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Sammanfattning (hšgst 200 ord)
Studien beskriver inverkan av 3 skyddsutrustningsalternativ pŒ fysisk prestation och belastning. Sju aktiviteter
genomfšrdes av tio fšrsškspersoner. Utrustningarna var fŠltuniform med stridsutrustning (FU), vikt 19,0 kg; FU med
Kroppsskydd 94 (FUK), vikt 23,6 kg; FUK fšrstŠrkt med keramplattor (FUKP), vikt 29,7 kg. Aktiviteterna var Šntring i
nŠt; skjutning i liggande stŠllning utan stšd pŒ avstŒnden 100 m och 200 m dels i vila, dels efter 200 m lšpning;
handgranatkastning i liggande, knŠstŒende och stŒende position; rusch fram och tillbaka 8 gŒnger med knŠstŒende
eldstŠllning och vŠndning var 25:e m; Œlning medelst slingring genom ett 8 m lŒngt ršr; rŠckvidd i olika
kroppsstŠllningar. De sammanslagna resultaten frŒn samtliga aktiviteter visade att FU var bŠst (pŒverkade
resultaten minst), nŠst bŠst var FUK som var bŠttre Šn FUKP. Delresultaten frŒn de olika aktiviteterna visade dock
inte alltid denna klara trend; varken i handgranatkastning eller skjutning fanns signifikanta skillnader. DŠremot fanns
signifikanta skillnader mellan samtliga utrustningar i rŠckvidd, nŠtŠntring, och krypning. FUKP var sŠmre Šn bŒde
FU och FUK vid rusch 200 m med vŠndningar. Utrustningens effekt pŒ upplevd fysisk anstrŠngning och
ršrelsebegrŠnsning fšljde i stort samma trend som prestationerna, d.v.s. FUKP var mest, och FU minst belastande
och hindrande. Resultaten visar sŒledes att det škade skyddet fšrsŠmrade prestationen och škade belastningen pŒ
individen. DŠremot kan konsekvenserna, i form av verkan och egna fšrluster, inte uppskattas utan ytterligare
studier.
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Body armour. Effects on performance and physical load
Abstract (not more than 200 words)
This study describes the impact of 3 levels of physical protection on performance and load while accomplishing
seven activities. Ten subjects participated. The equipment used was field uniform with combat vest (FU), weighing
19.0 kg; FU with body armour m/94 (FUK), 23.6 kg; FUK with additional ceramic plates (FUKP), 29.7 kg. The
activities were climbing up and down a net; rifle shooting (AK5) at the distances 100 m and 200 m, without support,
in a reclining position, when rested and after a 200 m dash; throwing hand-granade from a reclining, kneeling and
standing position; a 8x25m dash including kneeling fire position and turning every 25 m; belly-crawl through an 8
meter long tunnel; reach at various body positions. Altogether, FU was found best (lowest impact), better than FUK
which was better than FUKP. However, the separate results did not always show this trend; There were no
significant differences in hand-grande throwing nor rifle shooting. In reach and belly-crawling the various
equipments gave significantly different results. Furthermore FU and FUK were better than FUKP in dashing.
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load and movement restriction from FUKP was worst and FU was best. Altogether, the results show that the best
body armour impaired the performance and raised the load on the individual more than the lighter body armour
which in turn was worse than wearing no body protection. The consequence in terms of fire power and own
casualities can, however, not be estimated without further studies.
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BAKGRUND
Den personliga utrustningen tenderar till att 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, 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 medan huvuddelen av stressrelaterade data frŒn stridssituationer Šr
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). Dock finns mer specifika studier 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
utan mŒste ocksŒ skydda sig mot andra hot; NBC, laser och pŒ sikt Šven annan
elektromagnetisk strŒlning. Andra faktorer som škar utrustningens vikt Šr den modernisering
som speciellt infanteristen genomgŒr, en utveckling 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 soldaten inte ska bŠra onšdig utrustning, 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 ršrlighet (ISSC, 1999 och ISSC, 2001) och dŠrmed faktisk eller upplevd (Bowden,
2001) škad exponering fšr fientlig bekŠmpning. Andra problem Šr škad skaderisk
(belastning) samt fšrsŠmrad fysisk uthŒllighet (ISSC, 1999 och ISSC, 2001).
Det ballistiska kroppsskyddet utgšr en allt stšrre del av den burna massan. Hoten kommer
frŒn olika typer av verkansdelar dŠr splitter fortfarande stŒr fšr 60 till 70% av fšrlusterna vid
militŠra stridssituationer. LŒgenergiprojektiler Šr huvudsakligen ett hot vid polisiŠr
verksamhet medan hšgenergiprojektiler svara fšr ca 20% av fšrlusterna i strider mellan
militŠra fšrband (Gotts, 2001). Andra hot dŠr kroppsskyddet 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 i militŠra sammanhang, 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. Detta styr utvecklingen mot allt motstŒndskraftigare och mer tŠckande
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skydd. Fšljaktligen 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.
Syftet med studien var att fŒ en uppfattning om hur soldatens funktion och prestation samt
fysiska belastning pŒverkas i skilda stridsmiljšer fšr olika nivŒer av personligt skydd mot
splitter och kulor. En vŠsentlig frŒga fšr fortsatta studier Šr hur kopplingen ser ut mellan
prestationsnedsŠttning och risken att trŠffas och skadas.
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METODER OCH TEKNIK
Fšrsšksdeltagarna (vŠrnpliktiga) deltog frivilligt i fšrsšken som godkŠnts vid pršvning i
Karolinska Institutets forskningsetikkommittŽ. Antal fšrsškspersoner (fp) var tio. LŠngden
varierade frŒn 1,95 m till 1,64 m, medellŠngd 1,80 m. Kroppsmassan varierade frŒn 61 kg till
83 kg, medelvikt 76 kg.
Fšrsšken genomfšrdes pŒ Markstridsskolan i Kvarn under slutet av november 2002.
Huvudfšrsšken genomfšrdes under tre pŒ varandra fšljande dagar och tiden var frŒn kl. 08,
till mellan kl.15 och 16 pŒ eftermiddag. Dagen fšre huvudfšrsšken genomfšrdes ocksŒ ett
konditionsprov, Coopertest, pŒ en 2000 m lŒng motionsslinga inom skolans omrŒde.
Lšpningen genomfšrdes i sportklŠder och hjŠrtfrekvensen mŠttes under hela loppet med hjŠlp
av Polar pulsklocka.
Varje fšrsšksdag fšljde samma protokoll med uppstŠllning kl. 8. DŠrefter genomfšrdes
aktiviteterna:
a) Šntring uppfšr och nedfšr nŠt (nŠt). NŠr
nŠtets šverkant nŒtts och fp klappat pŒ knŠna
med bŒda hŠnderna, hŠngande i midjan šver
nŠtets bŠrlina, Šntrade fp pŒ samma sida nŠtet
ned till marken. €ntringen skedde
kontrollerat med fotisŠttning i varje maskrad.
Av sŠkerhetsskŠl bars inget vapen under
denna švning. MŠtvariabler var tid upp och
tid ned. Omedelbart efter avslutad Šntring
avlŠstes hjŠrtfrekvensen samtidigt som fp
fick skatta upplevd anstrŠngning och
ršrelsefšrmŒga (APPENDIX).

b) skjutning pŒ automatskjutbana
med AK5 (skjutning).
Skjutningen skedde liggande
utan stšd. Vid varje
skjuttillfŠlle avlossades fem
skott. Fšrsta skjuttillfŠllet
skedde i vila dŒ fp inte var
pŒverkad av fšrhšjd fysisk
anstrŠngning. DŠrefter
samlades gruppen fp utanfšr
skjutvallen och laddade
vapnen pŒ nytt. Fyra minuter
efter fšregŒende skjuttillfŠlle

8

Kroppsskyddets inverkan pŒ prestation och fysisk belastning
Ulf Danielsson, Ulf Bergh, Stig Grambo

sprang fp 200 meter i ett
relativt hšgt tempo, 100 m pŒ
30 sekunder (12 km/h).
Tillbaka till skjutvallen
kastade sig fp genast ned i
skjutstŠllning, och efter
snabbt kommando avlossade
fp Œnyo fem skott. Fyra
minuter senare upprepade fp
samma procedur (sprŒng 200
m och efterfšljande
skjutning). Omedelbart efter
varje skjutomgŒng
registrerades hjŠrtfrekvensen
och fp fick skatta upplevd
anstrŠngning, temperatur och ršrelsehinder. Skjutningen genomfšrdes i grupper med 3, 3
respektive 4 fp. Efter att de tio fp genomfšrt samtliga tre skjutmoment (vila, sprŒngmarsch
1 och sprŒngmarsch 2) pŒ skjutavstŒndet 100 meter flyttades momentet till en skjutvall pŒ
200 meters avstŒnd frŒn mŒltavlorna. DŠr upprepades samma procedurer, i samma
ordning, som vid 100 meter. Skjutresultaten registrerades automatiskt och presenterades
pŒ skjutmonitorer i form av lŠge pŒ de fem skotten samt maximal spridning.

c) handgranatkastning med frŒnlagt
vapen i stŒende, knŠstŒende och liggande
stŠllning (handgranatkastning).
Handgranaten bestod av blind
Šgghandgranat med vikten 0,8 kg. Alla
fp kastade fŠrdigt momentet stŒende
innan omgŒngen med knŠstŒende
respektive liggande bšrjade. Hela
proceduren upprepades en gŒng, d.v.s.
varje fp kastade tvŒ handgranater fšr
varje stŠllning. Fšrsškspersonerna
uppmanades att kasta lŠngs en pŒ
marken uppspŠnd lina. KastlŠngden
registrerades liksom avstŒndet i sidled
(vŠnster eller hšger) frŒn linan.
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d) upprepade ruscher fram och tillbaka
(SiB). Efter att fšrsškspersonerna stŒtt i
knŠstŒende skjutstŠllning, med ryggen mot
lšpriktningen, vŠnde fp och sprang 25 meter
sŒ snabbt som mšjligt fram till en kon. DŠr
stannade fp och markerade Œnyo knŠstŒende
skjutstŠllning innan han reste pŒ sig och
sprang tillbaka till startpunkten dŠr han pŒ
nytt antog knŠstŒende skjutstŠllning.
Proceduren upprepades 4 gŒnger vilket
innebar att fp sprang 200 meter i maximalt
tempo. Vid mŒlgŒngen registrerades
hjŠrtfrekvens och fp fick skatta upplevd
anstrŠngning, temperatur och ršrelsehinder.
Dessutom registrerades tiden fšr varje
delstrŠcka.

e) Œlning medelst slingring genom
en tunnel (ršr). Tunneln var Œtta
meter lŒng och Œlningen skulle ske
sŒ snabbt som mšjligt. Fp startade
knŠstŒende en meter framfšr
tunnelmynningen och kršp dŠrefter
genom tunneln tills dess att hela
kroppen lŠmnat tunneln. Vid
mŒlgŒng registrerades
hjŠrtfrekvensen, tiden fšr Œlningen
och fp:s upplevelse av
anstrŠngning, temperatur och
ršrelsehinder.
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f) rŠckviddsmŠtning (rŠckvidd) med frŒnlagt vapen. Ršrligheten i olika
leder mŠttes i skilda positioner.
1) Fp fick stŒende pŒ golvet strŠcka sig maximalt lŠngs en vŠgg AvstŒndet
mellan golv och en linje som sammanband lŒngfingrarna mŠttes.

2 ) Fp fick sittande pŒ golvet krypa ihop sŒ
mycket som mšjligt. AvstŒndet mellan
lŒngfingerspetsarna och skornas bakkappa
mŠttes.

3 ) Fp fick stŒende korsa armarna šver bršstet. AvstŒndet mellan
lŒngfingerspetsarna mŠttes.

4 ) Fp fick stŒende lyfta ett ben sŒ hšgt som
mšjligt. AvstŒndet mellan golvet och fotsulan
mŠttes.

5) Fp fick liggande, med raka armar, lyfta
hŠnderna sŒ hšgt som mšjligt. AvstŒndet
mellan golv och fingrar mŠttes.

I samband med varje dags rŠckviddsmŠtningar vŠgdes fp med den utrustning han burit under
dagen.
Efter fšrsta dagen genomfšrdes ocksŒ ett maximal-cykelergometerprov. Det genomfšrdes i
sportklŠder och pedalerna hade clips. Fp uppmanades att cykla med hšgsta mšjliga hastighet
under 25 varv. Bromskraften (N) var ca 10% av kroppsmassan, d.v.s. om den var 70 kg sŒ var
bromskraften ca 70 N.
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Utrustning
Fšrsškspersonerna bar olika utrustningar under de olika dagarna. Det innebar att fšrsta dagen
bar fp1, fp2 och fp3 stridsutrustning utan kroppsskydd (FU). Fp4, fp 5 och fp 6 bar den dagen
stridsutrustning med Kroppsskydd 94 (FUK) medan fp7, fp8, fp9 och fp10 bar
stridsutrustning samt Kroppsskydd 94 med fšrstŠrkningsplattor (FUKP). Under andra
fšrsšksdagen bar fšrsta gruppen ÓFUKPÓ, andra gruppen bar ÓFUÓ medan tredje gruppen bar
ÓFUKÓ. Under tredje dagen bar fšrsta gruppen ÓFUKÓ, andra gruppen ÓFUKPÓ och tredje
gruppen ÓFUÓ. (Kroppsskydd 94 visas i APPENDIX)
Stridsutrustningen innehšll fšljande artiklar:
FŠltuniform, fŠltskjorta 90, marschkŠnga 90, stridshandske 2000, lŒngkalsong 91, strumpor,
hjŠlm 90, hjŠlmunderlag 90, stridsvŠst 2000 / K, fylld dricksflaska, hšrselkŒpa, Ak 5 med
tillbehšr (tre magasin, tillbehšrssats).
Vikten pŒ de olika utrustningsalternativen visas i tabell 1. Spridningen i utrustningsvikt var
mellan 0,8 och 1,0 kg beroende pŒ uniformsstorlek, viss variation i mŠngd kvarvarande
ammunition, mŠngd vatten kvar i vattenflaskan m.m. Fšr genomsnittsfšrsškspersonen
motsvarade vikten av FU 25% av nakenvikten medan FUK och FUKP utgjorde 31%
respektive 39%. Fšr den lŠttaste fp, vikt 61 kg, utgjorde FUKP alltsŒ nŠstan 50% medan fšr
den tyngste (83 kg) var motsvarande vŠrde 36%.
Tabell 1. Vikt (medelvŠrde och spridning) pŒ de olika utrustningsalternativen, inom parantes viktens
procentuella andel av fp:s medelnakenvikt.

Vikt (kg)

FU
19, 0±0,9 (25%)

FUK
23,6±0,8 (31%)

FUKP
29,7±1,0 (39%)

Statistisk analys
Variansanalys har anvŠnts fšr att vŠrdera uppmŠtta data. Om denna analys indikerat
signifikanta skillnader, har vidare test utfšrts fšr att utršna mellan vilka utrustningsalternativ
skillnad fšrelŒg. DŠrvid har den ursprungliga signifikansnivŒn p= 0,05. enligt p1 = 1-(1-p)n,
korrigerats fšr att undvika effekten av škat antal pršvningar. Vid jŠmfšrelse mellan de tre
utrustningsalternativen blir n = 3 och p1 = 0,017.
Fšr kontinuerliga data, sŒsom tid och strŠcka, har en variansanalysmodell fšr s k Óincomplete
block designÓ anvŠnts eventuellt fšljt av parade t-test. Fšr diskreta data, t.ex. skattning av
anstrŠngning, har fšrst Friedmans test nyttjats och om detta visat signifikant skillnad har
Wilcoxons Signed Rank test gjorts.
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RESULTAT
Tabell 1 visar resultaten frŒn lšpning 2000 meter (Cooper-testet). VO2 -max-vŠrdet
(syrgasupptaget i l/min) Šr berŠknat frŒn lšptiden med hjŠlp av nomogram (konditionssnurran,
Rantzows Sport AB). Resultaten frŒn styrketestet (spurtcykling) visas ocksŒ i tabell 2 dŠr
Óspurt-maxÓ Šr den maximala mekaniska uteffekten (W) som fšrsškspersonen kunde prestera
under nŒgot av de 25 trampvarven. ÓSpurt-medelÓ Šr den medeluteffekt (W) som
fšrsškspersonen kunde utveckla under de 25 trampvarven. Figur 1 visar kurvan fšr utvecklad
effekt som fp1 presterade under cirka 17,5 sekunder (25 varv)

Tabell 2. Fšrsškspersonernas individuella konditions- och styrkevŠrden mŠtt vid lšpning 2000 meter och under
maxiamal ergometercykling.

Lšptid
min.s
VO2
max
Spurt
max
Spurt
medel

fp1
9.38

fp2
9.01

fp3
9.02

fp4
9.03

fp5
7.46

fp6
8.44

fp7
8.21

fp8
10.19

fp9
8.09

fp10
8.32

3,3

3,6

3,8

4,0

4,8

3,1

3,9

3,0

4,5

4,3

850

691

790

708

969

734

655

710

823

772

709

607

660

577

818

608

578

618

653

703

1000
900

Serie1

800

Serie2

700
600
500
400
300
200
100
0
0

5

10

15

20

Figur 1. Effekt (W), y-axeln, utvecklad av fp1 under maximal spurtcykling. X-axeln visar tramptiden i sekunder.
Serie 1(ojŠmare kurva) visar den momentana effektutvecklingen medan Serie 2 (jŠmnare kurva) visar
medeleffekten fšr varje trampvarv
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Tabell 3. KastlŠngd (m) och avvikelse i sida frŒn Ókastriktningen" (m), medelvŠrde och spridning, dŠr + Šr
hšger och Ð Šr vŠnster om utlagd kastriktning.

StŒende, lŠngd
mv±s.d. (m)
StŒende, sida
mv±s.d. (m)
KnŠstŒende, lŠngd
mv±s.d. (m)
KnŠstŒende, sida
mv±s.d. (m)
Liggande, lŠngd,
mv±s.d. (m)
Liggande, sida,
mv±s.d. (m)

FU

FUK

FUKP

23,26 ± 5,97

22,21 ± 5,66

20,94 ± 4,26

0,47 ± 3,14

-1,64 ± 2,31

-0,75 ± 2,43

16,51 ± 5,35

16,22 ± 4,28

16,15 ± 3,21

-0,46 ± 1,97

0,1 ± 1,80

-0,14 ± 3,40

8,36 ± 2,18

8,47 ± 2,62

8,16 ± 1,82

-0,16 ± 1,47

0,14 ± 0,94

0,28 ± 1,06

Tabell 4. Upplevd ršrelsebegrŠnsning (RPI) vid handgranatkastning i stŒende, knŠstŒende och liggande
position.

StŒende
KnŠstŒende
Liggande

FU

FUK

1

2

FUKP
2

1,5

2

2,5

2

3

3

Tabell 5. Tid fšr Œlning genom ršr, hjŠrtfrekvens (HR) samt upplevd ršrelsebegrŠnsning (RPI) och anstrŠngning
(RPE) efter avslutad krypning

Tid mv±s.d. (s)
HR mv±s.d. (slag/min)
RPI
RPE

FU

FUK

FUKP

12,2 ± 1,9

13,6 ± 1,8

14,6 ± 1,5

148±14

153±15

146±19

1

2

2

10,5

12

11,5

Tabell 3 visar resultaten, lŠngd (m), medelvŠrde och spridning, frŒn handgranatkastningen fšr
positionen stŒende, knŠstŒende respektive liggande. De olika utrustningsalternativen FU, FUK
och FUKP medfšrde ingen signifikant skillnad i vare sig kastlŠngd eller precision (avvikelse i
sidled).
Tabell 4 visar hur begrŠnsande utrustningen (FU, FUK och FUKP) upplevdes med avseende
pŒ ršrelsefšrmŒga dŒ handgranatkastning skedde i stŒende, knŠstŒende och liggande position.
Utrustningarna medfšrde signifikanta skillnader i upplevd ršrelsehinder fšr samtliga
kastpositioner.
Den tid det tog att Œla genom det 8 meter lŒnga ršret (Œlning medelst slingring) dŒ de olika
utrustningarna bars visas i tabell 5. Skillnaderna mellan de olika utrustningarna (FU-FUK,
FU-FUKP, FUK-FUKP) var statistiskt signifikanta. Tabellen visar ocksŒ de hjŠrtfrekvenser
(HR) som uppmŠttes efter genomfšrd krypning. Avvikelserna i HR mellan de olika
utrustningarna var dock inte signifikanta. Tabellen visar ocksŒ upplevd ršrelsebegrŠnsning
och anstrŠngning vid genomfšrd krypning. Utrustningsalternativen orsakade signifikanta
skillnader i sŒvŠl RPI som RPE. FU ansŒgs mindre belastande och mindre ršrelsebegrŠnsande
Šn FUKP. FU var ocksŒ mindre hindrande Šn FUK.
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Tabell 6. Tid fšr Šntring uppfšr och nedfšr nŠt, hjŠrtfrekvens (HR) samt upplevd ršrelsebegrŠnsning (RPI) och
anstrŠngning (RPE) efter avslutad Šntring

Tid mv±s.d. (s)
HR mv±s.d. (slag/min))
RPI
RPE

FU

FUK

FUKP

20,2 ± 8,4

22,4 ± 9,0

24,5 ± 8,8

149±20

159±6

158±9

1

2

3

11

11

13

Tabell 7. Tid fšr snabb rusch, hjŠrtfrekvens (HR) samt upplevd ršrelsebegrŠnsning (RPI)och anstrŠngning
(RPE) efter avslutad rusch.

Tid mv±s.d. (s)
HR mv±s.d. (slag/min)
RPI
RPE

FU

FUK

FUKP

63,6 ± 4,4

65,6 ± 3,7

68,7 ± 3,2

178±7

181±16

178±7

2

2,5

3,5

16

17

17

Tabell 6 visar att tiden det tog att Šntra uppfšr och sedan nedfšr nŠtet var lŠngst dŒ FUKP
bars, nŒgot kortare fšr FUK och kortast fšr FU. Tidsskillnaderna mellan FU-, FUK och
FUKP-alternativen var signifikanta. Skillnaderna i hjŠrtfrekvens var dock inte sŠkerstŠllda fšr
nŒgon kombination av utrustningar. DŠremot erhšlls signifikanta skillnader i sŒvŠl RPI som
RPE. FU ansŒgs mindre belastande och mindre ršrelsebegrŠnsande Šn FUKP. FU var ocksŒ
mindre hindrande Šn FUK.
Tabell 7 visar att tiden att genomfšra Œtta snabba fšrflyttningar var kortast med
utrustningsalternativet FU, nŒgot lŠngre fšr FUK och lŠngst fšr FUKP. Skillnaderna i totaltid
var signifikanta mellan utrustningsalternativen. HjŠrtfrekvensen efter genomfšrd rusch var
jŠmfšrbar i de tre alternativen och nŒgon signifikant skillnad kunde inte heller upptŠckas.
Upplevd anstrŠngning efter rusch skattades "mycket anstrŠngande" och skillnaden mellan FU
och FUKP var signifikant. Detsamma gŠllde RPI dŠr FU ansŒgs vara "nŒgot hindrande",
medan FUKP betraktades vara mellan "hindrande" och "mycket hindrande.
Figur 2 visar att tiden fšr Šntring i nŠtet škar approximativt linjŠrt med totala massan. Tiden
fšr Šntring uppfšr nŠtet Šr nŒgot lŠngre Šn tiden fšr Šntring nedfšr, en skillnad som škar med
totala massan.

30
Tid upp
Tid ner
Totaltid
25

Tid (s)

20

15

10

5
94

96

98

100

102

104

106

Totalvikt (kg)

Figur 2. Tid (s) fšr Šntring uppfšr, nedfšr nŠtet och totaltid fšr olika totalvikter (kg) dŠr FU Šr lŠttast, FUK nŠst
lŠttast och FUKP tyngst.
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70

12

Tid (s) fšr delstrŠcka nr. n

Totaltid (s)

FU
FUK
FUKP

11

68

66

64

62

10

9

8

7

60

6

90

95

100

105

110

0

1

2

Totalvikt (kg)

3

4

5

6

7

8

DelstrŠcka nr. (25m)

Figur 3. Totaltid fšr snabb fšrflyttning Œtta delstrŠckor fšr olika totalvikter (FU lŠttast, FUK tyngre, FUKP
tyngst) (vŠnstra bilden). Tid fšr respektive delstrŠcka fšr FU, FUK respektive FUKP (hšgra bilden).

Figur 3 (vŠnster) visar att totaltiden vŠxer approximativt linjŠrt med totala massan inom
viktintervallet enligt t = 18 + 0,48 ¥ m dŠr t (s) Šr totaltiden och m Šr totala massan (kg). Figur
3 (hšger) visar att tiden fšr varje delstrŠcka škar kvadratiskt med antalet delstrŠckor enligt
uttrycket t = 6,4 + 0,38¥n Ð0,0026¥n2 fšr FU, t = 6,6 + 0,33¥n + 0,0062¥n2 fšr FUK samt t =
6,7 + 0,24¥n + 0,038¥n2 fšr FUKP.
Skillnaden i rŠckvidd mellan utrustningsalternativen var liten i avseende fothšjd (tabell 8). I
stŒende position var rŠckvidden fšr FU nŒgot lŠngre Šn fšr FUK och FUKP som gav ungefŠr
lika vŠrden. I avseende armkors och sittande var skillnaderna relativt stora i FU:s favšr med
FUK och FUKP pŒ andra respektive tredje plats. I positionen liggande var FU bŠst och FUK
och FUKP fick ungefŠr samma vŠrde. Ett sammantaget mŒtt fšr alla rŠckviddsmŠtningar
visade pŒ signifikanta skillnader mellan de olika utrustningsalternativen.

Tabell 8. RŠckvidd, medelvŠrde och spridning (cm), fšr stŒende, fothšjd, armkors, sittande och liggande

StŒende, mv±s.d.
Fothšjd, mv±s.d.
Armkors, mv±s.d.
Sittande, mv±s.d.
Liggande, mv±s.d.

FU

FUK

FUKP

230,6 ± 12,1

226,9 ± 12,0

226,1 ± 9,5

62,7 ± 6,1

61,1 ± 6,7

61 ± 8,6

88,5 ± 8,2

79,3 ± 9,6

70,5 ± 10,0

17,8 ± 12,3

12,1 ± 10,1

2,4 ± 17,0

28,1 ± 12,6

17,8 ± 7,6

16,8 ± 8,3

Tabell 9. RPI (medianvŠrde), fšr stŒende, fothšjd, armkors, sittande och liggande

StŒende
Fothšjd
Armkors
Sittande
Liggande

FU

FUK

FUKP

1

2

2,5

1

2

1

1,5

3

4

2

3

4

1

3

4
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Tabell 10. Skjutresultat, vŠrde och spridning, hjŠrtfrekvens, RPI och RPE vid vila och skjutavstŒnd 100 meter.

VŠrde
Spridning (cm)
HR (slag/min)
RPI
RPE

FU

FUK

FUKP

7,6

7,5

7,3

29,1 ± 11,5

21,9 ± 7,8

25,7 ± 11,9

99±11

105±9

116±11

1

2

2

9

9

9

Tabell 11. Skjutresultat vŠrde och spridning, hjŠrtfrekvens, RPI och RPE omedelbart efter 1:a ruschen vid
skjutavstŒndet 100 meter.

VŠrde
Spridning (cm)
HR (slag/min)
RPI
RPE

FU

FUK

6,9

7,4

FUKP
6,7

32,7 ± 14,4

32 ± 20,9

35,4 ± 14,1

156±10

157±7

162±6

1,0

2,0

3,0

12,5

13,0

14,5

Tabell 12. Skjutresultat vŠrde och spridning, hjŠrtfrekvens, RPI och RPE omedelbart efter 2:a ruschen vid
skjutavstŒndet 100 meter.

FU
VŠrde
Spridning (cm)
HR (slag/min)
RPI
RPE

FUK

FUKP

6,6

7

6,8

41,1 ± 21,2

29,3 ± 12,2

35,1 ± 13,5

162±7

164±6

168±7

1,5

2,0

3,0

13,0

14,0

15,0

Tabell 9 visar RPI-data frŒn rŠckviddsmŠtningarna. I samtliga positioner fick FU det lŠgsta
RPI-vŠrdet och var i det nŠrmaste "inte alls hindrande" utom vid sittande dŒ "nŒgot
hindrande" erhšlls. FUKP fick i "fothšjd" lŠgre vŠrde Šn FUK. I švriga positioner; armkors,
sittande och liggande, ansŒgs FUKP vara "mycket hindrande" medan FUK fick RPI-vŠrdet
"hindrande". Fšr stŒende och fothšjd fick FUK och FUKP vŠrden motsvarande mellan "inte
hindrande" och nŒgot mer Šn "nŒgot hindrande". Ett samlat RPI-mŒtt fšr alla positioner gav
signifikanta skillnader mellan samtliga utrustningsalternativ.
Tabellerna 10 till 15 visar att skillnaderna mellan utrustningsalternativen i avseende vŠrde
samt spridning mellan ytterskotten var smŒ. Skillnaderna var inte signifikanta. Sammantaget
fšr de olika skjutsituationerna erhšlls fšr hjŠrtfrekvensen signifikanta skillnader mellan FU
och FUKP samt mellan FUK och FUKP. Motsvarande samlat mŒtt fšr RPE gav signifikanta
skillnader mellan FU och FUKP medan fšr RPI erhšlls sŠkerstŠllda skillnader mellan FU och
FUK samt mellan FU och FUKP.
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Tabell 13. Skjutresultat vŠrde och spridning, hjŠrtfrekvens, RPI och RPE vid vila och vid skjutavstŒnd 200
meter.

VŠrde
Spridning (cm)
HR (slag/min)
RPI
RPE

FU

FUK

4,9

5,4

FUKP
5,3

48,0 ± 16,4

41,8 ± 22,3

38,4 ± 8,5

106±12

105±9

116±14

1

2

2

10,5

10

11

Tabell 14. Skjutresultat vŠrde och spridning, hjŠrtfrekvens, RPI och RPE omedelbart efter 1:a ruschen vid
skjutavstŒnd 200 meter.

VŠrde
Spridning (cm)
HR (slag/min)
RPI
RPE

FU

FUK

FUKP

4,5

3,8

4,5

60,9 ± 24,9

55,8 ± 20,5

57,6 ± 28

157±9

158±8

161±8

1,5

2

3

13

13,5

14

Tabell 15. Skjutresultat vŠrde och spridning, hjŠrtfrekvens, RPI och RPE omedelbart efter 2:a ruschen vid
skjutavstŒnd 200 meter.

VŠrde
Spridning (cm)
HR (slag/min)
RPI
RPE

FU

FUK

3,8

3,9

FUKP
4,0

58,9 ± 18,4

53,6 ± 24,4

54,4 ± 26,0

165±7

166±6

169±6

1,5

2,0

3,0

14,5

14,5

15,5

SkjutavstŒnd: 100 meter
SkjutavstŒnd: 200 meter

8

70

Spridning mellan ytterskott (cm)

SkjutavstŒnd: 100 meter
SkjutavstŒnd: 200 meter

7

VŠrde

6

5

4

3

60

50

40

30

20

8

9

10

11

12

13

14
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16

8

RPE

9

10

11

12

13

14

15

16

RPE

Figur 4. Skjutresultat (vŠrde) fšr olika RPE vid skjutavstŒnden 100 meter (švre kurvan) och 200 meter (vŠnstra
bilden). Hšgra bilden visar medelvŠrdet fšr maximala spridningen per skottserie (5 skott) fšr olika RPE vid
skjutavstŒnden 100 meter (švre kurvan) och 200 meter (vŠnstra bilden). Det lŠgsta RPE-vŠrdet hšr till skjutning
under vila, det hšgre vŠrdet till efter fšrsta ruschen och det hšgsta RPE-vŠrdet till efter andra ruschen.
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Figur 4 (vŠnster) visar skjutresultatet (vŠrde) berŠknat som medelvŠrde fšr alla fp och
avlossade skott relaterat till uppgivet RPE-vŠrde (median). Figuren visar att skjutresultaten
fšrsŠmrades med škande anstrŠngning och fšrsŠmringen blev stšrre ju lŠngre skjutavstŒndet
var. Vid 100m skjutavstŒnd blev medeltrŠffen ca 3 cm lŠngre frŒn tavlans mitt dŒ
anstrŠngningen škade frŒn vila (RPE=9) till RPE=12 (efter rusch 1) medan pŒ 200 meter
skjutavstŒnd sŒ škade avvikelsen cirka 6 cm frŒn tavlans mitt. Figur 4 (hšger) visar att
spridningen i skjutserien (5 skott) škade med škande kŠnsla av anstrŠngning (RPE). PŒ
skjutavstŒndet 100 meter škade spridningen mellan ytterskotten frŒn cirka 25 cm vid vila till
ca 33 cm efter fšrsta ruschen. Figuren visar ocksŒ att fšrsŠmringen škade mer ju lŠngre
skjutavstŒndet var. Vid vila škade spridningen frŒn ca 25 cm (100 meter) till cirka 42 cm pŒ
skjutavstŒndet 200 meter.
Signifikanstest avseende RPE och RPI visas i tabell 16. Skjutningen representeras av endast
ett medianvŠrde. Fšr att kompensera fšr upprepade tester, FU-FUK, FU-FUKP och FUKFUKP anvŠndes 0,017 som kritiskt vŠrde (i stŠllet fšr 0,05). Tabellen visar att de olika
utrustningsalternativen erhšll signifikant skilda (sammanslagna) RPI-vŠrden. I avseende pŒ
(sammanslagna) RPE-vŠrden sŒ var skillnaderna signifikanta med undantag fšr mellan FU
och FUK. Signifikanstest avseende belastningsmŒttet hjŠrtfrekvens visade pŒ signifikanta
skillnader mellan FU och FUKP samt mellan FUK och FUKP.
Tabell 16. Signifikanstest (n.s.= icke signifikant) vid jŠmfšrelse mellan olika utrustningsalternativ avseende RPE
och RPI (Wilcoxon Signed Rank Test) dŠr kritiskt vŠrde Šr 0,017.

FU
FUK

FUK/RPE FUKP/RPE FUK/RPI
0,021 (n.s.) 0,005
0,004
0,013

FUKP/RPI
0,004
0,014

Figur 17 visar signifikanttestet avseende belastningsmŒttet hjŠrtfrekvens. Tabellen visar att
skillnaden i hjŠrtfrekvens mellan FU och FUK inte var signifikant medan den var sŒ vid
jŠmfšrelsen FU-FUK och FUK-FUKP.
Tabell 17. Signifikanstest (n.s.= icke signifikant) vid jŠmfšrelse mellan olika utrustningsalternativ avseende HR
dŠr kritiskt vŠrde Šr 0,05.

FU
FUK

FUK
0,16 (n.s.)

FUKP
0,02
0,01

Signifikanstest avseende sammanslagna prestationsmŒtt som skjutresultat, tid fšr Œlning
medelst slingring, tid fšr nŠtŠntring, tid fšr upprepade ruscher samt handgranatkastlŠngder har
gjorts fšr olika utrustningsalternativ (tabell 18). Tabellen visar att signifikanta skillnader
erhšlls mellan FU och FUKP samt mellan FUK och FUKP. De sammanvŠgda resultat av
lšpning (Cooper) och spurtcykling visade inte pŒ nŒgot signifikant samband med resultaten i
nŠtŠntring (nŠt), Œlning (ršr) eller lšpning (SiB).
Tabell 18. Signifikanstest (n.s.= icke signifikant) vid jŠmfšrelse mellan olika utrustningsalternativ avseende
sammanslagen prestation (Wilcoxon Signed Rank Test) dŠr kritiskt vŠrde Šr 0,017.

FU
FUK

FUK
0,38 (n.s.)

FUKP
0,008
0,016
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Tabell 19. Sammanfattning av den statistiska analysen. Kursivt Ón.s.Ó anger att variansanalysen inte visade pŒ
nŒgon signifikant skillnad, X att variabeln inte mŠttes under aktiviteten ifrŒga; Rakt Ón.s.Ó (n.s.) betyder att
variansanalysen gav signifikant resultat men att den vidare analysen inte gjorde det. ÓSign.Ó betecknar att det
var signifikant skillnad mellan de aktuella utrustningarna.
Prestation Prestation

Aktivitet
€ntring
(nŠt)
Skjutning

Utrustning
FU
FUK
FU
FUK
Handgranat FU
kastning
FUK
Rusch
FU
(SiB)
FUK
•lning
FU
(Ršr)
FUK
RŠckvidd FU
FUK
Alla
FU
aktiviteter FUK

FUK
sign.
n.s.
n.s.
sign.
sign.
sign.
n.s.

FUKP
sign.
sign.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
sign.
sign.
sign.
sign.
sign.
sign.
sign.
sign.

HR
FUK
n.s.
n.s.
X
X
n.s.
n.s.
X
n.s.

HR
FUKP
n.s
n.s.
sign.
sign.
X
X
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
X
X
sign.
sign.

RPE
FUK
n.s.
n.s.
X
X
n.s.
n.s.
X
n.s.

RPE
FUKP
sign.
n.s.
sign.
n.s.
X
X
sign.
n.s.
sign.
n.s.
X
X
sign.
sign.

RPI
FUK
sign.
sign.
sign.
n.s.
sign.
sign.
sign.

RPI
FUKP
sign.
n.s.
sign.
n.s.
sign.
sign.
sign.
n.s.
sign.
n.s.
sign.
sign.
sign.
sign.

Tabell 19 visar en sammanstŠllning av resultaten frŒn de statistiska analyserna fšr de olika
aktiviteterna och utrustningsalternativen.

Fšrsškspersonerna blev efter att fšrsšken slutfšrts tillfrŒgade om sin attityd till att bŠra skydd
med fšrstŠrkningsplattor och ocksŒ om kroppsskyddet interfererade med švrig utrustning.
Bara en fp var tveksam till att bŠra fšrstŠrkningsplattor i hŠndelse av skarp stridssituation.
Men flera anmŠrkte pŒ tyngden och tyckte att skyddet med plattor var tungt och att det under
lŠngre fšrflyttningar skulle kunna bli alltfšr belastande. DŠremot trodde flera att skyddet nog
skulle accepteras vid strid i bebyggelse Šven om man skulle bli mindre ršrlig. NŒgra tyckte
ocksŒ att underlivsskydden var hindrande och var bristfŠlligt hopkopplade till kroppsskyddet.
De skyddande lagren visade sig ocksŒ vara dŒligt fastsatta inuti underlivsskydden pŒ sŒ sŠtt att
skyddslagren lossade och fšll ihop till en rulle inuti "skyddsfodralen". Bara nŒgon enstaka fp
tyckte att kroppsskyddet pŒverkade annan buren utrustning och dŒ frŠmst genom att skyddets
glatta yta pŒverkade stridsvŠstens funktion.
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DISKUSSION
Fšrsškspersonerna hade vid fšrsškstillfŠllet genomfšrt ungefŠr hŠlften av sin
grundutbildning, d.v.s. cirka 4 mŒnader. De var mycket vŠlmotiverade under hela fšrsšket och
resultatinriktade vilket bšr ha inneburit att den individuella insatsen var lika god frŒn dag till
dag. Fšrsšksdagen bšrjade kl. 8 och slutade mellan kl. 15 och 16. €ven om vissa
fšrsšksmoment var fysiskt krŠvande medgav dessa genom sin korta varaktighet ŒterhŠmtning
till nŠsta fšrsšksdag. Fšrsškspersonerna hade under utbildningen genomfšrt skjutmoment
som innebar snabba moment med mellanliggande fšrflyttningar. De var ocksŒ vana vid olika
skjutmŒl och att kunna vŠxla mellan dessa. …vriga fšrsšksaktiviteter var nya fšr soldaterna
Šven om Œlning medelst slingring, handgranatkastning, Cooper-test var genomfšrda men
kanske i annan miljš eller utfšrande.
Ett vanligt fenomen vid studier liknande denna Šr att resultaten Šr belastade av
inlŠrningseffekter. De statistiska analyser som genomfšrdes visade dock pŒ att ingen dag-tilldag-fšrbŠttring kunde identifieras, endast effekter av individ och utrustning identifierades.
Klimatet var ur temperatursynvinkel gynnsamt fšr soldaterna eftersom temperaturen lŒg strax
šver fryspunkten. Detta kombinerat med relativt korta arbetsmoment gjorde att
vŠrmebelastning med tillhšrande svettning var fšrsumbar. Under vissa moment fšrekom lŠtt
nederbšrd men i en omfattning som inte bšr ha pŒverkat resultaten. Nederbšrden i
kombination med vind och vŠntan gjorde att kylan bitvis gjorde sig pŒmind. Men genom att
anpassa klŠderna sŒ kunde fšrsškspersonerna genomgŒende skatta temperaturbelastningen
som Óvarken varmt eller kalltÓ. Under slutet av andra skjutmomentet dag tvŒ fšll dimma šver
skjutbanan. Det medfšrde fšrsŠmrad kontrast men borde inte, enligt skjutledaren, ha pŒverkat
skjutresultaten. NŒgra fšrsškspersoner som var glasšgonbŠrare fick problem med imma pŒ
synglasen. Detta kan ha fšrsŠmrat resultatet fšr nŒgon eller nŒgra vid enstaka skjuttillfŠllen.
Betydelsen av detta fšr tolkningen av skjutresultaten gŒr inte vŠrdera. Men som nŠmnts ovan
sŒ upptŠcktes inga signifikanta skillnader mellan fšrsšksdagar, bara mellan individer och
utrustningar. Det innebŠr att t.ex. begrŠnsad sikt nŒgon dag inte pŒverkade resultaten.
Fšrsškspersonerna var vŠl fšrtrogna med den burna stridsutrustningens vikt och volym
undantaget kroppsskyddets. Under fšrsšket anvŠndes Kroppsskydd 94 (KS 94) vilket skiljer
sig frŒn det som soldaterna vanligtvis Šr utrustade med, Kroppsskydd 90 (KS 90), bŒde i
utfšrande och bŠrsŠtt. Skillnaden till det yttre Šr underlivsskyddets utformning som i KS 90 Šr
fast fšrbundet med (del av) skyddet šver bŒlen. Dessutom bŠrs KS 90 under vapenrocken till
skillnad fšr KS 94 som bŠrs utanpŒ. Den nyare modellens underlivsskydd Šr dessutom
avtagbart och bestŒr av ett frŠmre och ett bakre skydd som gŒr lŠngre ned šver lŒren. Dessa
delar Šr fšrbundna med šverkroppsdelen genom kardborreband trŠdda genom metallbyglar.
Detta gšr att de lŠtt viker undan fšr t.ex. stora benršrelser som vid sprŒngmarsch, knŠsittande
m.m.
Stridsutrustningens massa, utan kroppsskydd, var 19 kg vilket gšr att KS 94 utan plattor vŠger
cirka 4,6 kg, (totalvikt pŒ 23,6 kg) medan om fšrstŠrkningsplattor inkluderas (10,7 kg) fŒs
totalvikten 29,7 kg. Det innebŠr att fšrsškspersonens bšrda varierade frŒn 25% (inget
kroppsskydd) till knappt 40% (kroppsskydd med fšrstŠrkningsplattor) av deras nakenvikt. Fšr
den lŠttaste personen utgjorde bšrdan cirka 50% av hans nakenvikt. Dessa siffror innebŠr att
stridsutrustning med kroppsskydd utan plattor Šr cirka tvŒ kilo tyngre Šn det som US Army
Infantry School rekommenderar som maxgrŠns vid strid. I en verklig situation skulle bšrdan
ha varit betydligt stšrre eftersom ammunitionstilldelningen var minimal (tre magasin) samt att
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inga tyngre vapen medfšrdes. Normalt ska en grupp som motsvarar fšrsšksgruppen medfšra
cirka 4 pansarskott pŒ Œtta personer, en kulspruta samt kommunikationsutrustning. Stšrre
ammunitionstilldelning fšr det egna vapnet Šr ett krav liksom gemensam ammunition fšr t.ex.
kulsprutan. Dessutom ingŒr troligtvis mer Šn tvŒ handgranater samt granater till AK5:ans 40
mm granattillsats. Detta gšr att en realistisk bšrda Šr minst 10 kg, troligare 15 kg, tyngre Šn
den under fšrsšket. Det medfšr att den troliga bšrdan fšr en soldat med kroppsskydd, i strid,
hamnar pŒ cirka 35 kg medan om tillŠggsskydd inkluderas sŒ blir bšrdan uppŒt 42 kg. Fšr
ksp-skytten kan bšrdan hamna uppŒt 50 kg. Dessa massor innebŠr att studiens
utrustningsalternativ, viktsmŠssigt, var mycket gynnsamma, dŠr det tyngsta alternativet
sannolikt var betydligt lŠttare Šn ett realistiskt ÓlŒg(normal)skyddsalternativÓ.
Van de Linde och Lotens (1988) utnyttjade mŠtdata frŒn Derrick et al. (1963) fšr att berŠkna
nedgŒngen i prestation orsakad av buret kroppsskydd. De anvŠnde en teknik att kombinera
skyddets yta med dess vikt fšr att fŒ ett sammansatt mŒtt pŒ massans och ytans bidrag till t.ex.
fšrsŠmrad ršrlighet. Eftersom skydden i denna studie hade samma yta har denna komponent
ingen inverkan pŒ tolkningen av resultaten. Dock fann Van de Linde och Lotens (1988) att
trŠffprocenten vid handgranatkastning gick ned frŒn 28% utan kroppsskydd till cirka 24%
med ÓvanligtÓ skydd utan fšrstŠrkningsplattor, ett skydd som vŠgde 4,5 kg och tŠckte 30% av
kroppsytan (ca 0,6 m2). Knapik et al. (1990b) studerade hur handgranatkastning pŒverkades
av mycket snabb fšrflyttning dŒ bšrdan var 46 kg och strŠckan var 20 km. De fann att
kastlŠngden reducerades med 8% men detta skedde alltsŒ efter en mycket hšgre fysisk
belastning Šn fšreliggande studie dŠr handgranatkastningen fšregicks av vila med lunch. I
denna studie (tabell 3) fann vi dock ingen pŒverkan av kroppsskydd, varken i kastlŠngd eller
avvikelse i sidled frŒn kastriktningen. Kastuppgifterna var visserligen olika men om
kroppsskyddet hade pŒverkat prestationen borde det ha inverkat pŒ Œtminstone precisionen i
sidled. Men inga signifikanta skillnader erhšlls, varken vid stŒende, knŠstŒende eller liggande
handgranatkastning. En fšrklaring kan ha varit att fp hade trŠnat handgranatkastning i mycket
begrŠnsad omfattning och dŒ troligtvis bara i stŒende position. €ven om kastlŠngd och
precision inte pŒverkades av kroppsskyddet upplevde fp skyddet som hindrande, och dŒ KS94
med fšrstŠrkningsplattor mer hindrande Šn KS 94 utan plattor (tabell 4). Generellt sŒ
skattades stridsutrustningen utan kroppsskydd som Óinte hindrandeÓ medan stridsutrustning
med kroppsskydd ansŒgs vara ÓnŒgot hindrandeÓ. DŒ fšrstŠrkningsplattor adderades skattades
RPI som Ó nŒgot hindrandeÓ. Dessa skattningar gŠllde vid stŒende position. Vid knŠstŒende
och liggande upplevdes alla tre utrustningsalternativ som nŒgot mer hindrande Šn vid stŒende
och vid knŠstŒende var KS 94 med plattor nŒgot mer hindrande Šn KS 94 utan plattor.
Skillnaderna i skattningsvŠrde var signifikanta vilket indikerar att om kastprestationen hade
mŠtts pŒ annorlunda sŠtt och med fp som varit mer trŠnade i uppgiften sŒ hade kanske
signifikanta skillnader i prestationsresultat erhŒllits mellan de olika utrustningsalternativen.
Van de Linde och Lotens (1988) utnyttjade ocksŒ mŠtdata frŒn Derrick et al. (1963) fšr att
bedšma kroppsskyddets effekt pŒ snabba fšrflyttningar. De fann att vid ruscher, som skedde
šver olika hinder, blev fšrflyttningstid cirka 38 sekunder utan kroppsskydd. Med ÓvanligtÓ
kroppsskydd sŒ blev den ca 45 sekunder, d.v.s. en fšrsŠmring med cirka 18%. Den
fšrsŠmringen Šr betydligt stšrre Šn den som erhšlls i denna studie i momentet snabb rusch.
Med kroppsskydd utan plattor sŒ var fšrflyttningstiden ca 66 sekunder jŠmfšrt med 64
sekunder utan kroppsskydd vilket ger en fšrsŠmring med ca 3% (tabell 7). Enligt Van de
Linde och Lotens (1988) sŒ Šr skyddets massa den viktigaste orsaken till fšrsŠmringen medan
skyddets inverkan pŒ ršrligheten Šr mindre betydelsefull. Det moment som Derrick et al.
(1963) studerade innehšll fšrutom snabba fšrflyttningar Šven kryp och klŠttermoment. DŠrfšr
blir en jŠmfšrelse av resultaten kanske mer relevant om resultaten frŒn krypningen genom
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ršret och Šntring i nŠtet beaktas. Tabell 5 visar att KS94 utan plattor medfšrde en nŒgot
lŒngsammare Œlning medelst slingring Šn dŒ inget kroppsskydd bars. FšrsŠmringen var ca
11%. I momentet Šntring uppfšr och nedfšr nŠtet fšrlŠngde kroppsskyddet utan plattor
Šntringstiden med cirka 11% jŠmfšrt med utan kroppsskydd. SŒledes, inkluderandet av olika
Óstrid-i-bebyggelse-liknandeÓ aktiviteter škar inverkan av kroppsskyddet, dock inte till den
grad som Van de Linde och Lotens (1988) fann. Om jŠmfšrelsen istŠllet skulle ha gŠllt KS94
med fšrstŠrkningsplattor mot stridsutrustning utan kroppsskydd hade fšrsŠmringen blivit 8%
(tabell 7), 20% (tabell 5) respektive 21% (tabell 6), data som mer Šr i nivŒ med dem som Van
de Linde och Lotens (1988) fann. Sett ur belastningsperspektivet sŒ uppvisade
hjŠrtfrekvensmŠtningarna inga signifikanta skillnader mellan de tre utrustningsalternativen
varken vid Œlning genom ršret, Šntring i nŠtet eller vid de snabba ruscherna. En fšrklaring kan
vara att fp arbetade sŒ snabbt han kunde under de olika momenten. Pulsen visar dŒ pŒ den
hšgsta nivŒ som den kunde nŒ efter den givna aktionstiden. Med pulsen som mŒtt pŒ
utvecklad effekt, och om pulsen Šr lika fšr de olika utrustningarna, kommer med
nšdvŠndighet hastigheten vara lŠgre ju tyngre utrustningen Šr eftersom en hšgre effekt krŠvs
fšr att accelerera en tyngre massa jŠmfšrt med en lŠttare. Upplevelsen av fysisk anstrŠngning
och begrŠnsning i ršrelsefšrmŒga visade konsistent hšgre vŠrden fšr kroppsskydd Šn utan.
FšrstŠrkningsplattorna fšrstŠrkte ytterligare upplevelsen av belastning och
ršrelsebegrŠnsning. I fallet med Œlning medelst slingring tycks dock skillnaden gŒ mellan med
och utan kroppsskydd, inte mellan med och utan fšrstŠrkningsplattor.
Pandorf et al. (2001) studerade olika tunga bšrdors inverkan pŒ prestation att fšrflytta sig sŒ
snabbt som mšjligt lŠngs en 3,2 km slŠt bana. Han fann att en individs prestationen var
relaterad till den maximala syreupptaget. I den hŠr studien skattades maximal arbetsfšrmŒga
genom att lŒta fp springa s.k. Cooper-test i sportklŠder. Fšrsškspersonernas styrka mŠttes
ocksŒ, hŠr genom att spurtcykla. Dock sŒ erhšlls ingen koppling mellan dessa resultat och de
konditions- och styrkekrŠvande momenten nŠtŠntring, Œlning och rusning. Det Šr ocksŒ det
vanligaste utfallet nŠmligen att korrelationen mellan fysisk kapacitet och prestation i fŠlt Šr
mycket lŒg (Bergh, 1990).
PŒverkan av utrustning och fšregŒende belastning pŒ skjutresultat har rapporterats i ett antal
studier. Knapik et al. (1990b) fann att sŒvŠl antalet trŠffar som trŠffbildens centrum
pŒverkades av att mycket snabb marsch med tung bšrda, 46 kg, och lŒng strŠcka, 20 km. Den
belastningen var avsevŠrt hšgre Šn den som fp fick utfšra i denna studie, nŠmligen 200m
sprŒng med utrustning som enligt tabell 1 vŠgde som mest ca 30 kg. Skjutresultaten Šr inte
direkt jŠmfšrbara eftersom denna studie registrerade trŠffarnas vŠrde och maximal spridning i
trŠffbilden. Med dessa mŒtt erhšlls inga signifikanta skillnader fšr de olika
utrustningsalternativen (tabell 10 till 15). Med avseende pŒ fysiologisk och psykofysiologisk
belastning identifierades dock signifikanta skillnader sŒvŠl i hjŠrtfrekvens, RPI och RPE
mellan olika utrustningsalternativ (tabell 10 till 15). Skillnaderna upptrŠdde sŒvŠl vid 100 m
som 200 m skjutavstŒnd, under vila samt efter rusch 1 respektive rusch 2. €ven om de olika
skyddsnivŒerna inte gav signifikanta skillnader pŒ individnivŒ erhšlls en god korrelation
mellan skjutresultat (vŠrde) (medelvŠrde fšr samtliga fp) och motsvarande medianvŠrde fšr
RPE Med škande RPE sŒ fšrsŠmrades vŠrdet (figur 4, vŠnster). Korrelationen fšr
skjutavstŒndet 100 m lŒg hšgre Šn fšr motsvarande fšr 200 m och regressionslinjen hade
brantare lutning vid skjutavstŒndet 200 m vilket innebŠr att skjutresultatet pŒ det lŠngre
avstŒndet Šr kŠnsligare fšr fysisk belastning Šn pŒ kortare avstŒnd, ett resultat som bšr
betraktas som rimligt (figur 4, vŠnster). PŒ samma sŠtt erhšlls god korrelation mellan fp:s
(medel)skjutresultat (spridning) och medianvŠrdet fšr RPE (figur 4, hšger). HŠr var ordningen
mellan resultaten fšr de tvŒ skjutavstŒnden dock omkastade, vilket ocksŒ Šr rimligt, d.v.s.
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spridningen i trŠffbild var hšgre vid 200 m skjutavstŒnd Šn vid 100 m (figur 4, hšger).
FšrsŠmringen, d.v.s. škningen i spridning var ocksŒ som fšrvŠntat stšrre fšr škat RPE nŠr
skjutavstŒndet var 200 m jŠmfšrt med 100 m
I en studie av Tharion och Obusek (1999) jŠmfšrdes skjutfšrmŒgan hos skarpskyttar i
liggande och stŒende stŠllning dŒ den nya LandWarrior-utrustningen respektive konventionell
utrustning bars. Resultaten visade entydigt att i liggande stŠllning sŒ medfšrde det nya
LandWarrior-systemet 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 hŒrda komponenter i det nya
bŠrsystemet fšrhindrade skytten att lyfta huvudet tillrŠckligt fšr att se mŒlet bra. I
fšreliggande studie mŠttes inte tid till skott utan den styrdes av skjutledaren som beordrade
skott 5 sekunder efter att fp kastat sig ned pŒ respektive skjutplats. Om nŒgon utrustning hade
varit mer gynnsam Šn de andra med avseende pŒ tid till att komma till skott borde det visat sig
i bŠttre skjutresultat. Detta var dock inte fallet. Tabellerna 10 till 15 visar att fšr samtliga
skjutsituationer sŒ skattades FU oftast som Óinte hindrandeÓ medan FUK skattades som
ÓnŒgot hindrandeÓ och FUKP som ÓhindrandeÓ. Detta skulle kunna vara delskŠl till sŠmre
skjutresultat. Men eftersom RPI och RPE samvarierar Šr det svŒrt att separera de tvŒ frŒn
varandra och dŠrmed identifiera effekten av inskrŠnkt ršrelsefšrmŒga respektive fysisk
anstrŠngning. En fšrklaring till att utrustningen inte var utslagsgivande fšr skjutresultatet kan
ha varit fp:s skjutfšrmŒga. Om den var dŒlig sŒ blir det svŒrare att separera effekten av t.ex.
utrustning frŒn den spridning som skytten har obelastad. Fšr vŠl trŠnade skarp-/prickskyttar
bšr det vara lŠttare att identifiera stšrningar eftersom de annars har en mycket samlad och
reproducerbar prestationsnivŒ. Den klimatmŠssiga pŒverkan var relativt lika under de olika
fšrsšksdagarna. VŠrme-/kšldbelastning (mŒttlig) tycks inte heller ha nŒgon stor inverkan pŒ
skjutfšrmŒgan enligt Tikusis et al. (2002).
Vid hopslagning av belastningsmŒtten respektive prestationsmŒtten fšr de olika aktiviteterna
(tabell 16, 17 och 18) visade den statistiska behandlingen att signifikanta skillnader i RPE
erhšlls bortsett frŒn mellan utan kroppsskydd (FU) och med kroppsskydd (FUK). Det tyder pŒ
att fp uppfattade att belastningsškningen kom dŒ fšrstŠrkningsplattorna adderades till
kroppsskyddet medan enbart kroppsskydd inte škade upplevd belastning nŠmnvŠrt (tabell 16).
Om hjŠrtfrekvens tas som ett representativt mŒtt pŒ fysiologisk belastning kopplad till borde
liknande samband erhŒllas. SŒ var ocksŒ fallet (tabell 17). Signifikanta hjŠrtfrekvensskillnader
erhšlls utom mellan FU och FUK. Motsvarande statistisk behandling av RPI gav svaret att
signifikanta skillnader erhšlls mellan samtliga utrustningsalternativ. Resultaten tyder pŒ att fp
upplevde att begrŠnsning i ršrelsefšrmŒga upptrŠdde dŒ kroppsskydd bars och att skillnaden
fšrstŠrktes dŒ fšrstŠrkningsplattor tillfšrdes kroppsskyddet. Sammantaget pekar dessa
analyser pŒ att belastningen škar dŒ fšrstŠrkningsplattor tillfšrs men att ršrelsefšrmŒgan
begrŠnsas redan dŒ kroppsskyddet tas pŒ. RŠckviddsmŠtningarna med tillhšrande RPIskattningar stšdjer dessa slutsatser. Det var bara i en position, knŠlyft, som kroppsskyddet
varken pŒverkade den faktiska ršrelsefšrmŒgan eller upplevelsen av sŒdan begrŠnsning.
Uppenbarligen sŒ Šr kroppsskyddet šver bŒlen tillrŠckligt kort fšr att lŒret inte ska ta i vid
knŠlyft och pŒ samma sŠtt tycks underlivsskyddet vara sŒ ršrligt upphŠngt i šverdelen att det
inte pŒtagligt bromsar vid knŠlyft givet att rŠtt storlek pŒ kroppsskyddet bŠrs.
Fšrsškspersonernas attityder till att bŠra kroppsskydd med fšrstŠrkningsplattor i hotfulla
miljšer indikerar att det kan fšreligga en generell acceptans till att bŠra sŒdant skydd. Av de
tio fp sade bara en sig vara tveksam till att bŠra fšrstŠrkningsplattor i hŠndelse av skarp
stridssituation. Det tyder pŒ att den extra belastning som dessa plattor utgšr inte pŒ nŒgot
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avgšrande sŠtt betraktades som allvarligt fysiskt eller mentalt begrŠnsande i avseende
prestation, inte heller att belastningen var besvŠrande hšg. Hur bedšmningen i en verklig
situation skulle se ut Šr svŒr att fšrutse, speciellt som den faktiska bšrdan dŒ kanske Šr 10 kg
stšrre. Den negativa effekt kroppsskyddet kan ha pŒ prestationen kommer ocksŒ att vara olika
allvarlig fšr olika situationer. I en fredsbevarande situation kanske skyddet inte Šr sŒ
begrŠnsande samtidigt som behovet av det utškade skyddet kanske Šr mindre tydligt medan
vid strid i bebyggelse sŒ finns det ett stort behov av skydd mot direktverkande eld samtidigt
som bŠraren kanske prioriterar mer ammunition fšre škad vikt i form av skyddsplattor.
Man mŒste ocksŒ ta hŠnsyn till tidsaspekten dŒ soldaten kan tvingas bŠra lŠnge utan tillfŠlle
till avlastning. Det kan ge škad brist pŒ komfort p.g.a. svettning (Bergh och Danielsson, 1986,
Cadarette et al. 2001, Goldman 1969, Haisman och Goldman, 1974) och fšrsŠmrad
lungfunktion (Majumdar et al., 1997, Legg, 1988). Vid stillasittande kan ocksŒ den statiska
belastningen pŒ axlar och skuldror bli besvŠrande (Hooper 1999). Speciellt bšr ocksŒ noteras
att kroppsskydden inte Šr utformade fšr kvinnor vilket kan ška belastningen ytterligare fšr
denna kategori (Bensel et al., 1980, Harper et al. 1997, Harman et al. 1999, Pandorf et al.
2001).

SLUTSATS
Den burna utrustningen pŒverkar sŒvŠl bŠrarens faktiska och upplevda belastning som hans
fysiska prestation. Bšrdans massa medfšr viss pŒverkan medan dess utformning har andra
effekter. Sammantaget visar studien att:
1) Kroppsskydd, med eller utan fšrstŠrkningsplattor, upplevs vara mer begrŠnsande (RPI) Šn
nŠr stridsutrustningen bŠrs utan kroppsskydd.
2) Kroppsskydd med plattor upplevs mer begrŠnsande (RPI) Šn kroppsskydd utan plattor.
3) Kroppsskydd utan plattor upplevs vara lika fysiskt belastande (RPE) som dŒ
stridsutrustningen bŠrs utan kroppsskydd.
4) Kroppsskydd med plattor upplevs som mer belastande (RPE) Šn kroppsskydd utan plattor.
OvanstŒende RPE-slutsatser bekrŠftas av uppmŠtt fysisk belastning (HR).
AlltsŒ, ur belastningssynvinkel (RPE, HR) gŒr skillnaden mellan med och utan
fšrstŠrkningsplattor medan ur begrŠnsningssynvinkel (RPI) gŒr skillnaden bŒde mellan med
och utan kroppsskydd samt mellan kroppsskydd med och utan plattor.
Signifikanta skillnader i prestation mellan de tre utrustningsalternativen erhšlls vid Šntring i
nŠt, Œlning medelst slingring, rusch 8x25m samt rŠckvidd. DŠremot var resultatskillnaderna
inte signifikanta vid handgranatkastning och skjutning. Dock fanns en tydlig relation mellan
upplevd anstrŠngning (RPE) och skjutresultat (vŠrde och spridning) vid sŒvŠl 100 som 200
meter skjutavstŒnd. Vid Šntring i nŠt var tiden fšr upp respektive nedklŠttring linjŠrt relaterad
till utrustningens massa. Vid rusch 8x25m škade tiden fšr varje delstrŠcka och škningen var
exponentiell. Utvecklingen var speciellt tydlig dŒ stridsutrustningen inkluderade kroppsskydd
med skyddsplattor.
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APPENDIX

Kroppsskydd 94 (KS94)

Kroppsskydd 94, front, med istoppad
fšrstŠrkningsplatta

Kroppsskydd 94 rygg, med istoppad
fšrstŠrkningsplatta

Kroppsskydd 94, front, med urtagen
fšrstŠrkningsplatta

Kroppsskydd 94 rygg, med urtagen
fšrstŠrkningsplatta
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Kroppsskydd 94 med dess fšrstŠrkningsplattor urtagna
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RPE
6
7 mycket, mycket lŠtt
8
9 mycket lŠtt
10
11 ganska lŠtt
12
13 nŒgot anstrŠngande
14
15 anstrŠngande
16
17 mycket anstrŠngande
18
19 mycket, mycket anstrŠngande
20

RPI
1 inte alls hindrande

2 nŒgot hindrande

3 hindrande

4 mycket hindrande

5 mycket, mycket hindrande
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