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Sammanfattning (hšgst 200 ord)
En litteraturgenomgŒng har gjorts med inriktning pŒ kroppsskyddets effekt pŒ fysisk och mental belastning och
prestation samt fšrvŠntat skadeutfall hos soldaten. BŠst vore ett kroppsskydd som tŠcker hela kroppen, som
motstŒr hšghastighetsprojektiler, men som samtidigt har liten massa och som medger hšg ršrlighet med minimal
inverkan pŒ kroppens vŠrmebalans. Ett sŒdant kroppsskydd Šr f.n. orealiserbart. En viktig frŒga Šr hur ett
kroppsskydd ska utformas fšr att ge tillrŠcklig hšg bŠraracceptans. I litteraturen karakteriseras ett ballistiskt
kroppsskydd enligt: Det a) minskar risken fšr skada vid trŠff, b) gšr att ev. skada vid trŠff kan bli lindrigare c) har
ibland lŒg bŠraracceptans d) som gŒr ÓomlottÓ Šr mer hindrande, e) Šr fysiskt, och ibland mentalt, belastande, f) med
fšrstŠrkningsplattor Šr mer belastande, g) kan fšrsŠmra lungventilationen h) škar ofta vŠrmeproduktionen, i) škar
ofta vŠrmebelastningen j) škar ofta vŠtskebehovet, k) med ÓventilationsmšjlighetÓ ger inte škad komfort, l) fšrsŠmrar
hšftbŠltets fšrmŒga att avlasta axlarna, m) fšrsŠmrar ršrligheten och dŠrmed det Óaktiva skyddetÓ, n) kan fšrsŠmrar
stridsfšrmŒgan. Ršrlighet och fysisk uthŒllighet (aktivt skydd) pŒverkas negativt av kroppsskyddet (passivt skydd)
vilket innebŠr att exponeringstiden fšr fientlig bekŠmpning škar. Generellt fšrstŠrks nackdelarna ju bŠttre
kroppsskyddet blir. Ett mŒl Šr att finna den optimala kombinationen av aktivt och passivt skydd. Sannolikt kommer
det att se olika ut beroende pŒ vapenhot och miljš. En viktig del i utvecklingsarbetet Šr dŠrfšr att identifiera hur ett
tillrŠckligt bra skydd ska utformas sŒ att antalet och typen av fšrluster blir acceptabla fšr individen och
fšrsvarsmakten.
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sufficient to stop high velocity bullets, is light, flexible and disturbs not the human heat balance. Such a body armour
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affect lung ventilation h) often increases metabolic heat production, i) often increases human heat load, j) often
increases water consumption, k) ÓventilationÓ does not improve thermal comfort, l) impairs performance of backpack
hip belt, m) impairs movability, n) may impair the combat effectiveness. Body armour (passive protection) has
negative effects on movability and physical endurance (active protection) increasing the exposure to enemy fire.
Generally, the better body armour the worse impact on human performance. A goal is to find the optimum
combination of active and passive protection. Probably, this will not be the same for different threats and
environments. An important part of future development of body armour is to identify what design gives sufficient
protection to reduce the number and type of injuries that is acceptable to the individual and the armed forces.

Keywords
body armour, weight, volume, activity, trauma, performance, combat

Further bibliographic information

Language

ISSN 1650-1942

Pages 25 p.

Swedish

Price acc. to pricelist

3

4

Buren utrustnings, speciellt kroppsskyddets, effekt pŒ soldatens belastning och prestation
Ulf Danielsson

INNEH•LL
Bakgrund

6

Kroppsskyddets skadeprevention

7

Arbetsfysiologisk belastning
Kortvariga, intensiva aktiviteter
LŒngvariga, medeltunga aktiviteter
Biomekaniska modeller och bŠrteknikprototyper

9
10
10
13

Termofysiologisk belastning
Kortvariga, intensiva aktiviteter
LŒngvariga, medeltunga aktiviteter

14
15
15

Mental belastning

16

Sammanfattning

18

Litteratur

21

Omslagsbild: Ulf Danielsson

5

Buren utrustnings, speciellt kroppsskyddets, effekt pŒ soldatens belastning och prestation
Ulf Danielsson

BAKGRUND
Den personliga utrustningen tenderar till bli alltmer omfattande bŒde i volym och vikt.
Utvecklingen Šr inte ny men tycks vara accelererande. En orsak Šr hot-verkan spiralen. Allt
tyngre vapen med en ammunition som ges allt hšgre penetrerande fšrmŒga krŠver mer
kvalificerade skydd vilket i praktiken oftast innebŠr hšgre vikt och stšrre volym pŒ skyddet
(van de Linde och Lotens, 1988, Knapik et. al, 1997, Townsend, S. J., 1994) . Effekten av hšg
fysisk belastning pŒ ÓmilitŠrÓ fšrmŒga Šr svŒr att finna i t.ex. den vetenskapliga eller annan
litteratur. Stressdata som hŠrršr frŒn ÓvetenskapligaÓ samhŠllet Šr svŒra att šversŠtta till
militŠra stridssituationer. OmvŠnt sŒ Šr huvuddelen av stressrelaterade data frŒn
stridssituationer anekdotiska. De flesta data hŠrršr frŒn studier av lŒngvariga och
kontinuerliga fysiska belastningar. Dessa tyder pŒ att reduktion i kognitiv fšrmŒga, motorik
och bŠrfšrmŒga fšljer av sŒdan belastning (Warren och Dragsbaek, 1988). Mer specifika
studier finns dock som kvantifierar bšrdans (kroppsskyddets) inverkan pŒ den stridstekniska
prestationen (van de Linde och Lotens, 1988).
Soldaten utsŠtts inte bara fšr traditionell vapenverkan i form av splitter och direktverkande
eld. Soldaten mŒste ocksŒ skydda sig mot annan vapenverkan, NBC, laser och pŒ sikt Šven
annan elektromagnetisk strŒlning. Andra faktorer som škar utrustningens vikt Šr den
modernisering som speciellt infanteristen genomgŒr, en modernisering som innebŠr att
soldaten ges nya fšrmŒgor genom ny utrustning men utan att den befintliga bšrdan reduceras i
vikt i samma utstrŠckning. Enligt US. Army Infantry school rekommenderas bšrdans vikt inte
šverstiga 33 kg (45% av kroppsvikten) vid uppmarsch medan i strid bšr vikten inte šverstiga
22 kg (30%). Det hŠr Šr rekommendationer frŒn tiden fšre senaste soldatmoderniseringen (av
typen LandWarrior). Men inte ens dŒ kunde man nŒ ner till dessa vikter (Knapik, 1989). Olika
typer av beslutstšd har utvecklats fšr att hjŠlpa soldaten och befŠlen att bedšma behovet av
utrustning. Syftet Šr att inte onšdig utrustning bŠrs av soldaten, utrustning som bevisligen gšr
honom till ett lŠtt offer Šven innan striden pŒbšrjats (Belenky et al. 1987).
I det korta perspektivet kommer moderniseringen att innebŠra mer och dŠrmed tyngre
utrustning inkluderande sensorer och annan teknik som har att gšra med det digitaliserade
slagfŠltets nya krav. Den framtida soldaten kommer att vara en av relativt fŒ specialister med
krav pŒ kvalificerat upptrŠdande i mŒnga miljšer, sŒvŠl i "klassisk", smŒbruten terrŠng som i
bebyggelse. De erfarenheter som gjorts internationellt med "future soldier" i strid eller
stridsliknande situationer Šr att den burna vikten innebŠr ett stort problem. Problemet yttrar
sig i dŒlig ršrligt och dŠrmed škad exponering fšr fientlig bekŠmpning. Andra problem Šr
škad skaderisk (belastning) samt fšrsŠmrad fysisk uthŒllighet.
Den komponent i den personliga utrustningen som utgšr en allt stšrre del av buren massa Šr
det ballistiska kroppsskyddet. Hoten kommer frŒn olika typer av verkansdelar dŠr splitter
fortfarande stŒr fšr 60 till 70% av fšrlusterna vid militŠra stridssituationer.
LŒghastighetsprojektiler Šr huvudsakligen ett hot vid polisiŠr verksamhet medan
hšghastighetsprojektiler svara fšr ca 20% av fšrlusterna i strider mellan militŠra fšrband
(Gotts, 2001). Andra hot dŠr kroppssskyddet kan ha en preventiv verkan Šr explosioner, eld
eller het luft. Stick och skŠrskador Šr ocksŒ vanliga vid polisiŠra aktioner, tillfŠllen dŠr
kroppsskyddet kan ha en god skyddande fšrmŒga. Den viktigaste orsaken till att
kroppsskyddet anses allt viktigare Šr att personskador och fšrluster i liv accepteras i allt
mindre omfattning, framfšrallt gŠller detta vid fredsbevarande och fredsframtvingande
internationella operationer. Fšljden blir en uttrycklig šnskan, ibland till och med ett absolut
krav fšr deltagande, att det skydd som tillhandahŒlls ska vara det bŠsta som kan erhŒllas vilket
pŒverkar utvecklingen mot allt motstŒndskraftigare och bŠttre kroppstŠckande skydd.
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Fšljdaktigen Šr tendensen den att det ursprungliga, mjuka skyddet, gjort av aramid eller
liknande material, i alltfler situationer fšrstŠrks med hŒrda plattor av t.ex. keramer. DŠrmed
škar vikten frŒn cirka 3 kg till 10 kg eller mer. En sŒdan viktškning upplevs emellertid som
besvŠrande, bŒde ur komfortsynvinkel och prestationshŠnseende.
En angelŠgen frŒga att besvara infšr den fortsatta utvecklingen av kroppsskydd fšr
fšrsvarsmakten Šr i vilken grad bšrdan, och dŒ i fšrsta hand kroppskyddet, pŒverkar soldatens
funktion och prestation i skilda stridsmiljšer. En annan vŠsentlig frŒga Šr vilken
prestationsnedsŠttning som kan accepteras fšr att uppnŒ acceptabla skaderisker. Syftet med
litteraturgenomgŒngen Šr att belysa dessa frŒgor.

KROPPSSKYDDETS SKADEPREVENTION
Ett antal studier Šr gjorda pŒ kadaver fšr att utršna olika kroppsskydds egenskap i ballistiskt
hŠnseende. Djurfšrsšk Šr ocksŒ utfšrda men i begrŠnsad omfattning. Fšrutom dessa Šr olika
typer av modeller utvecklade fšr berŠkning av kroppsskydds preventiva effekt. Vanligtvis Šr
finita element-tekniken anvŠnd. Lobuono (2001) har beskrivet en modell šver mŠnsklig torax
skyddad av kroppsskydd. Syftet Šr att berŠkna toraxÕ biomekaniska svar pŒ pŒskjutning.
Modellen inkluderar skelett, hjŠrta, lungor, viktigaste artŠrer och vener, luftstrupe och
bronkerna. Modellen har validerats med pŒskjutning av kadaver med kroppsskydd. Jolly och
Kwon (2000) studerade det biomekaniska svaret i form av energitransport till švriga
kroppsdelar dŒ en projektil trŠffar torax, rakt šver bršstbenet. BerŠkningen visar hur
energitransporten pŒverkas av musklerna, dess geometri, materialegenskaper, viskositet m.m.
IntrŠngningsdjupet bakom skyddet Šr ett viktigt mŒtt fšr att bedšma graden av skada vid
pŒskjutning. Olika mŠttekniker Šr beskrivna fšr att kvantifiera detta. Liknande
modellutveckling och simulering Šr beskriven av Hughes (1999). Moynihan et al. (2000)
beskriver effekten av skilda kombinationer av projektiler och keramiska material pŒ
intrŠngningsdjupet. Modellbildning avseende belastning pŒ huvud-nacke har ocksŒ gjorts.
King (1998) beskriver en modell som Šr validerad frŒn data frŒn bilindustrin (krocktester).
Datormodeller kan ocksŒ anvŠndas fšr att bedšma vilken skyddande effekt en given
utformning av skydd ger under skilda hot. Gotts (2001) konstaterar att de flesta ballistiska
kroppsskydd bara skyddar huvud och bŒl av skŠlet att dessa delar anses som mest kŠnsliga fšr
trŠff och att bŒlen, med sin relativt sett stora area, har fšrhŒllandevis hšg risk att trŠffas. Det
faktiska behovet vore annars att kroppsskyddet tŠcker stšrre delen av kroppen men ett sŒdant
skulle, med dagens material, bli alltfšr tungt, varmt, omfŒngsrikt, ršrelsebegrŠnsande samt
inte vara kompatibelt med švrig buren utrustning. Gotts (2001) har berŠknat (CASPER)
fšrlusterna som orsakas av en 81mm granat som detonerar pŒ 2m hšjd, 5 m framfšr 3 soldater
som gŒr pŒ linje med 10 m lucka. Detonationen sker mellan soldaten i mitten och den vid
sidan om honom. Soldaterna Šr skyddade med hjŠlm och kroppsskydd som ingŒr i brittiska
fšrsvaret. Kroppsskyddet ger fšr den soldat som gŒr lŠngst ifrŒn detonationspunkten 14%
minskad risk fšr allvarlig inkapacitering medan skyddet fšr de nŠrmsta soldaterna bara ger
fšrsumbart skydd (nŒgra procent mindre risk). Men om soldaterna skulle ha burit kroppsskydd
med samma yttŠckning men som helt kunde fšrhindra penetration av splitter minskar risken
till 26% fšr den gynsammast placerade soldaten medan de andra tvŒ fortfarande bara har
marginellt fšrbŠttrat skydd. Gotts (2001) har Šven berŠknat hur skyddsnivŒn pŒverkas av den
area som tŠcks av kroppsskydd, alltfrŒn enbart hjŠlm till helkroppstŠckning. Den absolut bŠsta
skyddsutvecklingen fŒr soldaten lŠngst ifrŒn detonationen dŠr risken att skadas minskar frŒn
3% med enbart hjŠlm till 30% med helkroppskydd dŠr skyddsnivŒn motsvarar dagens brittiska
kroppsskydd mot splitter. Soldaterna nŠrmast detonationen fŒr en riskpŒverkan som Šr mycket
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dŒlig dŠr helkroppsskydd bara ger en minskad risk fšr allvarlig inkapacitering som Šr mindre
Šn 5%. BerŠkningarna styrks av erfarenheter frŒn bl.a. Koreakriget dŠr antalet spitterskador
inte var proportionellt mot ÓskyddadÓ kroppsyta (Homes et al. 1954). Med kroppsskydd
tŠckande bršstkorgen uppstod ŠndŒ ca 20% av skadorna pŒ denna region medan utan
kroppsskydd var motsvarande skadeandel 30%. HeltŠckande skydd mot
hšghastighetsprojektiler Šr enligt Gotts (2001) inte realistiskt om det samtidigt ska vara
bŠrbart eftersom vikten pŒ en sŒdan drŠkt skulle šverskrida 115 kg. DŠremot har prototyper pŒ
heltŠckande kroppskydd motsvarande dagens kroppskydd i skyddsfšrmŒga pršvats pŒ
hinderbana med avseende pŒ ršrlighet. En sŒdan drŠkt vŠger 20 kg inklusive
fšrstŠrkningsplatta och hjŠlm och tillŒter att tvŒ meter hšgt hinder kan passeras utan hjŠlp.
Erfarenheter frŒn strider i olika miljšer kan ge information om vŠrdet av kroppsskydd och var
skyddet eventuellt bšr fšrstŠrkas. I en jŠmfšrelse mellan skadeutfallet fšr amerikanska trupper
i Somalia och Vietnam dŠr den fšrra Šr en utprŠglad urban stridsmiljš har vŠrdefulla data
erhŒllits (Mabry et al., 2000). Fšrlustfšrdelningen var liknande i de tvŒ stridsmiljšerna. PŒ
stridsfŠltet dog 11% medan 3% dog efter att nŒtt sjukhus. Av samtliga fšrluster ŒtervŠnde
39% till tjŠnst medan 47% frikallades. Antalet skottskador var hšgre i Somalia Šn i Vietnam
(55% mot 30%) medan antalet splitterskador var fŠrre (31% mot 48%). Skador frŒn trubbigt
vŒld orsakade 12% avskadorna medan 2% var brŠnnskador. De dšdligt penetrerande skadorna
inklusive skador pŒ huvud och ansikte var 36% i Somalia och 35% i Vietnam. Nackskador var
7% respektive 8%, bŒlen 14% respektive 39%, buken 14% respektive 7%, bršstkorgen 7%
respektive 2%, underlivet (pelvis) 14% respektive 2% samt armar och ben 7% i bŒda
stridsomrŒdena. Av de kroppskydd som hade fšrstŠrkningsplatta i kroppsskyddet, sŒdant som
skyddar bršstets och švre delen av bukens framsida, penetrerades ingen fšrstŠrkningsplatta.
De mest fatala penetrerande skadorna orsakades av projektiler som trŠffade de omrŒden som
inte skyddades av kroppsskyddet, exempelvis ansikte, nacke, bŠckenet och underlivet.
Sammantaget var de fatala skador pŒ huvudet lika omfattande i Somalia som i Vietnam trots
moderna aramidhjŠlmar. Kroppsskydd reducerade antalet fatala penetrerande projektiler som
gav bršstskador. Skador pŒ det oskyddade ansiktet, underlivet, bŠckenet orsakade ett avsevŠrt
antal fšrluster i dšda. Dessa data bšr, enligt Mabry et al. (2000) kunna anvŠndas fšr
fšrbŠttring av kroppsskyddet. Ett problem med att bedšma vŠrdet av kroppsskydd Šr att det
tycks pŒverka upptrŠdandet pŒ stridsfŠltet. Jameson et al. (1975) fann att antal splitterskador
var stšrre hos dem som bar kroppsskydd (34% ) Šn dem utan (28%). Orsaken fšrklarades vara
att de med kroppsskydd tog stšrre risker och dŠrmed hamnade nŠrmare detonationspunkten.
En annan fšrklaring var att kroppsskyddet gjorde att soldatens ršrlighet fšrsŠmrades och
dŠrmed inte kunde sška aktivt skydd lika bra som den utan kroppsskydd.
En studie har gjorts av fšrlusterna i Libanon hos israeliska trupper (Gofrit et al. 1996). Av 505
penetrerande skador orskades 290 av splitter medan 215 var frŒn projektiler. Sammanlagt 164
soldater stupade av dessa skador. Cirka 90% av samtliga trŠffar Œterfanns pŒ framsidan med
en viss švervikt pŒ den vŠnstra sidan (55%). Cirka 45% av alla trŠffar trŠffade bŒlen vilket Šr
lite mer Šn motsvarande fraktion av kroppsytan (36%). BŒlen trŠffades av 64% av splittret
samt av 72% av kulorna. Huvudet trŠffades av 9% av alla trŠffar. Ansiktet var den kroppsdel
som utsattes fšr flest penetrerande skador (22%). Resultaten antyder att fšrŠndringar i
kroppskyddet bšr ske med ett fšrbŠttrat skydd šver frŠmre och mittre delen av bŒlen, ansiktet
bšr skyddas bŠttre med ett visir och ett hakskydd som skyddar nedre delen av ansiktet.
Genom att fšrse hjŠlmen med en frŠmre kant sŒ skulle švre delen av ansiktet kunna skyddas
bŠttre. En konsekvens av att de flesta trŠffar Œterfinnes pŒ kroppens framsida togs av soldater
ur USAs Delta Force fšrband (anti-terrorism) som under Somaliakonflikten huvudsakligen
anvŠnde fšrstŠrkningsplattor bara pŒ kroppens framsida medan ryggsidan oftast lŠmnades
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utan i den mŒn som fšrstŠrkningsplattor šverhuvudtaget nyttjades av dessa speciella soldater
(Bowden, 2001).
En analys av de personskador som uppstod hos US Army under Desert Storm aktionen har
utfšrts av Carey (1996). Av 143 som skadades av splitter eller kulor orskades 95% av splitter,
resten av kulor. MŒnga skadade hade trŠffar i flera kroppsdelar inklusive de 17% som hade
skador pŒ huvudet. 4% hade nackskador, 6% bršstskador, 9% skador i buken medan 90%
hade skador pŒ armar och/eller ben. Mortaliteten var 2%. Slutsatsen Šr att hjŠlmen tycks ge ett
skydd mot splitter liksom kroppskyddet. Skador pŒ armar och ben kan vara fatala och bŠttre
behandlingsmetoder efterlyses av Carey (1996)
Ett problem med kroppsskydd Šr att de tidvis anses vara okomfortabla och dŠr bristen pŒ
komfort uppenbarligen inte uppvŠger fšrvŠntad škning av sŠkerheten. Hooper (1999) har
studerat detta avvŠgande hos polisen i England och Wales. Bristen pŒ komfort och begrŠnsad
ršrelsefšrmŒga Šr nŒgot som framfšrallt de individer som har stort omfŒng klagar pŒ. Dessa
nackddelar kan enligt Hooper (1999) emellertid accepteras om lŠttnader i skyddet kan ske pŒ
ett snabbt och enkelt sŠtt under fšrhŒllanden dŒ hotet Šr mindre. Detta medfšr ofta fšrslag pŒ
utformning av skyddet dŠr detta ska kunna šppnas framtill vilket anses ge en kŠnsla av škad
avkylning. Lšsningen accepteras dock ŠndŒ inte av brukarna pŒ grund av att det medfšr
dubbla aramidlager, en stor nackdel eftersom det gšr kroppsskyddet oflexibelt (stelt,
okomfortabelt).
Nyttan av att bŠra hjŠlm har ifrŒgasatts (Challener och Duffin, 1993). HjŠlmens fšrmŒga till
ballistisk respektive icke-ballistisk skydd har diskuterats. Framfšrallt behovet av mekaniskt
skydd i pansrade fordon Šr uppenbar enligt skadestatistik frŒn Storbritannien. En parallell kan
gšras till USAs insats i Somalia dŠr enligt Bowden (2001) soldaterna fšrdrog att anvŠnda
sporthjŠlmar typ hockeyhjŠlm istŠllet fšr militŠra hjŠlmar. I situationen, dŠr strid i bebyggelse
dominerade, ansŒgs tydligen behovet av mekansikt skydd vara stšrre Šn ballistiskt fšr givet
behov av komfort och ršrlighet. Noteras bšr dock att detta val gjordes av Delta Force soldater
medan enligt Bowden (2001) jŠgarsoldaterna (Rangers) oftast bar sin aramidhjŠlm (K-pot).
Genom en serie experiment och studier av skadestatistik ifrŒgasŠtter Missliwetz och Wieser
(1989) nyttan av hjŠlm som ballistiskt skydd. Orsaken till den begrŠnsade nyttan skulle vara
att den Šndrade stabiliteten som kulan fŒr nŠr den trŠffar hjŠlmen men Šven deformationen av
kulan, anses kunna ge allvarligare skador Šn utan hjŠlm. •sikten Šr att Šven aramidhjŠlm kan
orsaka skador, dŒ i fšrsta hand pŒ grund av intryckning och acceleration av skallen vid trŠff
pŒ hjŠlmen.

ARBETSFYSIOLOGISK BELASTNING
Den faktiska och upplevda belastning som kroppsskyddet utgšr beror pŒ den situation som
soldaten befinner sig i. Upplevs hotet som litet kommer skyddet att kŠnnas som en onšdig
belastning medan i en hotfull situation kommer skyddets komfortpŒverkan att vara fšrsumbar.
DŠremot kan skyddet vara eller upplevas vara begrŠnsande vid genomfšrandet av uppgiften.
Inverkan av skyddet pŒ belastningen kommer dock inte helt att kunna sŠrskiljas frŒn den
belastning som hŠrršr frŒn švrig utrustning. I situationer dŠr vikten enbart upplevs som
besvŠrande kommer betydelsen av kroppsskyddets vikt att vara utbytbar mot den hos švrig
utrustningen, t.ex. ammunition.
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Kortvariga, intensiva operationer
Det Šr framfšrallt i samband med moderniseringen av infanteristen (ex.vis. LandWarrior) som
bšrdans negativa inverkan pŒ prestationen har tydliggjorts. Behovet av den hšgteknologiske,
avsuttne soldaten, med god omvŠrldsuppfattning och stor eldkraft, tydliggjordes vid nŒgra
operationer som amerikanska armŽn genomfšrde under 80- och bšrjan av 90-talet.
Operationerna genomfšrdes i Ófientlig terrŠngÓ som delvis bestod av bebyggelse. Den
erfarenheten och švningar som simulerade strid i bebyggelse har visat att de snabba
fšrflyttningar som krŠvs fšr att ta terrŠng med skydd av omgivningen krŠver en sŒ stor fysisk
kapacitet att flertalet soldater inte klarar uppgiften. Konsekvensen blir att fšrflyttningarna blir
fšr lŒngsamma och/eller att fysiska uthŒlligheten blir fšr lŒg. Problemet anses som en allvarlig
inskrŠnkning i utveckling av den moderniserade soldaten och behovet av ŒtgŠrder efterlyses
av samtliga lŠnder som har ett soldatmoderniseringsprogram.
€ven om mŒnga frŒn skilda lŠnder (ISSC 1999, ISSC 2001) har pŒtalat problemet sŒ Šr
belastningsproblemet, ršrelsefšrmŒga Ð skyddsnivŒ Ð skadeutfall, mycket sporadiskt beskrivet
i den vetenskapliga litteraturen. Icke desto mindre Šr švertygelsen stark att bšrdans vikt Šr i
alltfšr hšg grad prestationsnedsŠttande. Att lite Šr beskrivet kan delvis bero pŒ svŒrigheter att
mŠttekniskt konfirmera prestationspŒverkan. Dock sŒ har Derrick et al. (1983) gjort fšrsšk att
kvantifiera inverkan av kroppsskydd pŒ kortvariga, mindre Šn en minut, stridsrelaterad
aktiviteter. Van de Linde och Lotens (1988) nyttjade data frŒn Derrick et al. (1983) och fann
en tydlig koppling mellan vikt pŒ kroppsskyddet multiplicerat med den kroppsyta som
skyddet tŠckte och prestationen. Vid handgranatkastning minskade trŠffprocenten frŒn 28 (%)
dŒ inget kroppsskydd bars till 20% dŒ vikt gŒnger yta var 5 (kg¥m2 ). Ett vanligt (1988)
kroppsskydd vŠgde 4,5 kg och tŠckte 30% av kroppsytan (0,6 m2) vilket ger en faktor pŒ 2,7
vilket enligt relationen bšr ha minskat trŠffprocenten till ca 24%, en fšrsŠmring med cirka 17
%. Ett annat mŒtt berŠknat ur Derrick et al. (1983) data var tiden att rusa genom bebyggelse.
DŠr fann van de Linde och Lotens (1988) att nŠr inget kroppsskydd resulterade i tiden 38
sekunder sŒ orskade ett skydd med faktorn 5 en tid av 51 sekunder. Det ÓvanligaÓ
kroppsskyddet skulle alltsŒ ha givit en tid pŒ ca 45 sekunder vilket Šr en fšrsŠmring med 18%.
En genomgŒng av andra typer av militŠra aktiviteter med data frŒn andra fšrfattare tyder pŒ,
enligt van de Linde och Lotens (1988), att prestationen minskar med cirka 30% jŠmfšrt med
om inget kroppskydd av splittertyp (utan fšrstŠrkningsplattor) bŠrs medan reduktionen i
prestation Šr mindre Šn 10% om data kompenseras fšr kroppsskyddets vikt. Slutsatsen van de
Linde och Lotens (1988) drar Šr att det Šr vikten pŒ kroppsskyddet som orsakar den stšrsta
delen av prestationsfšrlusten medan skyddets inverkan pŒ ršrligheten ansvarar fšr en mindre
del vid jŠmfšrelse med utan kroppsskydd. Kroppsskyddets inverkan pŒ prestationen i verklig
strid Šr inte utredd dŒ divergerande Œsikter finns, alltifrŒn liten vinst till en kraftig reduktion
av prestationen.
Inom vetenskapsvŠrlden finns omfattande littertur som beršr hšgintensiva aktivitetsnivŒr i
avseende pŒ energifšrsšrjning, effektutveckling, biomekanik m.m. Den litteraturen diskuteras
inte hŠr i detalj pŒ grund av problemet att šversŠtta dessa kunskaper till militŠr fšrmŒga, ett
problem som fšrvisso Šr gemensamt med švriga ÓcivilaÓ studier.
LŒngvariga, medeltunga till tunga operationer
Vid lŠngre, icke-maximala prestationer blir bšrdans effekt sannolikt mindre begrŠnsande Šn
vid t.ex. snabba fšrflyttningar. Om fšrflyttningshastigheten Šr sjŠlvvald kommer den hšgre
bšrdan att medfšra lŠgre hastighet eftersom varje individ efterstrŠvar att nyttja en given del av
sin maximala kapacitet. Det har visats (Polcyn et al., 2002) att belastningen pŒ de olika
lederna Šndras linjŠrt med bšrdans vikt men att ocksŒ en viss anpassning av gŒngstilen
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utvecklas, sannolikt fšr att ška stabiliteten i gŒngen samt att absorbera bŠttre de škade
reaktionskrafterna vid fotisŠttningen. Liknande studie har gjorts av Harman et al. (2000) men
fšr olika kombinationer bšrda (6 till 47 kg) och marschhastighet (1,17 till 1,5 m/s). Studien
visar att krafterna och belastningarna pŒ bŠraren škar nŠr hastigheten och eller vikten škar.
Fšr given hastighet škade stabiliteten med škad vikt delvis genom anpassning av steglŠngd
och Ðfrekvens. Vid den hšgsta hastighten, 1,5 m/s, och hšgsta vikten, 47 kg, kunde
motsvarande anpassning inte ske utan stabiliteten fšrsŠmras, sannolikt med škad skaderisk
som fšljd. Effekten av Šndrad tyngdpunkt hos buren bšrda har studerats av Johnson et al.
(2001). De fann att energiomsŠttningen inte pŒverkas av om bšrda hade lŒg, mittimellan eller
hšg tyngdpunkt, ej heller om bšrdan fšrdelades pŒ rygg och bršst. Stegfrekvens och steglŠngd
pŒverkades inte heller. DŠremot pŒverkade tyngdpunkten och sŠttet att bŠra sŒvŠl hšftvinklar
som knŠvinklar. Bšrdan fšrdelad pŒ rygg och bršst fšredrogs med all tydlighet framfšr att
bŠra bšrdan pŒ ryggen, oberoende av tyngdpunkt. Fšrdelen med den alternativa bŠrmetoden
var upplevelse av škad ršrlighet och komfort.
Ett antal studier har Šven gjorts med kvinnliga soldater som fšrsškspersoner med avsikt att
identifiera skillnader mellan kšn och andra egenskaper vid bŠrande av personlig utrustning,
med eller utan kroppsskydd. Pandorf et al. (2001) studerade fšrmŒgan att bŠra 14 respektive
27 och 41 kg sŒ snabbt som mšjligt šver 3,2 km. Tiden škade frŒn ca 26 minuter till 31
respektive 37 minuter. De bŠsta prediktorerna var maximal syreupptagningsfšrmŒga
(liter/minut) och kortast tid pŒ 3,2 km utan utrustning (bŠttre). Fšr 14 och 27 kg gav olika
kroppsmŒtt ingen škad information medan fšr den tyngsta bšrdan, 41 kg, fanns en god
koppling mellan prestation och kroppsstorlek. Harman et al. (1999) beskriver hur tvŒ
amerikanska kombinationer av bŠrsystem och kroppsskydd (MOLLE/Interceptor (nyare)
respektive ALICE/PASGT (Šldre)), pŒverkade kvinnliga soldaters fysiska och stridstekniska
prestation. GenomgŒende visades att den Šldre kombinationen (ALICE/PASGT) var bŠttre i
mŒtten snabbhet frŒn stŒende till liggande och tillbaka till stŒende, rullning tre varv, ta sikte,
tid pŒ hinderbana (speciellt Œlning), handgranatkastning m.m. Det nya systemet
(MOLLE/Interceptor) var bŠttre i aspekter som kan sammanfattas i olika belastningsmŒtt. En
grov fšrenkling visar alltsŒ att det Šldre systemet Šr bŠttre fšr lšsande av stridsuppgift medan
det nya Šr mer komfortabelt. I en annan studie (Harman et al., 1999) jŠmfšrdes
MOLLE/Interceptor-kombinationen med en prototyp av bŠrsystem (MLS) under strid,
frammarsch och uthŒlligghetssituationer. BŠrekonomiskt sŒ skilde det inte nŒgot mellan
systemen. MLS var bŠttre Šn MOLLE i stridstaktiska švningar medan MOLLE hade
genomgŒende en hšgre komfort och var lŠttare att anpassa till bŠraren. Dock var ett
genomgŒende problem att med kroppsskydd kunde bŠrsystemens hšftbŠlte inte nyttjas fullt ut
pŒ grund av att hšftbŠltet blev fšr lšst sittande mot kroppsskyddet. Fšljden blev att alltfšr hšg
belastning hamnade pŒ axlarna. Mycket tunga bšrdor, 34, 48 respektive 61 kg och deras
inverkan pŒ fysiologiska och kognitiva reaktioner har studerats av Knapik et al. (1993).
BŠrsystemen var antingen ALICE eller ett dubbel-packÓ prototyp system. MarschstrŠckan var
20 km och strŠckan skulle avverkas sŒ snabbt som mšjligt. Som fšrvŠntat škade marschtiden
liksom den fysiologiska belastningen med škad bšrda. ALICE mšjliggjorde de snabbaste
tiderna men prototypen gav lŠgre hjŠrtfrekvens Šven efter korrigering av gŒnghastighet.
Prototypen orsakade mindre ryggproblem och fŠrre blŒsor pŒ fštterna men skapade mer nackoch hšftproblem samt hšgre vŠrmebelastning. Varken bšrdans storlek eller viktfšrdelningen
pŒverkade soldatens kognitiva fšrmŒga eller stridsteknisk fšrmŒga. • andra sidan orsakade
marschen i sig sjŠlv fšrsŠmrad stridsteknik och tid pŒ hinderbana efter avslutad marsch.
Olika typer av ramar (till bŠrsystem), extern respektive intern har testats med avseende pŒ
fysiologisk belasting hos kvinnliga soldater (Kirk och Schneider, 1991). De bar 33% av sin
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kroppsvikt med hastigheten 3,2 mph under en timme. Lutningen varierades var 15 minut frŒn
0 till 3%. Resultaten visade att ramtypen varken pŒverkade energiomsŠttning, puls,
ventilation eller psykofysiologiska subjektiva skattningar av belastning pŒ bršst, skuldror eller
ben. Det enda som pŒverkade mŠtdata var fšfluten tid och lutning pŒ rullbandet. Andra studier
t.ex. Harper et al. (1997) har visat att bŠrutrustningen, som ofta Šr utvecklad utifrŒn mŠns
kroppskonstitution, orsakar stšrre besvŠr hos kvinnor Šn hos mŠn. Problemen orsakas bl.a. av
axelremmarnas utformning, hšftbŠltets passform och ryggsŠckens stabilitet.
En maximal belastning i form av marsch med bšrdan 46 kg šver 20 km med hšgsta
hastigheten visade att fettfri kropp- eller muskelmassa var positivt korrelerad med fšrmŒgan
att fšrflytta bšrdan snabbt (Knapik et al., 1990a). Samma fšrsšksupplŠggning (Knapik et al.,
1990b) visade att skjutfšrmŒgan, efter fšrflyttningen, fšrsŠmrades med 26% avseende antalet
trŠffar och 33% avseende avstŒnd till centrum pŒ mŒlbilden. Handgrantkastningen
fšrsŠmrades med 9% (strŠcka) men ingen skillnad i maximal vertikal hopphšjd uppstod.
Upplevelsen av trštthet var pŒtaglig hos 82% av deltagarna och 38 % ansŒg sig ha fšrsŠmrad
ršrelsefšrmŒga (kapacitet). Olika kombinationer av kroppsskydd och bŠrsytem har testats pŒ
mŠn och kvinnor fšr bedšmning av effekt pŒ olika fšrmŒgor (Bensel et al., 1980). Studien
visade, naturligt nog, att prestationen i skilda stridstekniska uppgifter var bŠst nŠr bara
fŠltuniform bars. SŠmst var den nŠr bŒde kroppsskydd och švrig utrustning bars.
Kroppsskyddets negativa inverkan pŒ ršrelsefšrmŒgan, som dŠrmed pŒverkar aktiviteter som
handgrantkastning och sprint- och hoppšvningar, har ocksŒ visats av Lotens (1981).
En viktor faktor fšr prestationen i flera uppgifter var kroppskyddets utformning avseende
krage och axelparti. Det kroppsskydd som begrŠnsade ršrelsen mest pŒ grund av
utformningen av dessa detaljer gav sŠmst resultat. Effekten var sŠrskilt stor fšr kvinnor,
sannolikt pŒ grund av skyddets storlek i fšrhŒllande till kvinnornas šverkroppsmŒtt. Liknande
resultat avseende skulderpartiets utformning men Šven kragens har rapporterats av Bergh och
Danielsson, (1986) och McGinnis (1972). Styvheten i materialet i dessa delar pŒverkar sŒvŠl
ršrlighet som effektkrav. Fšrfattarna fann ocksŒ att med packning utanpŒ kroppsskyddet
fšrsŠmrades vŠrdena ytterliggare. Exempelvis lyft i axelhšjd krŠvde 10 till 15% hšgre
energiomsŠttning dŒ kroppsskydd bars jŠmfšrt med utan kroppsskydd. Med packning utanpŒ
kroppsskyddet škade kravet med cirka 40% nŠr det styvaste kroppsskyddet bars. Motsvarande
vŠrde fšr det tunnare och smidigare kroppsskyddet var jŠmfšrbart med det utan packning.
I en serie av tre studier (Woods et al. 1997 a, b och c)) gšrs jŠmfšrelse mellan tvŒ typer av
kroppsskydd kombinerat med tvŒ bŠrsystem. Skillnader som identifierades var rŠckvidd,
kroppshŒllning och gŒngstil. Effekten pŒ lungventilationen av olika delar av personlig
utrustning har studerats dŒ fšrutom bŠrsystem Šven NBC-drŠkt, andningsmask och ballistiskt
kroppsskydd bars. Arbetet bestod av marsch med medelhšg till hšg intensitet (600W).
Andningskapaciteten minskade med 20% pga andningsmasken medan NBC-drŠkt, bŠrsystem
och kroppsskydd bidrog med cirka 5% reduktion. Studiens fšrfattare varnar dock fšr att andra
komponenter i lungventilationen pŒverkas mer och allvarligare av de faktorer som begrŠnsar
bršstkorgens ršrelse. Majumdar et al. (1997) har ocksŒ studerat kroppsskyddets, vikt 9
respektive 11 kg, inverkan pŒ olika fysiologiska variabler, under snabb marsch (joggning).
Fšrutom fšrhšjd energiomsŠttning, ventilation och puls kunde fšrsŠmrad lungfunktion
uppmŠtas nŠr kroppsskydd bars jŠmfšrt med utan detta. Legg (1988) har studerat om
kroppsskydd med vikt under 10 kg kan pŒverka lungfunktionen pŒ liknande sŠtt som tidigare
rapporterats fšr ryggsŠck och tunga rockar. Studien visade att viss inverkan sker pŒ
vitalkapacitet och forcerad utandningsvolym. Orsaken till fšrsŠmringen kan antingen bero pŒ
kroppsskyddets vikt eller att det Šr Œtsittande. Vissa resultat tyder pŒ att det Šr det senare
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(graden av Œtdragning) som i huvudsak Šr orsaken. Effekten pŒ bŠraren bedšms som minimal
om aktiviteten Šr lŒg. DŠremot i kombination med ryggsŠck och tungt arbete kan effekten vara
av betydelsen.
Viktigt Šr ocksŒ att bšrdan bŠrs sŒ symetriskt som mšjligt men ocksŒ nŠra kroppens
tyngdpunkt. Legg et al (1992) studerade den arbetsfysiologiska belastningen nŠr 26 kg bars
symmetriskt pŒ ryggen alternativt med 18 kg pŒ en axeln och 8 kg šver den andra. Det senare
bŠrsŠttet orskade signifikant stšrre belastning.
Utvecklingen av nya system fšr den framtida soldaten krŠver att dessa testas i samtliga
situationer och miljšer som de ska anvŠndas i. USAs LandWarriorprogram inkluderar en
mŠngd nya system som, integrerade, ska verka tillsammans, burna av soldaten. En studie av
detta jŠmfšrt med konventionell buren utrustning har testats avseende skjutfšrmŒgan hos
skarpskyttar i liggande och stŒende stŠllning (Tharion och Obusek, 1999). Resultaten visade
entydigt att i liggande stŠllning sŒ medfšrde det nya Landwarriorsystemet avsevŠrt sŠmre
resultat dŠr skyttarna trŠffade 42% lŠngre frŒn mŒlet, spridningen i trŠffbilden var 214% stšrre
och det tog 38% lŠngre tid till skott. Den huvudsakligen anledningen till det sŠmre resultatet
var att det nya bŠrsystemet med komponenter Šr hŒrda och kontakten med hjŠlmen
fšrhindrade skytten att lyfta huvudet tillrŠckligt fšr att se mŒlet bra.
Den fysiska belastningen, kombinerad med den mentala, har studerats i nŒgra fŒ studier med
avseende pŒ inverkan av buren bšrda och terrŠng. Crowell III et al. (1999) lŠt tolv soldater
bŠra 23 respektive 37 kg pŒ asfaltsvŠg, i sand och i lerigt underlag. Effekten av lera som man
ville studera var hur slipprigt underlag pŒverkar belastningen inte hur underlagets mjukhet
pŒverkade. EnergiomsŠttningen vid gŒng i sand och lera var lika och 40% hšgre Šn pŒ slŠt
asfalt. Tiden pŒverkade energiutvecklingen pŒ sŒ sŠtt att allt hšgre vŠrden erhšlls ju lŠngre
tiden gick. …vriga fysiologiska variabler, hjŠrtfrekvens och lungventilation visade likartade
mšnster som energiomsŠttningen. De psykofysiologiska reaktionerna skilde sig Œt frŒn de
fysiologiska. DŠr gav den tyngre bšrdan signifikant hšgre vŠrde pŒ upplevd fysisk belastning
jŠmfšrt med den lŠttare medan de olika underlagen inte gav nŒgon skillnad trots att
energiomsŠttningen pŒverkades i avsevŠrt hšgre grad av underlaget Šn av bšrdans vikt.
Biomekaniska modeller och bŠrseleprototyper
Det finns ett antal matematiska modeller som beskriver de krafter som uppstŒr pŒ bŠraren nŠr
han fšrflyttar sig med sin bšrda. Gretton och Howard (2000) beskriver en sŒdan
modellutveckling som baseras pŒ data insamlade frŒn en testrigg dŠr dynamiska fšrlopp kan
fšljas. Pelot et al. (2000) har ocksŒ utvecklat en tvŒdimensionell biomekanisk modell med
syfte att beskriva krafterna som uppstŒr pŒ skuldrorna och hšftbŠltets kontaktpunkter.
Modellen har verifirats med docka i laboratoriemiljš. Genom att variera bl.a. axelremmarnas
infŠstningar i modellen kan den anvŠndas till att optimera den totala belastningen pŒ bŠraren.
Olika tekniker Šr beskrivna som mšjliggšr mŠtning av det tryck som uppstŒr i
kontaktpunkterna mellan bŠrare och bšrda (Murin et al., 2001, Wilson et al., 2000).
Teknikerna tillŒter i flera fall att mŠtningar sker under realistiska fšrhŒllanden. En mŒlsŠttning
Šr att minska punktbelastningar genom att sprida ut kontaktyta. Martin och Hooper. (2000)
beskriver en bŠrram som mšjliggšra stšrre kontaktyta men samtidgt tillŒter luftspalt mellan
bŠrramen och ryggen. Holewijn och Meeuwsen (2001) studerade effekten av vikt (0, 5,4 och
10,4 kg) och typ av bŠranordning pŒ fysiologisk mekanisk stress under gŒng och stillastŒende.
Vid stilla skedde minimal pŒverkan medan gŒng orsakade pŒtaglig Šndrad EMG-aktivitet šver
skuldrorna. Trycket pŒ huden under bŠrremmarna var mer Šn tre gŒnger stšrre Šn

13

Buren utrustnings, speciellt kroppsskyddets, effekt pŒ soldatens belastning och prestation
Ulf Danielsson

tršskelvŠrdet fšr hudirritation. Genom att anvŠnda bŠrbŠlte sŒ sjšnk pŒverkan pŒ axlarna
under tršskelvŠrdet.

TERMOFYSIOLOGISK BELASTNING
Termisk belastning under korta men intensiva militŠra operationer har inte beskrivits i
litteraturen enligt fšrfattarens kŠnnedom. Orsaken kan vara att de termiska problemen under
sŒdana aktiviteter inte Šr stora nog i fšrhŒllande till de arbetsfysiologiska. VŠrmebelastning Šr
annars den form av termiska problem som i fšrsta hand betraktas som aktuellast.
VŠrmeutvecklingen under hšgintensiva aktiviteter Šr stor men eftersom aktiviteten antas pŒgŒ
endast nŒgra fŒ minuter sŒ blir hšjningen i kroppstemperatur inte alarmerande. Men om
klimatet Šr varmt och/eller fuktigt och aktiviteten upprepas ett antal gŒnger sŒ kan vŠrmen
definitivt bli ett problem fšr prestationen, sŒvŠl den fysiska och inte minst den mentala. En
enkel berŠkning visar att om arbetet innebŠr en mycket snabb fšrflyttning med
stridsutrustning och att ruschen pŒgŒr 20 sekunder kommer vŠrmeutvecklingen att kunna vara
ca 1500W. MŠnniskans vŠrmekapacitivitet Šr 3,48 kJ/(kg¥K) sŒ om kroppsvikten Šr 70 kg
kommer fšrflyttningen, utan vŠrmeavgivning, att innebŠra en temperaturškning i kroppen
med drygt 0,1¡C. Den škningen innebŠr inget problem men om tidigare akttivtiter i
kombination med varmt klimat har hšjt kroppstemperaturen till, sŠg 38¡C sŒ kan att antal
upprepningar av sŒdana ruscher medfšra temperaturnivŒer som innbŠr ofšrmŒga till fortsatt
arbete, Œtminstone med motsvarande intensitet.
NŒgot vanligare Šr studier av kroppsskyddets inverkan pŒ vŠrmebalansen i samband med mer
lŒngvarig verksamhet sŒsom fšrflyttning till fots ett antal kilometer eller mil. Enligt
berŠkningen ovan kommer, Šven vid avsevŠrt lŠgre effektutveckling, vŠrmen att kunna bli
besvŠrande dŒ tidsrymden Šr timmar. Kroppsskyddet Šr impermeabelt fšr vatten i gasfas. Med
andra ord sŒ kan svett inte dunsta genom skyddet. Eftersom ett kroppskydd tŠcker minst bŒlen
sŒ kommer cirka 30% av kroppsytan att inte kunna kylas med hjŠlp av dunstning. Om
kroppsskyddet gšrs Šn mer tŠckande sŒ škar vŠrmeproblemen ytterligare vilket visats av
Bergh och Danielsson (1986). Ett midjekort kroppsskydd orsakade cirka 15% lŠgre
vŠrmelagring Šn ett som tŠckte hela bŒlen vid medeltungt (550W) arbete pŒ rullband.
Ett sŠtt att komma runt problemet med škad vŠrmebelastning vore att ška luftomsŠttningen
mellan hud och kroppsskydd sŒ mycket att luften kunde bŠra med sig en del av den
vattenŒnga som dunstar. Flera studier har dock visat att detta i praktiken inte fungerar. En
viktig anledning Šr att kroppsskyddet Šr relativt ÓtightÓ Œtdraget kring den skyddande delarna.
Detta reducerar luftomsŠttningen avsevŠrt. Dessutom finns alltid ett antal klŠdeslager under
kroppsskyddet som effektivt fšrhindrar luftomsŠttningen. Ett fšrsšk till att skapa spalter dŠr
luften skulle kunna flšda gjordes pŒ FOA i uppdrag frŒn FMV pŒ 1980-talet. Vertikala ribbor
pŒsydda pŒ kroppskyddets insida skulle fungera som skapare av fria luftvŠger. Effekten blev
dock att kroppskyddet blev Šnnu varmare Šn utan ribbor eftersom spalterna blev igenproppade
av uniformen med škat vŠrme- och fuktmotstŒnd som fšljd. Helt klart Šr att buret
kroppsskydd škar kravet pŒ vŠtskefšrsšrjningen. Storleken pŒ denna antyds av Montain och
Stammings (2000) dŠr berŠkningar pekar pŒ att logistiken mŒste kunna hantera ett škat
vŠtskebehov frŒn nŒgra deciliter per dygn vid gynsamt klimat och aktivitet till flera liter per
dygn nŠr soldaten bŠr kroppsskydd.
En viktig del i bŠrarkomforten och dŠrmed motivationen att bŠra kroppsskydd Šr att
kroppsskyddet bšr lŠtt kunna šppnas fšr att ÓslŠppa utÓ vŠrme och fukt. Cadarette et al.
(2001) visade att šppningarna inte fungerar som šnskat. Inte ens kroppsskydd som till synes
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Šr helt šppna fram eller i sidan innebŠr nŒgon lŠttnad komfortmŠssigt, Šn mindre ur
vŠrmebalanshŠnseende. Motivet fšr att kunna šppna en vŠst framtill reduceras av dessa skŠl
till att det lŠtt ska kunna gŒ att ta pŒ och av vŠsten. Men som Hooper (1999) pŒpekar sŒ
innebŠr šppningar ofta att skyddande lager šverlappar varandra med minskad ršrlighet och
bŠrarkomfort som fšljd. Det svenska kroppsskyddet m90 var avsett fšr att bŠras under
fŠltuniformsjackan, delvis av skŠlet att ett utanpŒliggande kroppskydd fšrsvŒrar nyttjandet av
jackans fickor. BŠrtekniken innebar Œ andra sidan škat besvŠr vid pŒ och avtagandet av
skyddet. Delvis dŠrfšr utvecklades det senare skyddet, m94, fšr att bŠras utanpŒ
fŠltuniformsjackan.
En direkt fšljd av škad svettning vid bŠrande av kroppsskydd Šr att mer vŠtska samlas i
klŠderna. Det innebŠr bl.a. hygieniska problem men Šven slitage pŒ huden škar som fšljd av
att vŒta plagg nšter pŒ huden nŠr den burna utrustningen ršr sig under aktiviteter. Det hŠr Šr
inte bara ett varmt-vŠderfenomen. €ven under kalla fšrhŒllanden kommer fukt att samlas
under kroppsskyddet. €ven nŠr ingen svettning fšrekommer blir det ŠndŒ fuktigt eftersom den
vattenŒnga som alltid diffunderar ut genom huden nu kommer att kondensera pŒ
kroppsskyddets insida och dŠrmed vŠta plagggen. Detta innebŠr i fšrsta hand okomfort nŠr
fukten via olika vŠgar ŠndŒ kommer att dunsta.. Den kalla, vŒta skjortan eller underrtršjan
nŠrmast huden kommer att kŠnnas mycket okomfortabel och vid lŒg aktivitet kan fukten
komma att medfšra en pŒtaglig nedkylning. Effekten har pŒtalats av soldater och befŠl och
besvŠren upplevs pŒtagliga av sŒvŠl fordonsbaserade personal som infanterister som fšrflyttar
sig till fots.
Kortvariga, intensiva operationer
Termisk belastning under korta men intensiva militŠra operationer har inte beskrivits i
litteraturen enligt fšrfattarens kŠnnedom. Den ÓcivilaÓ vetenskapliga litteraturen innehŒller
dock sŒdana men den direkta tillŠmpbarheten pŒ militŠra situationer Šr begrŠnsad. Dock kan
kunskapen om vŠrmeproduktion under skilda arbetsformer anvŠndas fšr att berŠkna
vŠrmebelastningen i olika taktiska situationer.
LŒngvariga, medeltunga operationer
Cadarette et al. (2001) studerade den termiska belastningen som orsakades av kroppsskydd,
šppnad i olika omfattning och pŒ skilda sŠtt. Klimatet var varmt (40¡C) och torrt (20%)
(šken) och vindhastigheten varierades mellan 1 och 2,5 m/s. Kroppsskyddet bars antingen
fullt pŒtaget eller med skyddet šver axlar och hals borttaget. Kroppsskyddet bars Šven šppet
fram, šppet i sidorna eller helt stŠngd. Den fysiska belastningen bestod av gŒng i 100 minuter
med medelbelastning (425 W). Resultaten var likartade oberoende av skyddsgrad/-nivŒ. Ingen
fšrbŠttring i kylning eller minskad vŠtskefšrlust erhšlls vid nŒgon typ av šppning eller
borttagande av skydd jŠmfšrt med stŠngt kroppsskydd.
Kroppsskydd škar ofta den termiska belastningen med škat vŠtskebehov som fšljd.
Belastningen blir speciellt pŒtaglig i varma och/eller fuktiga klimat eftersom kroppskyddet
dels adderar en isolation till stor del av bŒlen samt att skyddet Šr ogenomtrŠngligt fšr
vattenŒnga (Goldman 1969, Haisman och Goldman, 1974). Ingen dunstning av svett kan
dŠrmed ske genom skyddet. Montain och Stamm (2000) beskriver utifrŒn en modell hur
mycket behovet škar fšr skilda situationer. Om kroppsskydd adderas till fŠltuniform berŠknas
vŠtskebehovet ška med frŒn 0,3 l per dag till 2 l/dag dŠr det hšgre vŠrdet gŠller varmt klimat
och hšg vŠrmeproduktion (tungt arbete). Bergh och Danielsson (1986) fann att kroppsskydd
škade kroppens vŠtskefšrlust med cirka 0,1 l/h vid medeltungt arbet i gynnsamt klimat (20¡C,
rh=20%) vilket pekar pŒ att om lŠngre fšrflyttningar sker med pŒtaget kroppsskydd kommer
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vŠtskebehovet att ška pŒtagligt. Enligt samma studie kommer en stor del av svettet att fastna i
klŠderna vilket har betydelse fšr hygienen och termisk komfort samt risk fšr nedkylning i
kallt klimat. Under de tvŒ gŒnger 25 minuterna av arbete fastnade 0,5 l svett i kŠderna dŒ
kroppsskydd bars medan motsvarande vŠrde fšr enbart fŠltuniform var cirka 0,3 l.

MENTAL BELASTNING
MŠnniskans prestationsfšrmŒga pŒverkas av ett stort antal faktorer av bŒde fysiologisk och
psykologisk karaktŠr. Skillnader mellan individer resulterar i olika i reaktionsmšnster nŠr
individen utsŠtts fšr nŒgon form av stšrning. Den mentala kapaciteten och
prestationsfšrmŒgan pŒverkas av en mŠngd faktorer som genomgŒende Šr mindre vŠl belysta
Šn de fysiologiska faktorerna. Bedšmningen av hur soldaten mentalt pŒverkas innehŒller
mŒnga frŒgetecken och kopplingen till miljš och fysiologi Šr oklar. Hur individerna i en grupp
pŒverkar varandra Šr ocksŒ till stora delar obekant.
Den mentala, kombinerat med den fysiska, belastningen har studerats i nŒgra fŒ studier med
avseende pŒ inverkan av buren bšrda och terrŠng. Crowell III et al. (1999) lŠt tolv soldater
bŠra 23 respektive 37 kg pŒ asfaltsvŠg, i sand och pŒ lerigt underlag. Den lŠttare utrustningen
bestod av normal stridspackning, dock utan kroppsskydd. Den tyngre utrustning bestod
dessutom av detaljer som ger uthŒllighet, dock ej fšr vinterfšrhŒllanden. Varje arbetspass
pŒgick under cirka en timme och fšrflyttningshastigheten var 1,1 m/s. De mentala testerna
utgjordes av tre prov som kunde utfšras under aktiviteten med hjŠlp av ett bandspelarsystem.
Ett test innebar lšsandet av aritmetiska uppgifter innehŒllande addition och subtraktion med
tre tal dŠr varje tal var mindre Šn tio. Det andra testet var ett minnestest dŠr fšrsškspersonen
skulle memorera fyra ord som repeterades en gŒng. DŠrefter fick de lyssna pŒ sexton ord som
kunde innehŒlla nŒgot eller nŒgra av de ord som hade memorerats. Om orden ingick skulle
svaret vara ÓyesÓ annars ÓnoÓ. Det tredje provet testade uppfattningsfšrmŒgan via hšrseln.
Fšrsškspersonen ombads ÓbevakaÓ ett anrop t.ex. ÓZulu22, Hotel 43 eller Alfa 16Ó. I en
simulerad radiotrafik skulle fšrsškspersonen svara pŒ Ósitt anropÓ. Resultaten visade att testet
gav signifikant lŠgre felfrekvensen vid den lŠgre bšrdan vid slutet av arbetsperioden medan
ingen skillnad fanns i bšrjan av perioden. DŠremot gav inte underlaget upphov till nŒgon
skillnad i hšrbarhets/uppmŠrksamhetstestet. Fšr de andra testen, det aritmetiska och
minnestestet var resultaten oberoende av bšrda, underlag och tidpunkten.
Individer pŒverkas olika av vŠrme ur fysiologisk synvinkel. DŠrfšr kommer fšrmŒgan att
motstŒ mentala stšrningar ocksŒ att vara individbunden dŠr graden av acklimatisering
inverkar. Den mentala pŒverkan av kyla Šr mindre studerad och kommenteras inte hŠr av det
skŠlet. Acklimatisering har betydelse ur tvŒ aspekter, dels att en tillvŠnjning till vŠrme leder
till att kroppens fysiologiska reaktion blir annorlund, ofta mer gynnsam, Šn fšr den som inte
Šr acklimatiserad (Sawka et al. 1983). En annan, mental acklimatisering Šr vanan att utfšra ett
visst arbete i vŠrme. De mentala reaktionerna fšrŠndras med erfarenhet och den vane lŒter sig
inte stressas sŒ lŠtt av pŒfrestningen jŠmfšrt med den som inte Šr acklimatiserad. €ven om tvŒ
individer har samma kroppsreaktioner i en given situation kommer den som Šr bŠttre mentalt
fšrberedd att vara mindre pŒverkbar i negativ riktning Šn den som inte Šr tillvand till
situationen. Andra faktorer som direkt eller indirekt har betydelse fšr mental fšrmŒga Šr hur
mycket fysiskt arbete som utfšrs i samband med pŒfrestningen. Skicklighet och trŠningsgrad
har ocksŒ visat sig vara av stor betydelse fšr den mentala prestationsfšrmŒgan i varmt klimat.
Kombinationer mellan vŠrme och andra stressorer har naturligvis betydelse liksom motivation
och andra individuella uppgifts- och arbetsrelaterade faktorer.
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Den gŠngse synen pŒ kopplingen mellan fšrmŒgan att lšsa en uppgift och acklimatisering
(Hancock, 1982) Šr att den som Šr acklimatiserad borde vara mer tolerant och fysiologiskt mer
kapabel fšr arbete i varmt klimat. Han borde Šven vara mer motstŒndskraftig gentemot
prestationsfšrlust om uppgiften innebŠr krav pŒ fysisk reaktion. Fšr enkla, mentala och
fysiska uppgifter Šr dock skillnaden mellan den som Šr acklimatiserad och den som inte Šr det
sannolikt begrŠnsad. (Ramsey, 1995). Optimal aktiveringstršskel finns sannolikt fšr varje
uppgift som utfšrs (Wyon, 1970). Tršskeln Šr lŠgre fšr de mer komplexa uppgifterna medan
enkla uppgifter har en hšgre retningstršskel. GenomgŒende kommer den skicklige ha hšgre
motstŒnd mot prestationsnedsŠttning jŠmfšrt med den mindre skicklige. Detta gŠller dock inte
om situationen redan Šr sŒ krŠvande att den exponerade Šr šverbelastad, dŒ kommer
skillnaden mellan de tvŒ kategorierna att suddas ut.
Mental prestationfšrmŒga pŒverkas av beklŠdnaden om den fysiskt begrŠnsar exempelvis šgahandfunktionen. Detta har uppmŠrksammats av flera som pŒpekat risker med imbildning och
brytningsfel hos de skyddsglasšgon som bars. Val av švrig buren utrustningen kan ha
betydelse om skilda typer av klŠder medfšr att kroppstemperaturen stiger olika mycket. Den
beklŠdnad som orsakar en hšgre vŠrmebelastning kommer att fšrsŠmra den mentala
arbetsfšrmŒga mer. Detta Šr en anledning till att minršjare tydligt poŠngterar att mŠngden
plagg inklusive skyddsutrustningen stŒr i motsattsfšrhŒllande till upplevd risk/sŠkerhet
(Danielsson och KeinŠnen, 1999). Vissa plagg kan lokalt ge muskelutmattning (Bergh och
Danielssson, 1986) vilket har negativ effekt pŒ uppgifter som krŠver šga-handreaktion, men
nedsŠttningen Šr huvudsakligen av neuromuskulŠr karaktŠr och inte mental. Fšljden Šr dock
att t. ex. minršjaren kan kŠnna en osŠkerhet. Detta pŒpekas i sŒvŠl enkŠten som i
Humansystems (1995) dŠr de mest kritiska minršjningsuppgifterna šnskades utfšras med
minimalt skydd som varken tršttar, begrŠnsar syn eller rŠckvidd.
VŠrmen tycks ha mindre betydelse om huvuduppgiften Šr kognitiv. Tiden fšr vŠrmepŒverkan
tycks dessutom ha mindre effekt Šn sjŠlva vŠrmebelastningsnivŒn. Om kroppens
vŠrmereglering Šr satt ur spel kommer vŠrmelagringen i kroppen och dŠrmed temperaturen att
stiga kontinuerligt. DŒ kommer tiden att ha betydelse fšr den mentala prestationsfšrmŒgan.
Om kroppen befinner sig i balans sŒ tycks dŠremot medelprestationen inte pŒverkas av den tid
som kroppstemperaturen Šr fšrhšjd. DŠremot finns indikationer pŒ att variationen i prestation
kan ška. Flera stressorer, t.ex. samtidigt vŠrme och buller, kan medfšra hšgre belastning pŒ
individen Šn dŒ bara en stressor Šr aktiverad (Bell, 1978). Betydelsen av additiva faktorer
tycks dock vara mycket situations- och uppgiftsberoende.
En fšrsŠmring av mental prestationsfšrmŒga sker vid 30-33 ¡C WBGT (luft- och
strŒlningstemperaturen vid 100% luftfuktighet) vilket ocksŒ representerar den
exponeringsnivŒ som inte bšr šverskridas enligt NIOSH (1986). …ver denna nivŒ erhŒlls
effekt pŒ komplexa uppgifter dŠr kort exponering, ca 20 minuter, kan tolereras vid ett
omgivningsklimat pŒ ca 45¡C WBGT medan 180 minuters exponering kanske bara kan tillŒta
ett klimat motsvarande 30 till 35 ¡C WBGT. Den lŠgre temperaturen (30¡C) gŠller
komplicerade uppgifter medan den hšgre (35¡C) kan tolereras vid rent kognitiva uppgifter.
Den faktiska risken fšr felgrepp eller felbedšmning vid fšrhšjd omgivningstemperaturer har
ocksŒ studerats bland helikopterpiloter. NŠr lufttemperaturen var under ca 30¡C (varmare i
cockpit pŒ grund av solinstrŒlning) fanns ingen fšrhšjd risk jŠmfšrt med lŠgre temperatur och
utan solinstrlning medan i intervallet 30 - 34 ¡C var risken 1,6 ggr stšrre (Šn vid
lufttemperaturer under 30¡C) att olycka skulle intrŠffa. Vid temperaturer šver 35¡C var risken
6,2 ggr stšrre (Froom, et al., 1993).
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Skicklighetens betydelse fšr nedgŒngen i prestation under termisk belastning vid mottagning
av morsemeddelanden har studerats av Hancock (1986). Antalet fel škade fšr sŒvŠl den
skicklige som den mindre skicklige vid en viss temperatur, men felfrekvensen var hela tiden
hšgre fšr den mindre skicklige. Uppgifter som innebŠr informationsmottagande Šr alltsŒ
kŠnsliga fšr dels vŠrmepŒverkan dels fšr hur lŠnge uppmŠrksamhet krŠvs. Vid lŠgre
temperatur pŒverkas felfrekvensen bara av den tid som uppmŠrksamhet krŠvs medan graden
av erfarenhet infšr uppgiften har mindre betydelse. Vid hšgre temperatur fšrsŠmras de
erfarnas prestation betydligt mindre med tiden jŠmfšrt med de oerfarna. Den som Šr van vid
en viss stressituation pŒverkas sŒledes inte lika tidigt som den som inte Šr sŒ van. Om
dessutom skickligheten Šr olika kommer den mindre skicklige att snabbare fšrlora i
prestation. Dessa mekanismer bšr ha betydelse Šven vid aktiviteter som minršjning. Detta
pekar pŒ den stora betydelsen som trŠning har och dŒ inte minst under fšrhŒllanden som
innehŒller andra stressorer Šn den som direkt uppfattas som fara.
De flesta studier av mental prestation har gjorts vid lŒg, fysisk arbetsbelastning. Resultaten
tycks vara kopplade till effektiv temperatur under exponeringen. Men Hancock (1982)
baserade inte sina exponeringsgrŠnser pŒ klimatet, utan pŒ vŠrmelagring i kroppen. Detta gšr
att pŒverkan pŒ mental prestation kan relateras till olika fysiska aktiviteter, klimat och
beklŠdnader. GrŠnsen som ger fysiologisk utmattning Šr cirka 6 kJ/kg vid lite lŠngre fšrlopp
(timmar). Fšr mentala och kognitiva uppgifter gŒr grŠnsen fšr degradering vid 4,6 kJ/kg
medan uppgifter som krŠver uppmŠrksamhet pŒverkas vid en vŠrmupplagring av 3,1 kJ/kg.
Fšr komplexa aktiviteter kan fšrsŠmring uppstŒ redan vid 0,8 kJ/kg. NivŒerna Šr
approximativa och pŒverkas av bŒde trŠning och miljšerfarenhet. Givet Šr dock att vid lite
lŠngre exponeringstider pŒverkas den mentala prestationen innan effekter syns pŒ den fysiska
prestationen.
VŠtskebrist kan ge upphov till mental prestationsnedsŠttning. Enbart dehydrering, utan
kroppstemperaturhšjning, kan vara en kŠlla till nedsatt prestationsfšrmŒgan vilket olika
fšrsšk har visat (t. ex. Shama et al. 1986). En tvŒprocentig dehydrering, motsvarande ca 1,7
kg, fšrsŠmrar signifikant minne och koordination och fšrsŠmringen škar med
dehydreringsgraden, medan lŠgre vŠrden Šn 2% inte tycktes ge nŒgon fšrsŠmring.

SAMMANFATTNING
En litteraturgenomgŒng har gjorts avseende fysisk och mental belastning och prestation hos
soldaten dŒ han bŠr olika bšrdor. Intresset har, i den omfattning som litteraturtillgŒngen
medgivit, fokuserats pŒ kroppsskyddets del i belastningen, buren enbart eller som en del av
den totala burna bšrdan. Antalet funna studier dŠr kroppsskyddet Šr centralt har varit
begrŠnsat vilket medfšr att de slutsatser som kan ges avseende relationen mellan belastning
och prestation Šr begrŠnsad. Noteras bšr ocksŒ att antalet studier inkluderande kroppsskydd
och kallt klimat Šr fšrsvinnande litet.
Optimalt vore ett kroppsskydd som tŠcker hela kroppen, som motstŒr
hšghastighetsprojektiler, men som samtidigt har liten massa och som medger hšg ršrlighet
med minimal verkan pŒ kroppens vŠrmebalans. Ett sŒdant kroppsskydd Šr orealiserbart.
En central frŒga Šr hur ett kroppsskydd ska utformas fšr att ge hšg bŠraracceptans annars blir
kroppsskyddet ett resursslšseri. Ett kroppsskydd Šr med dagens material ej permeabelt fšr
vattenŒnga vilket innebŠr att materialet fšrhindrar dunstning av svett. Det skulle innebŠra att
ett skydd med hšgre grad av tŠckning blir mer termiskt okomfortabelt vilket Šr negativt fšr
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acceptansen. I vŠrmetransporthŠnseende Šr ett kroppsskydd med fšrstŠrkningsplattor inte
mycket sŠmre Šn ett skydd som bara fšrhindrar penetration av splitter, stickvapen och
lŒghastighetsprojektiler. Men ofrŒnkomligt Šr att ett kroppsskydd hšjer vŠrmebelastningen,
mer ju tyngre skyddet Šr. Kravet pŒ vattenfšrsšrjningen och -konsumtion škar. VŠtskefšrlust
minskar pŒ sikt arbetsfšrmŒgan och uttorkning har eventuellt effekt pŒ den mentala
prestationsfšrmŒgan. Om kroppsskyddet ger škad vŠrmebelastning kommer den mentala
prestationen i termer av uppmŠrksamhet att fšrsŠmras. Det Šr en ošnskad effekt, framfšrallt i
det framtida fšrsvaret dŠr kravet pŒ god omvŠrldsuppfattning Šr centralt.
Flera studier har pekat pŒ att skilda typer av šppningar inte ger det bidrag i škad
vŠrmeavgivning och komfort som šnskas. Att utveckla kroppsskydd med finesser som ska
tillŒta ÓventilationÓ Šr sannolikt bortkastade resurser. DŠremot bšr kroppsskyddet gšras sŒ att
det lŠtt kan tas pŒ och av utan att dŠrfšr krŠva lšsningar som ger dubbla materiallager med
škad vikt och styvhet som fšljd.
Ett kroppsskydd som sitter lšst pŒ kroppen skulle i princip kunna ška luftomsŠttningen under
skyddet och dŠrmed fšrbŠttra komfort och vŠrmebalans. De flesta šnskar dock ha
kroppskyddet Œtsittande vilket ocksŒ kanske Šr gynsamt ur skyddssynpunkt. Dessutom mŒste
passformen var god om švrig utrustning ska kunna bŠras utanpŒ kroppsskyddet. Problem har
ŠndŒ identifierats nŠr det gŠller att kunna nyttja ett hšftbŠlte optimalt. Risk finns att vid tunga
bšrdor axelarna fŒr bŠra en alltfšr stor del av bšrdan med minskad uthŒllighet som fšljd.
Ett annat problem med Œtsittande kroppsskydd Šr den pŒverkan det kan ha pŒ
lungventilationen. FšrmŒgan till andhŠmtning begrŠnsas vilket kan pŒverka bland annat den
fysiska arbetsfšrmŒgan.
Ett kroppsskydd med fšrstŠrkningsplattor blir med nšdvŠndighet tungt. Om skyddet gšr att
den totala bšrdan blir stor kommer uppmŠrksamheten att pŒverkas negativt, Šven om
vŠrmebelastningen Šr begrŠnsad. Ett tungt kroppsskydd pŒverkar effektutvecklingen och
dŠrmed vŠrmeproduktionen pŒ sŒ sŠtt att mer vŠrme utvecklas fšr givet arbete jŠmfšrt med
om skyddet Šr lŠtt. En minskande del av blodcirkulationen kan dŠrmed fšrsšrja musklerna
med brŠnsle. DŠrmed minskar till exempel fšrmŒgan till snabba fšrflyttningar och
uthŒlligheten begrŠnsas. Fšr bŠraren innebŠr den škade vikten ocksŒ hšgre mekanisk
belastning pŒ leder och muskler med škad risk fšr šverbelastning och skada. Detta gŠller inte
minst vid till exempel strid i bebyggelse pŒ grund av korta stridsavstŒnd och ibland besvŠrligt
underlag.
Ett tungt kroppsskydd ger lŒg bŠrarkomfort. Ett krŠvande markunderlag som ger en fysisk
belastning som Šr hšgre Šn den som orsakas av tung bšrda uppfattas ŠndŒ som mindre
krŠvande Šn bšrdan. Det innebŠr att ett kroppsskydd kommer att uppfattas som mer
belastande Šn det faktiskt Šr i termer av energiomsŠttning. Orsaken kan vara pŒverkan av
lungventilationen men kan ocksŒ vara en fšljd av den begrŠnsade ršrlighet som skyddet
orsakar. Detta Šr speciellt viktigt fšr stridande soldater eftersom ršrlighet i exempelvis
axelpartiet har stor betydelse fšr fšrmŒgan att sška och ta sig ur skydd, fšrmŒga att kasta
handgranat, fšrmŒga att sikta och trŠffa med handeldvapen m.m.
Kroppsskyddets vikt och effekt pŒ ršrligheten innebŠr att bidraget frŒn aktivt skydd, det vill
sŠga fšrmŒgan att minska exponeringstiden fšr fientlig bekŠmpning, minskar. Generellt
kommer ett passivt skydd (kroppsskyddet) som blir alltmer kapabelt att fšrhindra penetration
av stridsdelar att samtidigt minska graden av aktivt skydd. Relationen mellan massa och
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effekten av passivt skydd kommer att skŠra motsvarande linje fšr aktivt skydd. Den punkten
ger det optimala skyddet. Ett framtida mŒl Šr att finna den skŠrningspunkten och dŠrmed det
optimala skyddet. En komplikation Šr att detta sannolikt kommer se olika ut beroende pŒ
hotet. En viktig del i framtida studier Šr dŠrfšr att identifiera hur ett tillrŠckligt bra skydd Šr
utformat sŒ att antalet och typen av fšrluster blir acceptabla fšr individen och fšrsvarsmakten.

KROPPSSKYDDÉÉ.
¥
minskar risken fšr skada vid trŠff
¥
gšr att ev. skada vid trŠff kan bli lindrigare
¥
har ibland lŒg bŠraracceptans
¥
som gŒr ÓomlottÓ Šr mer hindrande
¥
Šr fysiskt, och ibland mentalt, belastande
¥
med fšrstŠrkningsplattor Šr mer belastande
¥
kan fšrsŠmra lungventilationen
¥
škar ofta vŠrmeproduktionen
¥
škar ofta vŠrmebelastningen
¥
škar ofta vŠtskebehovet
¥
med ÓventilationsmšjlighetÓ ger inte škad komfort
¥
fšrsŠmrar hšftbŠltets fšrmŒga att avlasta axlarna
¥
fšrsŠmrar ršrligheten och dŠrmed det Óaktiva skyddetÓ
¥
kan fšrsŠmrar stridsfšrmŒgan
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