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Abstrakt 

Denna studie undersöker hur stressfaktorer påverkar kroppen vid dykning i gruva. 

Undersökningen genomfördes under en helgs intensivt dykande, för att bestämma 

lungkapacitet, pulsnivå samt eventuell vätske- och viktförlust hos dykarna. 

Testerna bestod av vägning, spirometritester och pulsmätningar. Testpersonerna 

dök mellan ett till tre dyk under helgen. Två av det totala antalet dyk var på 74 

meters djup, resterande dyk genomfördes på 36 meters djup. Som beskrivits i 

bakgrunden kan enligt litteraturen dyk av den här typen påverka kroppen negativt. 

Studien visar en signifikant viktförlust under första dyket pågrund av vätskebrist 

hos dykarna. Undersökningen visar även att dessa dykare är mycket lugna under 

dykningen och att de uppvisar väldigt små förändringar i lungkapacitet och 

pulsnivå. Detta kan innebära att dessa dykare har en dykstil som skulle underlätta 

eventuella svårigheter under dyket samt minska risken för dykarsjuka.  

Dykning, Stressfaktorer, Immersion   



 

4 

 

Innehållsförteckning  

Inledning ................................................................................................................................5 

Bakgrund ................................................................................................................................6 

Syfte ..................................................................................................................................... 11 

Hypotes ............................................................................................................................ 11 

Nollhypotes....................................................................................................................... 11 

Metod ................................................................................................................................... 12 

Urval................................................................................................................................. 12 

Genomförande .................................................................................................................. 12 

Databearbetning ................................................................................................................ 14 

Resultat ................................................................................................................................ 16 

Diskussion ............................................................................................................................ 25 

Spirometri ......................................................................................................................... 25 

Tanita ............................................................................................................................... 28 

Puls ................................................................................................................................... 28 

Stress ................................................................................................................................ 29 

Slutsats ............................................................................................................................. 30 

Referenslista ......................................................................................................................... 31 

Webbreferenser ................................................................................................................. 31 

Bilagor 1-4 ........................................................................................................................... 32 

 

  



 

5 

 

Inledning 

Detta är en undersökning för att se om stressfaktorernas påverkan på dykaren ökar 

med antalet dyk på 74 meter respektive 36 meters djup. För att göra detta har jag 

samlat en grupp på nio dykare. De genomför, under en helg, vägning och 

spirometrimätningar innan och efter samtliga dyk. Dykarna bär även pulsband 

under dykningen och besvarar ett frågeformulär angående stress efter dykningen.  

Enligt litteraturen är teknisk dykning stressigt i sig då man befinner sig i en stängd 

miljö. Dykning påverkar även lungkapaciteten negativt och leder till vätskebrist. 

Denna undersökning visar att dykarna har en signifikant viktförlust under första 

dyket pågrund av vätskebrist hos dykarna. Studien visar även att dessa dykare är 

mycket lugna under dykningen och att de uppvisar väldigt små förändringar i 

lungkapacitet och pulsnivå. Detta kan innebära att dessa dykare har en dykstil som 

skulle underlätta eventuella svårigheter under dyk samt minska risken för 

dykarsjuka. 
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Bakgrund 

2004 fanns det cirka 50 000 sportdykare (rekreationsdykare, fritidsdykare) i 

Sverige och sammanlagt gjordes cirka en halv miljon dyk per år (Örnhagen, 

Hagberg 2004).  

I Sverige anses lätt dykning vara ner till 40 meters djup (Försvarsmakten 

2009:75), från 40 meter och djupare kallas det för teknisk dykning (tech diving).  

Lättdykning kan även delas in i luft- eller blandgasdykning. Med blandgas menas 

andra gassammansättningar än luft. Till blandgas räknas Nitrox, som har en högre 

syrehalt än luft, Heliox, där kvävet i luften byts ut mot helium och Trimix, som 

består av syre, kväve och helium, där helium ersätter en del av kvävet för att 

minska dess narkotiska effekt (Örnhagen 1998:15). 

Definitionen på teknisk dykning enligt PADI är ”dykning annat än militär eller 

kommersiell dykning där dykaren beger sig utanför de etablerade gränserna för 

fritidsdykning. Till definitionen hör också att det inkluderar en eller flera av 

följande: dykning djupare än 40 meter, dykning med etappuppstigning, dykning i 

vrak eller grotta där det är mer än totalt 40 meter att simma för att komma till 

ytan, etappuppstigning med andra gasblandningar och/eller användning av olika 

gasblandnigna under ett och samma dyk” (PADI 1995-2004:87). 

Enligt Örnhagen och Hagberg (2004) sker cirka 90-95 procent av dykningen i 

Sverige med luftfyllda flaskor som gasförsörjning. De menar även att det år 2004 

inte var fler än de resterande fem till tio procenten som använde sig av 

återandningsapparater och/eller blandgaser. Detta innebär enligt Örnhagen och 

Hagberg (2004) att majoriteten av rekreationsdykare har en tidsbegränsning på 

max 60 minuter på grund av en begränsad gasvolym. 

Det finns två huvuddelar i lätt dykning, öppet och slutet system. Öppet system 

innebär att dykaren har en till två flaskor komprimerad luft på ryggen när han/hon 

dyker och utandningsgasen går direkt ut i vattnet. Den komprimerade gasen är kall 

och torr vilket påverkar dykaren negativt. Luftens låga temperatur ger kroppen 

onödigt arbete med att värma upp den och avsaknaden av fukt gör att dykaren 

förlorar mer vätska än normalt vid utandningen, vilket kan leda till vätskebrist. 

Det öppna systemet har även en regulator som dykaren måste andas i, regulatorn 
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ger ett motstånd i andningen som belastar dykarens andningssystem (Örnhagen 

1998:15).  ”Andningsapparaten och hydrostatiska tryckskillnader mellan 

doseringsventilen och lungan innebär en belastning på andningssystemet. Det 

ökade totaltrycket leder dessutom till att gasernas täthet och partialtryck ökar och 

gaserna löser sig i kroppsvätskorna” (Örnhagen, Hagberg 2004). 

Det slutna systemet, kallas även återandningsapparat. Den består av en krets där 

luften cirkulerar genom en gasrenare innehållande kalk. Luften renas från 

koldioxid när den leds genom kalken i gasrenaren. Därefter kan lite syre tillföras 

för att gasen sedan ska kunna andas på nytt. Återandningsapparaten medför flera 

fördelar, bland annat kräver den inte samma mängd gas, vilket gör att den blir 

billigare och lättare för den enskilde dykaren. Den kemiska reaktionen som sker i 

gasrenaren när koldioxiden absorberas av kalken samt att andetaget cirkulerar 

medför att luften blir uppvärmd och håller en behaglig fuktighetsnivå. Detta 

medför i sin tur att dykaren inte utsätts för vätskebrist i samma grad som vid 

användning av ett öppet system. Andningssystemet blir inte heller lika påfrestat 

vid dykning med återandningsapparater eftersom andningen sker i en ”öppen 

krets”, det vill säga gasen flödar på liknande sätt som vid andning på land 

(Örnhagen 1998:16-17 Försvarsmakten 2009:113). 

Fysiologiska och psykiska stressfaktorer vid immersion 

Effekterna av immersion är det som fysiologiskt sker när en människa sänks ned i 

vatten (Örnhagen 1998:35). 

När kroppen sänks ned i vattnet utsätts den för ett ökat tryck som i sin tur 

påverkar de inre organen. Behåller vi huvudet ovanför vattenytan med luftvägarna 

öppna har kroppen atmosfäriskt tryck i lungorna men ett högre tryck utanför 

kroppen. Detta resulterar i att musklerna runt bröstkorgen måste stå emot trycket 

för att bibehålla den lungvolym som normalt sett finns på land. Om musklerna 

istället skulle vara avslappnade kommer bröstkorgen sjunka in något, ett så kallat 

”jämviktsläge” skulle eftersträvas i lungorna och lungvolymen skulle därmed 

minska tills jämviktsläget uppnås (Örnhagen 1998:35). Vitalkapaciteten minskar 

därmed i vatten (Örnhagen 1998:36). Vid immersion ökar trycket utanpå kroppen 

och trycket ökar med djupet (1 atmosfärstryck per 10 meter) (Powell 2010:24). 

Trycket gör att vi med positioneringen i vatten får en jämn blodfördelning i 
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kroppen även i vertikal ställning. Normalt sett gör tyngdkraften att blodet samlas i 

nedre extremiteterna och kroppens venklaffar måste arbeta för att föra blodet till 

hjärtat. Under immersion befinner sig dykaren i ett tyngdlöst tillstånd med en 

jämn blodfördelning vilket leder till ett ökat blodtryck kring hjärta och lungor. I 

samband med detta tryck pressas även resten av de inre organen ihop vilket även 

det leder till ett ökat blodflöde i det lilla kretsloppet (hjärta och lungor). 

Blodtrycksökningen kring hjärta och lungor stimulerar njurarna till att minska 

kroppens cirkulerande blodvolym genom en ökad urinproduktion (Örnhagen 

1998:37). 

Enligt Örnhagen (1998:36) kan andningsarbetet vid immersion med öppet system, 

öka med upp till cirka 60 %. För att lungorna ska fyllas med luft krävs att luften vi 

andas har samma tryck som vår omgivning. Partialtrycket, det enskilda trycket på 

luftens beståndsdelar, ökar med djupet vilket ger ett högre tryck på inertgasen 

(Powell 2010:24, Örnhagen 1998:191). Med inertgas menas den gas som inte 

används i metabolismen. Ett högre tryck på inertgasen leder till högre 

koncentration inertgas i blodet, vilket i sin tur leder till högre koncentration av 

inertgas i kroppens vävnader. Vid uppstigning sker en tryckminskning som leder 

till att koncentrationen av inertgas är högre i vävnaden än i andningsgasen. När 

detta sker börjar inertgasen förflytta sig ur vävnaden till blodet för att 

transporteras ut med utandningsluften. Skulle dock 

uppstigningen/tryckminskningen ske för fort kommer bubblor med gas forma 

proppar i blodkärlen (Powell 2010:24). Vilket innebär att dykaren har fått 

dykarsjuka (DCS). 

Det är inte bara inertgasens ökade tryck som påverkar kroppen. När vi andas syre 

skapar den metaboliska processen syreradikaler. Syreradikalerna reagerar lätt med 

andra molekyler och förändrar eller skadar dem. Antalet syreradikaler ökar med 

partialtrycket. Det finns många skadliga kemiska reaktioner som syreradikalerna 

ger upphov till. Redan vid en partialtryckshöjning över havsnivå (0.2 

atmosfärstryck) kan kroppens vävnader ta skada. Alltså varje dyk oavsett djup 

påverkar kroppen negativt (Mount et al 2008:45-47). Enligt Örnhagen (1998:80) 

kan upprepad dykning leda till skador på lungvävnad och centrala nervsystemet 

(CNS). Syreradikalerna påverkar lungorna och centrala nervsystemet (CNS). Det 

första symtomet på lungpåverkan av syreförgiftning är irritation i halsen och hosta 
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(Mount et al 2005:36-38). Därefter tillkommer smärta vid andning, svårighet att 

andas och okontrollerad hosta (Mount et al 2008:47). Enligt Örnhagen (1998:37) 

och Mount med fler (2008:47) kan vitalkapaciteten reduceras med upp till 22 % 

vid två timmars syreandning under immersion. Syreexponeringen räknas ut med 

en metod framtagen av amerikanska forskare (Örnhagen 1998:83). 

Immersion påverkar även ämnesomsättningen på grund av den ökade 

arbetsbelastningen vid rörelse i vatten. Vid en undersökning som jämförde 

simning med cykling kom man fram till att en knops simning krävde tio gånger 

mer syre än tio knops cykling (Örnhagen 1998:39). ”Mätningar av 

hjärtminutvolymen under immersion har visat ökningar på c:a 35 % jmf med 

mätning torrt” (Örnhagen 1998:37).  

Dykarna utsätts även för ett fenomen som kallas för dykreflexen, vilken minskar 

hjärtfrekvens med upp till cirka 10-15 procent hos en människa. Tänkbara 

anledningar till detta kan vara kallt vatten i ansiktet, lågt partialtryck av syre 

(PO²), liten lungvolym och stor central blodvolym (Örnhagen 1998:71). 

Vid immersion sker även en temperaturförändring, vatten leder kyla 25 gånger 

bättre än luft (Örnhagen 1998:40). ”Köldexponeringen innebär, trots bra dräkter, 

en temperaturbelastning, och inte sällan begränsas dyktiden av kylan, speciellt 

vintertid” (Örnhagen, Hagberg 2004). Dykarna minskar köldexponeringen genom 

diverse underställ, värmevästar, dykardräkter i olika material samt handskar och 

huvor (Försvarsmakten 2009: 76-78 Örnhagen 1998:26). 

När människan hamnar i en situation som hon upplever hotfull eller på något sätt 

utmanar hennes bekvämlighetsnivå reagerar kroppen med stress. Det går en fin 

gräns mellan vad som är stressande och vad som anses som spännande 

(Försvarsmakten 2009:13).  

Vid en stressituation förbereder sig kroppen på flykt. Den frisätter adrenalin, 

andningen och pulsen ökar, musklerna fylls med blod och levern frisätter energi. 

Adrenalin ger en kraftökning till musklerna men aktiviteten i frontalloben minskar 

vilket medger en reducering i förmågan att ta till sig information, komplext 

tänkande och viljestyrt agerande. Detta påverkar dykarens förmåga att agera i en 

nödsituation, ”reptilhjärnan” tar över kontrollen agerandet (Mount et al 2008:207, 
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212 Försvarsmakten 2009:13). Stressen påverkar med andra ord dykarens förmåga 

att tänka, känna och agera, vilket resulterar i en minskad förmåga att lösa en 

komplex situation och komma levande ur problemet. Kroppens fysiologiska 

reaktioner vid stress är desamma oavsett vad situationen kräver (Försvarsmakten 

2009:13). Vid dykning är hanteringen av stress direkt relaterad till om det blir ett 

lyckat avslappnande dyk eller en total katastrof. Enligt Mount och Dituri 

(2008:209-211) kan faktorer som tidspress, dykning i slutna rum (grotta, gruva, 

vark), för många uppgifter, dålig andningsmetod, simteknik, temperaturreglering 

samt mörker och disorientering leda till stress.   
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Syfte 

Syftet med denna studie är att ta reda på om de fysiologiska stressfaktorernas 

påverkan i samband med dykning ökar med antalet dyk på 74 meter respektive 36 

meters djup, samt hur dykaren psykologiskt upplever helgens dyk.  

Hypotes  

De fysiologiska och psykiska stressfaktorernas påverkan ökar med antalet dyk på 

74 meter respektive 36 meters djup. 

Nollhypotes 

Stressfaktorernas påverkan förblir oförändrad med antalet dyk på 74 meter 

respektive 36 meters djup. 
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Metod 

Urval 

Jag började med att anordna en dykhelg med två dykdagar i Äventyrsgruvan i 

Dalarna. Eftersom Äventyrsgruvan är kommersiell hade företaget det yttersta 

ansvaret för aktiviteter i gruvan och samtliga beslut kring vilka som fick dyka gick 

genom dem. Via en anmälningssida på internet kunde de dykare som var 

kvalificerade för dyknivån, Certifikatnivå: Tech, Cave, CCR, och villiga att delta i 

testerna anmäla sig. Därefter lånade jag pulsklockor (Polar Team 2: Finland) och 

Tanita Inner scan (Tanita Corporation: Japan) från Centrum för Idrott och Hälsa 

(CIH) i Kalmar, samt en spirometer (MIR:Rom) från Avdelningen för 

Omgivningsfysiologi (KTH). 

Elva dykare anmälde sig till dykningen, vilket innebar tre dykteam på vardera 

dyknivån, 36 meter respektive 74 meters djup. Testpersonerna bestod av nio män 

mellan 25-42 år, längden sträckte sig från 165 – 188cm, vikten låg mellan 57 – 

106kg och de hade mellan 21 och 30 i BMI (se bilaga 3). En av dessa dykare 

saknade Cavecertifikat. Han blev dock godkänd av gruvansvarig då han hade 

tidigare erfarenhet av dykning i denna gruva, samt att han endast dök med dykare 

som var utbildade, vana vid gruvan och att dyka med honom.   

Genomförande 

Vid den aktuella tidpunkten för genomförandet uteblev två dykteam från 74 

meters - nivån. Detta innebar tyvärr att en jämförelse mellan de två djupen inte 

gick att genomföra. Därmed blev jag tvungen att ändra syftet till att ta reda på om 

de fysiologiska stressfaktorernas påverkan i samband med dykning ökar med 

antalet dyk på 74 meter respektive 36 meters djup, samt hur dykaren psykologiskt 

upplever helgens dyk.  

Samtliga dykare samlades på fredagskvällen då jag höll en genomgång av hur 

testerna skulle gå till. Dykarna fick även fylla i ett formulär (bilaga 1) med 

information som jag behövde till genomförandet av testerna. De fick 

informationen att de skulle gå på toaletten innan vägningen samt att de skulle ha 

sitt tunnaste underställ på sig vid vägning. All förtäring av mat eller dryck fick 

sedan vänta till dess att vägningen efter dyket var dokumenterad. Jag instruerade 
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hur vägningen skulle gå till och beskrev att man skulle vara barfota när man står 

på vågen, hålla i handtagen och vara avslappnad i kroppen. Sedan visade jag 

spirometern och förklarade att de skulle genomföra tre olika mätningar med tre 

blåsningar per mätning. Därefter demonstrerade jag hur ett pulsband skulle sitta 

på kroppen. All information som gicks igenom på fredagskvällen upprepades 

under testdagarna. 

Under lördagens dykning visade det sig att flera dykare av olika anledning endast 

hade möjlighet att genomföra ett eller två dyk. Detta medförde att 

datainsamlingen inte blev så omfattande som ämnat. 

Dykarna fick börja med att gå på toaletten för att sedan väga sig på Tanitavågen, 

därefter fick de genomföra spirometritesterna. Spirometrivärdena fördes in i 

datorn under genomförandet. Under spirometritesterna ska all luft blåsas ut genom 

munnen. Dykare har mycket bra kontroll över sitt egna andningssystem tack vare 

dykträningen. Därför valde jag att låta dykarna själva välja om de skulle använda 

näsklämma, hålla för näsan eller inte hålla för näsan. Majoriteten av dykarna 

valde att inte hålla för näsan utan ansåg att de kunde garantera rätt värden utan att 

hålla för näsan. Innan dykarna tog på sig utrustningen för att dyka fick de 

pulsbanden monterade på kroppen. Det dokumenterades när pulsbandet sattes på 

kroppen, när dykarna gick ner i vattnet, när de kom upp och när de tog av sig 

pulsbanden. Detta för att lättare kunna räkna ut exakt när dykarna var i vattnet. 

Efter dyket fick de börja med att ta av pulsbanden och gå på toaletten, därefter 

vägning och avslutningsvis spirometritesterna. Detta upprepades varje dyk som 

testpersonerna genomförde. Sista dagen fick dykarna även ett frågeformulär 

(bilaga 2) att fylla i, angående vad det är med gruv/grottdykning som tilltatar dem, 

hur de upplevde helgens dyk med avseende på stress, samt obehag innan, under 

och efter varje enskilt dyk. 
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Databearbetning 

Siffervärden för spirometritesterna och vägningen fördes in i Microsoft Excel 

2007 för att sedan räkna på skillnaden i värden tagna före och efter dyk. För att se 

om det fanns någon signifikant skillnad användes Wilcoxon nonparametric 2 

sampled test, genom statistikprogrammet SPSS 17,0 för dessa parametrar (se A, B 

nedan). Skillnaden i vitalkapacitet och vikt räknades även ut i procent med hjälp 

av miniräknare (http://www.calculator.nu/swe.htm). 

Den totala insamlade data som bearbetades var: 

A. Spirometri  

a. Vitalkapacitet (VC), innebär att personen andas in maximalt för att 

sedan blåsa ut maximalt. Här mäts volymen av andetaget i liter. 

  

b. Forcerad vitalkapacitet (FVC), personen andas in maximalt för att 

sedan blåsa ut med full kraft. Här mäts största volymen (liter) som 

personen kan blåsa ut med full kraft. 

  

c. Forcerad exspiratoriskvolym (FEV1), Forcerad exspiratoriskvolym 

innebär att man andas in ett fullt andetag för att sedan blåsa ut så fort 

man kan. Här mäts flödet (volym/sek) i antal liter under en sekund. 

  

d. Maximal volontär ventilation (MVV), Maximal volontär ventilation 

innebär att testpersonen får hyperventilera under minst tolv sekunder i 

spirometern. Här mäts den maximala ventilationsvolymen. 

  

e. Maximalt utandningsflöde (Peak Expiratory Flow, PEF), mäts i liter 

per sekund. Här mäts maximala utandningsflödet.  

(www.spirometri.se) 

 

B. Tanitavågen 

Tanitavågen mäter vikt i kilogram, fettprocent, vätskeprocent, muskelmassa i 

kilogram samt energimängd. Samtliga värden samlades in trots att fokus lades 

på vikten.  

 

C. Pulsband 

Pulsbanden mäter hjärtslag per minut (BPM) sedan bearbetas värdena i Polar 

Team 2 datorprogram. I programmet visas pulsen i en graf samt via 

intensitetszon. Jag isolerade uppmätt data från varje enskilt dyk för att få fram 

lägsta, medel och högsta puls under samtliga dyk. 

 

http://www.calculator.nu/swe.htm
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D.  Body mass index (BMI) 

Body mass index (BMI) räknades ut via http://www.bmitest.se/. BMI är ett 

mått framtaget för forskning i avseende att påvisa förhållandet mellan en 

kropps vikt och längd. Detta används här endast för att ge läsaren en bild av 

testpersonernas kroppssammansättning. Normalvärden på BMI sträcker sig 

från 18-28 BMI. 

 

 

E. Frågeformulär 

Data som inhämtats via frågeformulär sammanställs i löpande text (se sida 24).  

http://www.bmitest.se/
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Resultat 

 

Vitalkapacitet 

Spirometritestet av vitalkapacitet visar att första och andra dyket har en marginell 

höjning av vitalkapaciteten efter genomfört dyk, höjningen ligger totalt på 0,1-

0,13 liter (se figur 1). 

 

Figur 1 

Vitalkapaciteten har en ökning på 0,1 liter (P-värde 0,374) under första dyket och 

0,13 liter (P-värde 0,889) under andra dyket.   

 

Den procentuella skillnaden visar att endast en dykare har en ökning (2,75 %). 

Resterande dykare visar en minskning av vitalkapaciteten från 0,16 -  19 % (se 

tabell 1).  

Tabell 1. Procentuell skillnad i vitalkapacitet 

Dykare  Liter innan första dyket Liter efter sista dyket  Procent % 

2 6,32 6,31 0,16 % 

3 6,94 6,51 6,2 % 

4 8,65 7,11 17,8 % 

5 5,69 4,86 14,59 % 

Första dyket Andra dyket 

Innan 50,27 50,61 

Efter 50,37 50,74 

50 

50,1 

50,2 

50,3 

50,4 

50,5 

50,6 

50,7 

50,8 

Li
te

r 

Vitalkapacitet (VC) 
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6 6,79 5,5 19 % 

7 5,91 5,52 6,6 % 

8 5,44 5,59 Ökning med 2,75 % 

9 4,84 4,54 6,2 % 

10 7,96 6,71 15,7 % 

 

Forcerad vitalkapacitet 

Testerna för den forcerade vitalkapaciteten visar även den en ökning efter 

genomfört dyk. Efter första dyket är den totala ökningen något större 3,31 liter, 

andra dyket har en total ökning på 0,42 liter (se figur 2).   

 

Figur 2 

Första dyket har en ökning på 3,31 liter (P-värde 0,953) och andra dyket har en 

ökning på 0,42 liter (P-värde 0,575). 
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Forcerad expiratorisk volym (FEV1) 

Här visar testerna en total minskning efter första dyket och en total ökning efter 

andra dyket. Första dyket har en total minskning på 1,42 liter/sekunden. Andra 

dyket har en total ökning på 0,42 liter/sekunden (se figur 3). 

 

Figur 3 

Första dyket har en minskning på 1,42 liter/sekunden (P-värde 0,678) medan 

andra dyket har en ökning på 0,21 liter/sekunden (P-värde 0,779). 

  

Första dyket Andra dyket 

Innan 42,34 41,41 

Efter 40,92 41,62 

40 

40,5 

41 

41,5 

42 

42,5 

Li
te

r/
se

ku
n

d
 

Forcerad exspiratorisk volym (FEV1) 



 

19 

 

Maximal volontär ventilation (MVV) 

Efter första och andra dyket sker en ökning av den maximala volontära 

ventilationen. Första dyket har en total ökning på 80,1 liter, andra dyket har en 

total ökning på 142,9 liter (se figur 4). 

 

Figur 4 

Första dyket sker en ökning på 80,1 liter (P-värde 0,678), andra dyket har en 

ökning på 142,9 liter (P-värde 0,779).  
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Maximalt utandningsflöde (Peak Expiratory Flow, PEF) 

Efter första och andra dyket sker en total minskning av PEF. Första dyket har en 

något lägre minskning på 7,02 liter. Andra dyket har en minskning på 8,32 liter 

(se figur 5). 

 

Figur 5 

Första dyket har en minskning på 7,02 liter (P-värde 0,173) och andra dyket har 

en minskning på 8,32 liter (P-värde 0,310). 
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Dykarnas vikt 

Efter första och andra dyket finns en total viktminskning. Första dyket har en 

signifikant viktminskning (P- värde 0,007) på 8 kg. Efter andra dyket finns det en 

viktminskning på endast 3,3 kg (se figur 6).   

 

 

Figur 6 

Under första dyket finns en signifikant viktminskning (p-värde 0,007) på 8kg. 

Andra dyket har en viktminskning på 3,3kg (P-värde 0,128).  

 

Den procentuella skillnaden i vikt innan mot efter första dyket visar en 

viktminskning som sträcker sig från 0,3 – 2 % (se tabell 2).  

Tabell 2 Procentuell viktskillnad vid första dyket 

Dykare Innan första dyket 

Kg 

Efter första dyket 

Kg 

Vikt/Vätskeförlust 

i procent % 

2 81,8 80,6 1,5 % 

3 75,9 74,4 2 % 

4 80,8 79,7 1,4 % 

5 77,9 77,1 1 % 

6 88,6 87,8 0,9 % 

Första dyket Andra dyket 
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7 57,3 56,8 0,8 % 

8 86,3 85,5 0,9 % 

9 106,6 105,5 1 % 

10 73,9 73,7 0,3 % 

 

Pulsnivåer  

Figur 7 visar dykarnas högsta, medel och lägsta puls under deras dyk. Vissa 

dykare visar som högst en puls på ca 160 slag/minuten, andra visar en högsta puls 

på ca 100-110 slag i minuten. Medel pulsen sträcker sig från ca 79-122 slag i 

minuten. I lägsta puls visar en del dykare så lågt som ca 43 slag i minuten medan 

andra ligger uppåt ca 100 slag i minuten (se figur 7).    

 

Figur 7 

Nr 1-18 representerar högsta, medel och lägsta puls på varje enskilt dyk, för 

exakt beskrivning av vilken dykare värdena tillhör se bilaga 4. 
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Figur 8 

Pulsen under dyk ligger i genomsnitt på som lägst 77, medel 103 och högst 133 

slag i minuten.
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Frågeformulär 

En sammanställning av frågeformuläret. 

1. Vad är det med gruv-/grottdykning som tilltalar dig? 

Det enda rätta, intressant miljö, lugnet, historian. Mörkt, tyst och stilla kan 

jämföras med meditation. Se saker för första gången, äventyr, frihet. 

Extremdykning = känsla av uppfyllelse. 

2. Kände du obehag någon gång under dyket, om du känt obehag vad berodde 

det på? 

Utrustning som inte fungerade. Lite obehag innan utrustning hoppat på plats. 

Svårt att tryckutjämna 

3. Kände du dig stressad under dyket, om du känt dig stressad vad berodde det 

på? 

Innan man kom i vattnet och man kände att allt var på plats och fungerade. Ovan 

med hantering av viss utrustning. Fallerande utrustning, läckage, motstånd från 

medhavd extra utrustning. Många uppgifter att göra under dyket. Längst in 

långväg att simma om skotrar går sönder. Lång tid sedan förra dyket. 

4. Frös du under dyket? 

Om fingrar och tår/fötter, frös rejält skakade av köld under dekompression. Sista 

10 min under dekompression. 

5. Kissade du under dyket? 

0-10ggr under dyk. 
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Diskussion 

Syftet med denna studie är att ta reda på om de fysiologiska stressfaktorernas 

påverkan i samband med dykning ökar med antalet dyk på 74 meter respektive 36 

meters djup, samt hur dykaren psykologiskt upplever helgens dyk. Resultatet visar 

att vi inte kan förkasta nollhypotesen, eftersom det endast i en mätning visar sig 

finnas en signifikant förändring av värdet före jämfört med efter dyk (se figur 6). 

Ett sätt att säkra antalet testpersoner och därmed öka underlaget, är att sprida 

försökstillfällena. Det finns möjlighet att resultaten ser annorlunda ut om testerna 

är utspridda på fler helger, till exempel en helg med djupdykning, en helg med 

grundare dykning. Detta kan underlätta en striktare kontroll av att dykarna inte 

förtär mat eller dryck innan vägning, vilket tydligen är ett av de svåraste 

direktiven att följa under dykhelgen. 

Det är svårt att påverka antalet dykare då det inte finns någon finansiering av 

studien. Dykarna finansierar själva samtliga dyk och dykning med öppet system 

blir betydligt dyrare med ökande djup. Det är även bortfall på grund av sjukdom 

och diverse privata kostnader för testpersonerna. 

Spirometri 

Dykare är tränade i att andas genom munnen. Under dyk får de endast luft genom 

regulatorn. Om masken (cyklopet) vattenfylls under dyk ställer det dessutom höga 

krav på just munandning för att undvika kallsup genom näsan. Detta medför att de 

har en bra förmåga att reglera genom vilket system de ska andas, mun eller näsa. 

Med vetskap om detta informerar jag om att all luft skulle blåsas ut genom 

munnen. Därefter ger jag dem valet att hålla för näsan, använda näsklämma eller 

inte hålla för näsan. Om de anser att de kan genomföra detta utan att misslyckas 

får de göra testerna utan näsklämma. Detta kan vara en av orsakerna till att 

värdena ökar efter dyk, då det borde vara mer naturligt med munandning när de 

övat i vattnet under en längre tid. 

Vitalkapacitet (VC) och Forcerad vitalkapacitet (FVC) 

Dykarens vitalkapacitet påverkas under dyket i och med att lungvolymen minskar 

av det ökade trycket vid immersion (Örnhagen 1998:37). Örnhagen (1998:37) 
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menar även att vitalkapaciteten minskar vid andning av syre i två timmar under 

tryck. Dykarna som jag testar har inte så långa syreexponeringar som två timmar, 

men den sammanlagda syreexponeringen under helgen uppnår som högst 339 

CPTD (för procentuell VC minskning se tabell 1). CPTD är en metod framtagen 

av amerikanska forskare för att beräkna syrebelastningen som sker under 

immersion. ”Systemet bygger på en beräkning av poäng som baserar sig på den 

skada en minuts exposition för 100 kPa oxygen ger. Denna ”skada” kallas UPTD 

(Unit Pulmonary Toxic Dose)” (Örnhagen 1998:83). 

Poängen som dykarna uppnår under helgen borde medföra att resultaten visar en 

tendens till minskad vitalkapacitet. Enligt insamlad data finns det ingen 

signifikant skillnad mellan mätningar före och efter dyk. Tabell 1 visar att en av 

dykarna har en minskning på 19%. Detta är även samma dykare som anger stress 

relaterad till för många saker att göra under dyket, vilket enligt Mount och Dituri 

(2008:210) kan leda till bland annat ökad andning. En ökad andning innebär en 

ökad förbrukning av syre under immersion, vilket i sin tur leder till en ökad 

CPTD. 

Enligt Örnhagen (1998:83) krävs värden över 615 CPTD för att en frisk dykare 

ska ta skada av syreexponeringen. Resultaten i figur 1 och figur 2 visar en högre 

vitalkapacitet efter dyk än uppmätt innan. Detta kan bero på det jag lyfter ovan, att 

dykarna inte har näsklämma vid första mätningen och ”värmer upp” kontrollen för 

munandning under dyket, vilket i teorin kan leda till ett ökat värde efter dyk. Det 

kan bero på att de inte är vana vid testutrustningen. Ett sätt att motverka risken för 

ovana användare är att ta tester dagen eller dagarna innan dykning, genomföra 

flera testdagar för att vänja testpersonerna med utrustningen och förfarandet. De 

låga värdena kan även påvisa att dessa dykare inte blir nämnvärt påfrestade av 

deras dyk denna helg. Vilket medger ett bra utgångsläge om olyckan är framme, 

då stressens påverkan kan minskas med ett lugnt förfarande. 

Forcerad Exspiratorisk Ventilation under en sekund (FEV 1) 

Figur 3 visar att första dyket har ett högre värde innan dyket än efter, medan andra 

dyket har en ökning efter dyket. Enligt Örnhagen (1998:15), Örnhagen och 

Hagberg (2004) påfrestar det öppna dyksystemet andningen på grund av 

tryckskillnaden som blir mellan lungorna och regulatorn. Återandningsapparaten 
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minskar påfrestningen på andningssystemet tack vare den strömmande luften i 

kretsen (Örnhagen 1998:16-17, Försvarsmakten 2009:113). Av de nio dykare som 

deltar i undersökningen är det endast tre som dyker med öppet system. Detta kan 

vara något som påverkar resultaten. Det vore intressant att undersöka skillnaderna 

mellan öppet och slutet dyksystem i större skala. Jag kan inte finna några siffror 

som visar skillnaden i fysiologisk påfrestning mellan de olika systemen. Det enda 

jag finner är konstaterandet att återandningsapparaten är skonsammare mot 

dykarens andningssystem. 

Maximal volontär ventilation (MVV) 

Den maximala volontära ventilationen (se figur 4) visar liknande resultat som 

ovan, värdena har förbättrats efter dyk.  Maximal volontär ventilation bygger på 

den egna förmågan att framkalla hyperventilation, detta kan påverkas av dykets 

karaktär. Pulsresultaten som jag nämner nedan tyder på att dykarna är lugna under 

dyket, liksom att flera dykare uppger att dykningen i sig fungerar som en form av 

meditation (se frågeformulär sida 20). Meditation har använts genom tiderna i 

syfte att samla energi och uppnå total avslappning. Det är möjligt att de låga 

värdena innan dyk beror på trötthet. Dykarna har trots allt fört ner all 

dykutrustning 80 meter under jord och iordningställt den. Deras vila sker under 

själva dykningen. Det kan vara, som nämnts ovan, dykets karaktär som skapar 

ökningen av den maximala volontära ventilationen efter dyk. Detta gäller speciellt 

andra dyket då ökningen av värdet är högre. Det märkliga är dock att mätningen 

innan andra dyket är lägre än första mätningen som görs. Med dessa resultat 

verkar det nästan som om dykningen stimulerar till en ökad lungkapacitet. 

Maximalt utandningsflöde (PEF) 

Maximalt utandningsflöde PEF (se figur 5) visar en minskning efter dykning vid 

både första och andra dyket. Eftersom PEF endast är en punkt inom FEV 1 kurvan 

anser man på www.spirometri.se att den inte är att lita på. De anser även att det är 

ett svårmätt värde då man bör fylla hela lungorna med luft innan man blåser ut. 

Jag tycker dock att det är intressant att detta värde speglar vad Örnhagen, 

Hagberg, Mount och Dituri uppger angående lungkapacitet och dykning, även om 

det inte är signifikant. 
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Tanita 

Enligt figur 6 finns det en signifikant (P-0,007) skillnad i vikt före mot efter första 

dyket. Andra dyket visar en mindre viktförlust (P-0,128). Vid första dyket tappar 

samtliga dykare totalt ca 8 kg, vilket innebär en individuell viktförlust från 0,3% 

till 2% av den totala kroppsvikten (se tabell 2). Vid andra dyket sker en total 

viktförlust på endast ca 3,3kg. Tyvärr är det ett par dykare som ”glömmer bort” 

direktiven att inte äta eller dricka under mätningarna. Detta kan påverka resultaten 

till att visa en högre vikt än om de inte äter eller dricker. Det är även en dykare 

som väljer att endast genomföra ett dyk, vilket påverkar resultaten för andra 

dyket.  

Resultatet från Tanitan visar dock att det sker en viktminskning som är direkt 

relaterad till en vätskeförlust, eftersom dykarna endast urinerat mellan mätningar, 

innan och efter dyk.  

En viktminskning beroende av vätskeförlust verkar stämma väl överens med vad 

Örnhagen (1998:37) beskriver om immersionens urindrivande effekter. 

Puls 

Enligt Mikael Mattsson och Filip Larsen (2011:32,33) varierar pulsnivåerna hos 

en person beroende på hur pass vältränad personen är. Enkelt sett kan man dela in 

pulsen i tre nivåer vilopuls, arbetspuls och maxpuls. Vilopulsen kan ligga mellan 

25 och 85 slag/minuten, maxpulsen påverkas av ålder och sjunker ju äldre man 

blir. Arbetspuls är pulsspannet mellan vilopuls och maxpuls. Själva dykningen, så 

länge inget oförutsätt händer, är alltså inte särskilt fysiskt belastande för dessa 

dykare då lägsta pulsen uppmätts till 77slag/minuten.  

Pulsdata (figur 7-8) i min undersökning påvisar att genomsnittet för dykarna som 

lägst ligger inom ramen för vilopuls. Enligt Örnhagen kan immersion (1998:37) 

öka pulsen överlag med upp till cirka 35 procent, jämfört med om samma aktivitet 

utförs på land. Det kan peka på att dykarna är vältränade med en mycket låg 

vilopuls. Dykarna utsätts även för dykreflexen, vilket innebär att pulsen kan 

sjunka med cirka 10-15 procent under immersion (Örnhagen 1998:71). Tar man 

båda dessa faktorer i beaktande utsätts dykarna fortfarande för en ökning av 

pulsen på cirka 20-25 procent under dyk. 
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Polar Team 2 har ett intensitetszonsavsnitt där man kan avgöra hur den enskilda 

individen ligger i träningspasset. Detta är lite vanskligt eftersom pulsen är mycket 

beroende av mentala och fysiologiska stressfaktorer som kan ge oberäkneliga 

utslag i mätningen (Mattsson, Larsen 2011:27-31). Till exempel får en av dykarna 

sin kamera dränkt vilket medför en psykologisk stress. Under stress, oavsett om 

den är psykologisk eller fysisk, sänder kroppen ut adrenalin som ökar 

hjärtfrekvensen (Mount et al 2008:207, Försvarsmakten 2009:13). Detta kan leda 

till att dyket verkar mer påfrestande än vad det i själva verket är. 

Stress 

”If stress is not controlled, it may lead to panic. Panic is a life threatening event!” 

(Mount et al 2008).  

I frågeformuläret uppger dykarna att de upplever viss stress och obehag innan 

samt under dykningen. Det beror bland annat på fallerande utrustning och för 

många uppgifter att lösa under dyk. Enligt Mount och Dituri (2008:209-210), är 

det viktigt att kunna hantera stressen som uppstår när dessa faktorer spelar in. 

Kroppens ”normala” reaktion vid stress är livsfarlig att inte kunna kontrollera, 

speciellt under vatten. Vid dykning är hanteringen av stress direkt relaterad till om 

det blir ett lyckat avslappnande dyk eller en total katastrof. 

När kroppen utsätts för stress utsöndras adrenalin, andningsfrekvensen ökar, 

pulsen ökar och hjärnan tar inte in information som den normalt klarar, man blir 

korkad (Mount et al 2008:207, 212 Försvarsmakten 2009:13). Den ökade andning 

gör att kroppen utsätts för en högre syreexponering och, som beskrivs ovan, kan 

detta leda till en skada på kroppen. Skadan i sig leder till ökad stress, men även 

momentet att dyka i en gruva är en stressfaktor. Enligt Mount och Dituri 

(2008:209-211) kan faktorer som tidspress, dykning i slutna rum (grotta, gruva, 

vark), för många uppgifter att lösa, dålig andningsmetod, simteknik, 

temperaturreglering samt mörker och disorientering kan leda till stress. 

Enligt insamlad data är dessa dykare lugna trots att det är lång flyktväg och att 

dyket inte går som planerat. Det tyder på att dykarna känner sig bekväma i miljön, 

till viss del med utrustningen och självklart med sina dykkamrater. När det gäller 

deras upplevda stress överrensstämmer deras bild av att det ändå var behagligt 

med vad pulsresultaten visar. Några få dykare har en något högre i puls, vilket 
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beror på vissa fysiska och psykiska påfrestningar under dyket, till exempel att ta 

sig upp på en bänk i dekompressionsrummet och eventuell fallerande utrustning 

(se frågeformulär). 

Slutsats 

Det krävs mer underlag för att få signifikanta värden i denna undersökning vad 

gäller spirometritesterna. Jag kan alltså inte förkasta nollhypotesen. Resultaten 

visar dock att dykningen sker under sådana premisser att aktiviteten inte är särskilt 

belastande för individerna. Detta är intressant då grott- och gruvdykning kan 

innebära en viss psykisk påfrestning då dykaren befinner sig i ett slutet rum 

(Mount et al 2008:209). Det lugn testvärdena indikerar och testpersonerna anger, 

tyder på att dykarna har kontroll under dyket. Ett lugnt och kontrollerat dyk ger 

dem ett bra utgångsläge vid eventuella svårigheter eller olyckor. De låga nivåerna 

av stress minskar även risken för diverse sjukdomssymtom som kan uppstå efter 

dykning. Dykningen har alltså skett på ett sätt som ger upphov till väldigt låg 

stressnivå. 
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Bilagor 1-4 

Bilaga 1 Test protokoll 

Namn___________________________________ Dyk Nr:_____________ 

Längd:____________ Ålder:___________ 

Tanita våg 

 Vikt Vätska % Fett % Muskelmassa  Biologisk år Kcal 

Innan  

 

     

Efter 

 

      

 

 

Dykdjup:______________ Vatten temp:______________ 

 

Dyktid:______________ 

 

Puls 

Lägsta Medel  Högsta  

   

 

Pulsband på_________________ Pulsband av________________ 

 

 

Nedstigning_________________ Upp________________  
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Bilaga 2 

Frågeformulär  

 

1. Vad är det med gruv/grottdykning som tilltalar dig? 

 

2. Kände du obehag någon gång under dyket? 

 

3. Om du känt obehag under dyket vad berodde det på? 

 

4. Kände du dig stressad under dyket? 

 

5. Om du kände dig vad berodde det på? 

 

6. Frös du under dyket? 

 

7. Kissade du under dyket? 
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Bilaga 3 

Beskrivning av testpersonerna. 

  

Dykare Kön  Ålder  Vikt  Längd  BMI Dykerfarenhet  Dyksystem  Antalet 

dyk 

2 Man  25 81,8 182 24,7 Closed Circut 

Rebreather 

(CCR), 

Teknisk 

dykning, Cave  

Slutet  2 

3 Man  25 75,9 177 24,2 CCR, Teknisk 

dykning, Cave 

Slutet  2 

4 Man  34 80,8 182 24,4 Teknisk 

dykning, Cave 

Öppet  1 

5 Man  34 77,9 177 24,9 CCR, Teknisk 

dykning, Cave 

Slutet  2 

6 Man  32 88,6 182 26,7 CCR, Teknisk 

dykning 

Slutet  3 

7 Man  25 57,3 164 21,3 Teknisk 

dykning, Cave 

Öppet  2 

8 Man  42 86,3 188 24,4 Teknisk 

dykning, Cave 

Öppet   2 

9 Man  34 106,6 188 30,2 CCR, Teknisk 

dykning, Cave 

Slutet  3 

10 Man  39 73,9 174 24,4 CCR, Teknisk 

dykning, Cave 

Slutet  3 
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Bilaga 4 

Sifferförklaring pulsnivåer 

Samtliga dyk är redovisade i ordningsföljd, dykare nr 2 första dyk redovisas först sedan 

dykare nr 2 andra dyk och så vidare. 

Bild nummer Dykare 

1 2 

2 2  

3 4 

4 5 

5 5 

6 6 

7 6 

8 6 

9 7 

10 8 

11 8 

12 9 

13 9 

14 9 

15 10 

16 10 

17 10 

 

 


