets början.     

 
 
Mätutrustning 

 

1. Nyutvecklad utrustning för registrering av hjärtfrekvens via trådlös seriell länk  

(HTL) som har utvecklats vid EISLAB på Luleå Tekniska Universitet.  
                                                                                                                     
                                                                                                                       Radio Modem 

                                                          RS232                                       RS232  

 

 

Bild 1.  Hjärtfrekvensmätningssystemet för HTL. 

 

Transmitter  
 

Receiver 
 

Sensor(s) 
     PCB 

  Host 
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Hjärtfrekvensmätningssystemet (bild 1) innehåller en sändare (transmitter) som fästs 

runt bröstkorgen och en mottagare (receiver).  Hjärtfrekvensdata från Polar Smart 

Coded Receiver sätts samman till ett paket i en liten mikrokontroller så att data på ett 

lämpligt sätt kan överföras över ett trådlöst seriellt RS-232 gränssnitt. Paketet 

innehåller information om hjärtfrekvens, ID-kod och status.  I sändaren är 28 olika 

Id-koder tillgängliga, en väljs ut automatiskt av sändaren vid början av varje 

testtillfälle.  ID-kod används för att åtskilja data från olika intilliggande sändare som 

förmedlar hjärtfrekvens.  De första sändarsignalerna förmedlar hjärtfrekvensen 

(hjärtat på Pulssensor Presentationen börjar blinka) (bild 2) och den andra 

sändningen innehåller status av hjärtfrekvensmätningsprocessen som indikerar 

tillförlitligheten av värdet på hjärtfrekvensen.  Statussändningen i sig innehåller den 

automatiskt valda ID-kodnumret och information om status av den nuvarande 

hjärtfrekvens uträkningen.  Om hjärtfrekvensmätningen har ID-kod: 0 innebär detta 

att mottagaren har hamnat i ett icke- kodat läge.  Med detta menas att mottagaren tar 

emot data från alla eventuellt intilliggande sändarbälten.  Utrustningen måste då 

startas om för att inte riskera att ta emot data från andra sändarbälten.  Mediet som 

används för trådlös seriell data överföring är ett radio modem med en räckvidd på 

upp till 400 meter (C. Öhult, personlig kommunikation, 29 april, 2002). 

    
Bild 2.  Pulssensor presentationen. 

 

2. Polar S810 hjärtfrekvensmätare (PH). 

                                                                        Klockstora mikroprocessorn  
 
           
 
 
  
 

 
Bild 3.  Hjärtfrekvensmätningssystemet för Polar. 

 Transmitter   Receiver 

    Micro- 
 processor

 
Display  
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Det kompletta hjärtfrekvensmätningssystemet (bild 3) består av tre delar, sändaren 

(transmitter) som sitter i ett bälte, mottagaren (receiver) och elektroniken i den 

klockstora mikroprocessorn (Boudet & Chaumoux, 2001).  Sändaren sänder 

hjärtfrekvensinformationen trådlöst till mottagaren med hjälp av lågfrekvent 

elektromagnetiskt fält. Avståndet bör inte överstiga 80- 100 centimeter mellan 

sändare och mottagare, för att överföringen av den trådlösa informationen inte ska 

brytas. Mikroprocessorn räknar ut det rådande hjärtfrekvensvärdet baserat på 

tidsintervallet mellan förbindelsen från mottagaren till mikroprocessorn (Boudet & 

Chaumoux, 2001).    

Polar S810 hjärtfrekvensmätare med dess mottagare fästes på samma sätt som ett 

vanligt armbandsur (Polar, 2001). Hjärtfrekvensen uttrycks i antal hjärtslag per 

minut.  Noggrannheten i hjärtfrekvensmätningen är ± 1 hjärtslag per minut.  

Lagringsfrekvensen vid hjärtfrekvensmätning kan ställas in efter tre olika alternativ, 

varje 5:e, 15:e eller 60:e sekund.  Testresultaten förs över till en dator genom Polar 

IR Interface (Polar, 2001).   

I en studie testades tretton olika hjärtfrekvensmätare genom att samtidigt jämföra 

med EKG. Resultaten indelades i tre olika kategorier: Excellent (utmärkt), Good 

(bra), Inadequate (bristfällig). Av de tretton olika modellerna blev 

hjärtfrekvensmätaren från Polar Electro (polar hjärtfrekvensmätare är ett varumärke 

av  Polar Electro, Oy) utvärderad som utmärkt, utifrån validitet, stabilitet och 

funktion (Ballor, Gretebeck, Montoye, & Montoye, 1991; Léger & Thivierge, 1988).  

 

Samma sändarbälte (Polar Coded Transmitter) användes till de båda 

mätutrustningarna, då mottagarna registrerar hjärtfrekvensen oberoende av varandra. 

 
Procedur 
 
Förberedande procedur 

Försökspersonerna fick ta på sig sändarbältet som fästes runt bröstkorgen.  

Mottagaren för PH fästes runt handleden på försökspersonen, HTL´s mottagare fästes 

på ergometercykeln inom en armlängds avstånd.  Vid genomgång av litteratur 

(Abukhalil et al. 1999; Arts, Jeukendrup, Kuipers & Saris, 1993; Attaway et al. 1992; 

Buckley, Eston & Sim, 2000; Chwalbinska-Moneta et al. 1984; Daugs, Kindermann, 

Meyer & Reiser, 2000; Delabays, Jaussi, Kappenberger & Savcic, 1996; Léger & 
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Thivierge, 1988; Shephard et al. 1992) där ergometercykeltest används vid 

registrering av hjärtfrekvens, hittades ingen utförlig beskrivning av de olika testens 

utförande.  Författarna till denna studie använde sig därför av ett eget konstruerat 

standardiserat ergometercykeltest.  Individuella inställningar av sadelhöjden gjordes 

för att uppnå identiska arbetsförhållanden vid de båda testtillfällena.  I en studie av 

Angelopoulou, Christoulas, Mandroukas & Vrabas (2000) har författarna sett ett 

samband mellan variation av hjärtfrekvensen och sadelhöjden på ergometercykeln.    

Försökspersonerna fick instruktion att trampa i 60-takt (120 nedtrampningar/minut 

utgör 60 hela varv/minut) som skulle hållas konstant genom hela testet.  Innan 

testens genomförande kalibrerades Ergoline er 800S ergometercykeln enligt 

tillverkarens instruktioner.   

 

Testgenomförande 

Två identiska standardiserade test på en elektroniskt bromsad Ergoline er 800S 

ergometercykel utfördes (Ergoline, 2001).  Testet inleddes med en uppvärmningsfas 

under 10 minuter med en belastning på 100 watt, försökspersonerna trampade i 60-

takt (120 nedtrampningar/minut utgör 60 hela varv/minut) som enligt instruktion 

skulle hållas konstant genom hela testet.  Registreringen av hjärtfrekvensen skedde 

kontinuerligt från och med uppvärmningsfasens 9:e minut av två olika 

mätutrustningar.  Polar S810 hjärtfrekvensmätare (PH) samt en nyutvecklad 

utrustning för registrering av hjärtfrekvens via trådlös seriell länk (HTL) som utan 

påverkan av varandra registrerade hjärtfrekvensen.  Efter uppvärmningsfasen höjdes 

belastningen till 150 Watt.  Efter 2 minuter (testets 12:e minut) höjdes belastningen 

till 200 Watt.  Efter 1 minut (testets 13:e minut) höjdes belastningen till 250 Watt.  

Efter 1 minut (testets 14:e minut) höjdes belastningen till 300 Watt.  Testet fortskred 

genom att öka belastningen med 25 Watt/minut.  Försökspersonerna skattade sin 

upplevda ansträngning enligt Borgskalan varje minut.  Testet avbröts när 

försökspersonerna inte orkade hålla rätt trampfrekvens.  Testet kunde även avbrytas 

när försökspersonerna skattade högt på Borgskalan i förhållande till hjärtfrekvensen.  

Borgskalan användes för subjektiv skattning av ansträngningen, skalstegen sträcker 

sig från 6-20 där 6 står för ingen ansträngning alls och 20 för maximal ansträngning 

(Borg, 1982).  I flera studier (Attaway, Bartoli, Davis & Pate, 1992; Chicharro, 

Feriche, Lucía, Pérez & Vaquero, 1998; Dunbar, Goris, Michielli & Kalinski, 1994; 

Shephard, Yamaji & Yokota, 1992) beskrivs ett linjärt samband mellan subjektiv 
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uppskattning av ansträngning enligt Borgskalan och hjärtfrekvens.  Testet kunde 

även avbrytas när försökspersonerna nådde sin maximala puls.  I en studie av 

Douglas, Hiller och O'Toole (1998) utgår de ifrån en beräkning av maximal puls på 

220 minus ålder.  

 

Testtillfällena utfördes med 1-2 dagars mellanrum för att minimera individuella 

förändringar mellan testomgångarna.   

 

Registrering av hjärtfrekvensen 

Hjärtfrekvensmätarna startades samtidigt i uppvärmningsfasens 9:e minut.  HTL har 

den funktionen att den börjar registrera hjärtfrekvensen något fördröjt (cirka 5-7 

sekunder) jämfört med PH som börjar registrera direkt vid igångsättning.  

Mätintervallet för registrering av hjärtfrekvens är varje sekund för HTL och var 5:e 

sekund för PH.  För att kunna jämföra mellan mätutrustningarnas registrerade 

hjärtfrekvens krävdes att de två resultaten ställdes mot varandra.  Från den första 

sekunden som HTL började att registrera hjärtfrekvensen, analyserades var 5:e 

sekund framåt (på grund av PH´s mätintervall) i testets fortsättning tills testet var 

avslutat.  För att kunna jämföra testomgångarna mot varandra så krävdes att tiden för 

test 1 och 2 överensstämde.  Testet som hade den kortaste ”testtiden” användes som 

riktmärke för jämförandet.   

Efter ett tests genomförande sparades resultaten för HTL i en extern log.fil som  

sparades om på en ny plats i datorn, detta på grund av att vid varje nystart av 

mätutrustningen raderades föregående testresultat.  Försökspersonernas resultat från 

testerna sparades på enskilda disketter.  Registreringen via PH sparades i ett minne i 

klockan.  Informationen överfördes sedan till en dator via en infraröd mottagare, som 

sparades på liknade sätt som till HTL. 

 
 

Statistik  

 
Jämförelse gjordes mellan de båda mätinstrumenten samt en jämförelse mellan de 

båda testtillfällena på individnivå och gruppnivå.  Efter att varje försöksperson utfört 

sina test lagrades informationen i minnet på PH, sedan överfördes informationen till 
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en dator för statistisk bearbetning.  Testinformationen från HTL registrerades direkt 

till datorn via trådlös seriell länk för vidare bearbetning.    

Materialet bearbetades i SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), ett 

program för statistiska bearbetningar till Windows version 10.0 (Aronsson, 1994) där 

analyserades korrelationen (Pearsons korrelationskoefficient) mellan de båda 

mätningarna (Carlsson & Douhan, 1993). 

Signifikansnivå bestämdes till p<0,05 
 
 
 
Resultat 
 
Resultatet har beräknats på de 8 försökspersoner som fullföljde studien och visar på 

hög reliabilitet och validitet.     

Korrelationskoefficienten för validiteten utläses genom jämförelse mellan HTL och 

PH i testomgång 1 respektive testomgång 2 (tabell 2-10).  Korrelationskoefficienten 

för reliabiliteten utläses genom jämförelse mellan HTL värdena i testomgång 1 och 2 

(tabell 2-10).   

Exempel: Försöksperson 1 (tabell 2) visar en korrelationskoefficient angående 

validiteten på 0,999 vid båda testomgångarna.  Reliabiliteten visar en 

korrelationskoefficient på 0,989.        
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Tabell 1 Redovisning av medelvärde, min / max värde (hjärtfrekvensen) registrerade av båda 
mätutrustningarna vid båda testtillfällena på individnivå samt gruppnivå.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N= Antal registreringar av hjärtfrekvensen. 
HTL= Hjärtfrekvens registrering via trådlös seriell länk    
PH= Polar hjärtfrekvensmätare 
 

 
Tabell 2 Korrelationskoefficient och signifikans för registrerad hjärtfrekvens av båda 
mätutrustningarna i testomgång 1 / testomgång 2 för försöksperson (fp) 1. 

Korrelation fp 1

,999** ,989** ,988**
,000 ,000 ,000

85 85 85
,999** ,989** ,989**
,000 ,000 ,000

85 85 85
,989** ,989** ,999**
,000 ,000 ,000

85 85 85

,988** ,989** ,999**
,000 ,000 ,000

85 85 85

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

HTL   
test 1

PH      
test 1

HTL   
test 2

PH      
test 2

     HTL     
test 1

      PH       
test 1

      HTL    
test 2

      PH       
test 2

Korrelationen är signifikant på 0.01 nivå (2-tailed).**. 
 

N= Antal registreringar av hjärtfrekvensen. 
HTL= Utrustning för hjärtfrekvensregistrering via trådlös seriell länk. 
PH= Polar hjärtfrekvensmätare. 

                 Testomgång 1                   Testomgång 2 
       

Medelvärde  
 

        
       Min/Max 

   
Medelvärde 

     
      Min/Max 

Försöksperson N HTL PH HTL PH HTL PH HTL PH 
 

                         
                        1 

 
85 

 
129,6 

 
129,3 

 
96/167 

 
96/166 

 
130,3

 
130,1 

 
96/166 

 
97/165 
 

                        2 96 151,7 151,3 111/190 111/189 150,5 150,1 103/188 111/187 
 

                        3 72 155,1 153,9 131/187 131/187 154,9 154,0 128/186 127/184 
 

                        4 96 138,7 138,4 101/180 101/180 132,9 133,1 97/177 98/177 
 

                        5 90 125,5 125,4 97/160 98/160 124,9 124,7 99/157 99/157 
 

                        6 77 138,8 138,7 115/163 115/163 124,2 123,9 100/156 100/155 
 

                        7 101 126,9 126,8 93/167 92/166 129,5 129,0 94/168 94/166 
 

                        8 84 134,2 134,0 112/170 113/170 126,7 126,5 94/167 94/167 
 

                                
                                
Samtliga 
försökspersoner 

701 137,2 136,8 93/190 92/189 134,0 133,8 94/188 94/187 
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Tabell 3 Korrelationskoefficient och signifikans för registrerad hjärtfrekvens av båda 
mätutrustningarna i testomgång 1 / testomgång 2 för försöksperson (fp) 2. 

Korrelation fp 2

,999** ,994** ,994**
,000 ,000 ,000

96 96 96
,999** ,995** ,995**
,000 ,000 ,000

96 96 96
,994** ,995** ,999**
,000 ,000 ,000

96 96 96

,994** ,995** ,999**
,000 ,000 ,000

96 96 96

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

HTL   
test 1

PH      
test 1

HTL   
test 2

PH      
test 2

     HTL     
test 1

      PH       
test 1

      HTL    
test 2

      PH       
test 2

Korrelationen är signifikant på 0.01 nivå (2-tailed).**. 
 

N= Antal registreringar av hjärtfrekvensen. 
HTL= Utrustning för hjärtfrekvensregistrering via trådlös seriell länk. 
PH= Polar hjärtfrekvensmätare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 4 Korrelationskoefficient och signifikans för registrerad hjärtfrekvens av båda 
mätutrustningarna i testomgång 1 / testomgång 2 för försöksperson (fp) 3. 

Korrelation fp 3

,997** ,993** ,993**
,000 ,000 ,000

72 72 72
,997** ,993** ,993**
,000 ,000 ,000

72 72 72
,993** ,993** ,999**
,000 ,000 ,000

72 72 72

,993** ,993** ,999**
,000 ,000 ,000

72 72 72

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

HTL  
test 1

PH     
test 1

HTL  
test 2

PH     
test 2

     HTL     
test 1

      PH       
test 1

      HTL    
test 2

      PH       
test 2

Korrelationen är signifikant på 0.01 nivå (2-tailed).**. 
 

N= Antal registreringar av hjärtfrekvensen. 
HTL= Utrustning för hjärtfrekvensregistrering via trådlös seriell länk. 
PH= Polar hjärtfrekvensmätare. 
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Tabell 5 Korrelationskoefficient och signifikans för registrerad hjärtfrekvens av båda 
mätutrustningarna i testomgång 1 / testomgång 2 för försöksperson (fp) 4. 

Korrelation fp 4

1,000** ,994** ,994**
,000 ,000 ,000

96 96 96
1,000** ,994** ,994**

,000 ,000 ,000
96 96 96

,994** ,994** 1,000**
,000 ,000 ,000

96 96 96

,994** ,994** 1,000**
,000 ,000 ,000

96 96 96

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

HTL   
test 1

PH      
test 1

HTL   
test 2

PH      
test 2

     HTL     
test 1

      PH       
test 1

      HTL    
test 2

      PH       
test 2

Korrelationen är signifikant på 0.01 nivå (2-tailed).**. 
 

N= Antal registreringar av hjärtfrekvensen. 
HTL= Utrustning för hjärtfrekvensregistrering via trådlös seriell länk. 
PH= Polar hjärtfrekvensmätare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 6 Korrelationskoefficient och signifikans för registrerad hjärtfrekvens av båda 
mätutrustningarna i testomgång 1 / testomgång 2 för försöksperson (fp) 5. 

Korrelation fp 5

,999** ,996** ,996**
,000 ,000 ,000

90 90 90
,999** ,996** ,997**
,000 ,000 ,000

90 90 90
,996** ,996** ,999**
,000 ,000 ,000

90 90 90

,996** ,997** ,999**
,000 ,000 ,000

90 90 90

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

HTL   
test 1

PH      
test 1

HTL   
test 2

PH      
test 2

     HTL     
test 1

      PH       
test 1

      HTL    
test 2

      PH       
test 2

Korrelationen är signifikant på 0.01 nivå (2-tailed).**. 
 

N= Antal registreringar av hjärtfrekvensen. 
HTL= Utrustning för hjärtfrekvensregistrering via trådlös seriell länk. 
PH= Polar hjärtfrekvensmätare. 
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Tabell 7 Korrelationskoefficient och signifikans för registrerad hjärtfrekvens av båda 
mätutrustningarna i testomgång 1 / testomgång 2 för försöksperson (fp) 6. 

Korrelation fp 6

,999** ,981** ,982**
,000 ,000 ,000

77 77 77
,999** ,981** ,982**
,000 ,000 ,000

77 77 77
,981** ,981** ,999**
,000 ,000 ,000

77 77 77

,982** ,982** ,999**
,000 ,000 ,000

77 77 77

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

HTL   
test 1

PH      
test 1

HTL   
test 2

PH      
test 2

     HTL     
test 1

       PH      
test 1

    HTL      
test 2

    PH         
test 2

Korrelationen är signifikant på 0.01 nivå (2-tailed).**. 
 

N= Antal registreringar av hjärtfrekvensen. 
HTL= Utrustning för hjärtfrekvensregistrering via trådlös seriell länk. 
PH= Polar hjärtfrekvensmätare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 8 Korrelationskoefficient och signifikans för registrerad hjärtfrekvens av båda 
mätutrustningarna i testomgång 1 / testomgång 2 för försöksperson (fp) 7. 

Korrelation fp 7

,999** ,996** ,996**
,000 ,000 ,000
101 101 101

,999** ,996** ,996**
,000 ,000 ,000
101 101 101

,996** ,996** ,999**
,000 ,000 ,000

101 101 101

,996** ,996** ,999**
,000 ,000 ,000
101 101 101

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

HTL   
test 1

PH      
test 1

HTL   
test 2

PH      
test 2

     HTL     
test 1

       PH      
test 1

    HTL      
test 2

    PH         
test 2

Korrelationen är signifikant på 0.01 nivå (2-tailed).**. 
 

N= Antal registreringar av hjärtfrekvensen. 
HTL= Utrustning för hjärtfrekvensregistrering via trådlös seriell länk. 
PH= Polar hjärtfrekvensmätare. 
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Tabell 9 Korrelationskoefficient och signifikans för registrerad hjärtfrekvens av båda 
mätutrustningarna i testomgång 1 / testomgång 2 för försöksperson (fp) 8. 

Korrelation fp 8

,998** ,987** ,988**
,000 ,000 ,000

84 84 84
,998** ,988** ,989**
,000 ,000 ,000

84 84 84
,987** ,988** ,999**
,000 ,000 ,000

84 84 84

,988** ,989** ,999**
,000 ,000 ,000

84 84 84

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

HTL   
test 1

PH      
test 1

HTL   
test 2

PH      
test 2

     HTL     
test 1

       PH      
test 1

     HTL     
test 2

    PH         
test 2

Korrelationen är signifikant på 0.01 nivå (2-tailed).**. 
 

N= Antal registreringar av hjärtfrekvensen. 
HTL= Utrustning för hjärtfrekvensregistrering via trådlös seriell länk. 
PH= Polar hjärtfrekvensmätare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 10 Korrelationskoefficient och signifikans för registrerad hjärtfrekvens av båda 
mätutrustningarna i testomgång 1 / testomgång 2 för samtliga försökspersoner. 

Korrelationen av samtliga fp

,999** ,969** ,969**
,000 ,000 ,000
701 701 701

,999** ,968** ,969**
,000 ,000 ,000
701 701 701

,969** ,968** ,999**
,000 ,000 ,000

701 701 701

,969** ,969** ,999**
,000 ,000 ,000
701 701 701

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

HTL   
test 1

PH      
test 1

HTL   
test 2

PH      
test 2

      HTL    
test 1

      PH       
test 1

     HTL     
test 2

      PH       
test 2

Korrelationen är signifikant på 0.01 nivå (2-tailed).**. 
 

N= Antal registreringar av hjärtfrekvensen. 
HTL= Utrustning för hjärtfrekvensregistrering via trådlös seriell länk. 
PH= Polar hjärtfrekvensmätare. 
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Diskussion 
 
Nyutvecklad mätutrustning för hjärtfrekvens registrering har i denna studie 

reliabilitet- och validitets testats.  Resultatet visade på hög reliabilitet och validitet 

med en signifikans på 0,01 nivå.   
 

Olika statistiska metoder finns för att påvisa validitet och reliabilitet.  Pearson’s 

korrelationskoefficient är en metod som flitigt används vid validitet och reliabilitets 

studier (Atkinson, Nevill, 1998).  Pearson’s korrelationskoefficient har varit den 

vanligaste metoden för att påvisa reliabilitet (Currier, 1984).  Tanken är att om en 

hög (>0,8) och statistiskt signifikant korrelations koefficient är uppnåd, anses 

utrustningen vara tillräckligt reliabel (Atkinson, Nevill, 1998). 

 

Det finns inget vedertaget korrelationsvärde som anses vara riktmärke vid 

reliabilitets studier.  Däremot finns två olika system eller scheman som kan användas 

(tabell 11) (Currier, 1984). 
 
 
Tabell 11 System / scheman för gradering av korrelationsvärde. 
                           A                                                                                B 

 
                               
0,90 – 0,99     Hög reliabilitet      0,80 – 1,0         Väldigt reliabel 
0,80 – 0,89     God reliabilitet 0,60 – 0,79        Måttligt reliabel 
0,70 – 0,79     Rimlig reliabilitet 0,60 och under         Tvivelaktigt reliabel 
0,69 och under      Låg reliabilitet 

 

 
 

Korrelationsanalysen av mätutrustningarna på individnivå (tabell 2-9) visar på hög 

reliabilitet och validitet med en signifikans på 0,01 nivå.    

Resultatet för samtliga försökspersoner (tabell 10) i denna studie visar på hög 

reliabilitet (tabell 11) med en korrelationskoefficient på 0,969 samt hög validitet med 

en korrelationskoefficient på 0,999 och en signifikans på 0,01 nivå.   

Resultaten från studien visar på att forskarnas valda procedur är genomförbar och 

säker.   

I olika studier har hjärtfrekvensmätare testats genom att samtidigt jämföra med EKG.  

Resultaten har indelats i tre olika kategorier: Excellent (utmärkt), Good (bra), 

Inadequate (bristfällig).  Av de tretton olika modellerna blev hjärtfrekvensmätaren 
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från Polar Electro (polar hjärtfrekvensmätare är ett varumärke av  Polar Electro, Oy) 

utvärderad som utmärkt, utifrån validitet, stabilitet och funktion (Ballor, Gretebeck, 

Montoye, & Montoye, 1991; Léger & Thivierge, 1988).  

På grund av dessa studiers påvisade validitet hos PH kan också HTL anses vara 

valid. 

 

Vid realitetsprövning av ett mätinstrument är det önskvärt att uppnå en så hög 

korrelation som möjligt.  Test -retest metoden används ofta vid prövning av 

reliabilitet för att uppnå en så stark korrelation som möjligt mellan de båda 

uppsättningarna av data.  Högre korrelation ger högre grad av mätstabilitet, färre 

felkällor har därmed påverkat mätprocessen (Befring, 1992).  I testets 

standardiserade förfarande så har forskarna försökt minimera felkällor.  

Fysiologiska förmågan eller egenskapen som ska mätas förändras hos en individ 

under en och samma dag på grund av inre faktorer som trötthet, vakenhetsgrad och 

inställning.  Även yttre faktorer som omgivningen, temperatur, luftfuktighet, dag 

eller nattetid, påverkar den fysiska förmågan.  Flertalet fysiologiska funktioner 

påverkas till en viss grad av olika faktorer under en dag (Currier, 1984).  

Testtillfällena ägde rum i samma lokal vid samma tidpunkt med en till två dagars 

mellanrum för att minimera dessa felkällor.  

Samband har visats mellan knävinkeln och hjärtfrekvensen under submaximala och 

maximala cykelergometertest.  Under maximala ergometercykeltest var den totala 

”testtiden” signifikant längre och hjärtfrekvensen var signifikant högre vid cykling 

med ”rakt knä” jämfört med cykling med ”böjt knä”.  Ingen signifikant skillnad i 

”toppvärdet” av mjölksyrenivån mellan de två olika positionerna kunde påvisas i 

studien (Angelopoulou et al. 2000).  Individuella inställningar av sadelhöjden gjordes 

på en Ergoline ergometercykel för att minimera de eventuella felkällorna.   

Försökspersonernas förmåga att hålla den bestämda trampfrekvensen varierade 

mellan testomgångarna.  Detta kan ha haft en inverkan på studiens resultat då 

trampfrekvensen påverkar hjärtfrekvensen. 

 

Felkällor i mätproceduren var att forskarna på given signal startade upp var sin 

mätutrustning (HTL & PH), i stället för detta så skulle det vara mera optimalt om 

utrustningarna kunde startas upp med ett och samma ”knapptryck”.  Forskarnas 

exemplar av HTL upplevdes som lite klumpig och ej så användarvänlig.  Exemplaret 
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var dock en prototyp som är under fortsatt utveckling på EISLAB vid Luleå Tekniska 

Universitet.   

Med hjälp av Internet, interaktiv video, kabel tv och övervakning via monitorer 

underlättas möjligheten att övervaka sjukdomstillstånd som diabetes och högt 

blodtryck (Charles, 2000).  Hjärtrehabiliteringspatienter skulle kunna bedriva sin 

rehabilitering i hemmet samtidigt som patientens hjärtverksamhet kan följas via dator 

(Healey, 2000).  Detta tror vi kan ge en ökad trygghet för patienten under 

rehabiliteringen.  I framtiden kommer telemedicinen med all sannolikhet att göra 

stora framsteg.  Kombinationer av olika mätutrustningar som registrerar 

hjärtfrekvens, blodtryck, syreupptag, saturation, kan möjliggöra en kostnadssänkning 

för sjukvården.  Tiden på sjukhusen kan kortas ner och rehabiliteringen kan utföras i 

hemmen med hjälp av sjukgymnast.  Informationen kan utvärderas för att 

individanpassa olika rehabiliteringsprogram (Charles, 2000). 

 

Inom idrotten kan träning och tävlingssammanhang effektiviseras.  Tränare och 

annan personal inom träningsfysiologins område, som sjukgymnast, kan följa 

hjärtfrekvensen på de aktiva idrottarna under fysisk aktivitet och under 

återhämtningsfasen.  Individanpassade träningsprogram kan göra träningen mer 

effektiv.  Under match kan exempelvis återhämtningsförmågan hos den enskilde 

spelaren under en hockeymatch analyseras, har  spelaren  kapacitet att genomföra 

hela matchen eller ska en medspelare ta hans plats.         

 

Deltagarantalet i studien var lågt.  Ett större deltagarantal hade varit önskvärt, 

eftersom resultatet av studien eventuellt kunde ha blivit annorlunda eller mer 

säkerställt. 

 

 

 

Slutsats 

 

• Denna studie visar på hög reliabilitet och validitet hos den nyutvecklade 

mätutrustningen för hjärtfrekvens registrering. 

• Utrustningen har potentiella användningsområden inom idrottsmedicin och 

rehabilitering.  
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(bilaga 1) 

      Datum 

Förfrågan om medverkan i forskningsprojekt. 
 

Detta är en förfrågan angående frivillig medverkan i en studie på Institutionen för 

Hälsovetenskap.  Syftet med studien är att säkerställa funktionen hos en nyutvecklad 

hjärtfrekvensmätare.  Om du medverkar i studien kommer du att utföra ett 

ergometercykeltest vid två tillfällen, med samtidig registrering av din hjärtfrekvens. 

Testtillfällena kommer att ske inom samma vecka.  Vi beräknar tid/testtillfälle till 

cirka 30 minuter. 

 

Om du är intresserad av att medverka i studien, fyll i intresseanmälan och lämna den 

till oss.  Vi kommer sedan att ta kontakt med dig för att bestämma tid för testets 

genomförande. 

 

Vi som är intresserade av din medverkan studerar till sjukgymnaster vid Institutionen 

för Hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet.  Studien kommer att användas som 

underlag till vårt examensarbete och kommer via Luleå Tekniska Universitet finnas 

tillgänglig på Internet ungefär i mitten av juni. 

 

Som deltagare har du rätt att när som helst utan att ange skäl avbryta studien. 

Konfidentialitet garanteras, ditt namn kommer inte att kunna knytas till de 

testresultat som du presterar.  Bara vi som forskare kommer att ta del av 

personuppgifter och dessa kommer att förstöras efter projektets genomförande. 

 

Vill du ha mera information är Du välkommen att ta kontakt med någon av 

nedanstående. 

 

Vänliga hälsningar 

Conny Molin  Anders Mörk  Univ.adjunkt/Handledare 

Parkgatan. 1  Landstingsv. 3B Mats Engström 

961 36 Boden                      961 76 Boden  

0921/ 54317  0921/ 54457 

 



 

 

(bilaga 2) 

 
FRÅGEFORMULÄR ANGÅENDE DIN HÄLSA 

 
Intresseanmälan 

 

Ni får ta kontakt med mig angående deltagande i studien: 

 

Namn…………………………………………………………………………………... 

 

Telefonnummer………………………………………………………………………... 

 

 

Innan studiens start vill vi att Du fyller i detta frågeformulär angående Din hälsa. 

Endast undersökarna kommer att ta del av uppgifterna och formuläret kommer att 

förstöras då detta har skett. 

 

 

 

     JA NEJ 

1. Har Du varit skadefri och utan problem i fotled, knä 

höft och ländrygg de senaste två veckorna? …… …… 

 

 

2. Har Du varit förkyld de senaste fyra veckorna?             ……              …… 

 

3.  Har du astma?                                                                  …….             ……. 

 

4.  Har du en konstaterad hjärtsjukdom?                              …….            …….. 

 

5.  Använder Du någon medicin, i så fall vilken:                 …………………… 

 

 


