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Sammanfattning 

Att köra fastän trötthet upplevs är en erkänd trafikfara. Om en förare idag kör när 
denne är trött klassas det som vårdslöshet i trafiken. Dock är det nästan omöjligt 
att vid en olycka påvisa att olyckan skedde för att en förare var trött. Det praktiska 
resultatet är att det lämnas åt föraren att själv avgöra om denne är för trött för att 
föra fram fordonet säkert. Hela situationen om att vara en trafikfara eller ej lämnas 
då åt en subjektiv bedömning. 
 
I denna rapport undersöks olika sömnstadier, och metoder för att avgöra när och 
hur det är lämpligast att vakna för att vakna i ett mer alert tillstånd. För att sedan 
använda de metoder som visar sig vara lämpade som indata och parametrar till en 
algoritm som ska avgöra när det är som lämpligast att vakna för att vakna mer 
alert. Rapporten gör också en kalkyl som kan användas för att fastställa prototy-
pens utvecklingskostnader. 
 
Arbetet resulterar i en prototyp som föreslår en lösning till problemet med trötthet 
i trafiken. De kostnader som framkommer i samband med prototyputveckling fast-
ställs och presenteras. 
 
Undersökningen och utvecklandet av den tekniska lösningen har delats upp i två 
moduler och kommer att göras i samverkan med en extern studentgrupp på skolan 
för elektroteknik och datavetenskap (EECS) vid Kungliga Tekniska högskolan.  

Nyckelord 
REM - rapid eye movement, inbyggda system trafiksäkerhet, kalkyler, taktil stimu-
lering 

  



 
 

  



Abstract 

Driving although experiencing fatigue is a recognized traffic hazard. Today, if a 
driver is driving despite being tired, it is considered to be reckless driving. Howev-
er, in the event of an accident, it is almost impossible to prove that the accident oc-
curred because the driver was tired. The practical result is that it is left to the driver 
to decide if one is too tired or not to drive the vehicle safely. The whole situation of 
being a traffic hazard or not is then subjected to a subjective assessment. 

This report examines different sleep stages and methods for determining when it’s 
most appropriate, and how it’s most appropriate to wake up, with the aim on wak-
ing up in a more alert state. Further, to use the methods that prove to be suitable as 
inputs and parameters of an algorithm. The report also examines different calcula-
tions that can be used to determine the development cost of the prototype. 

The result consists of a prototype that is a beginning on addressing the problem 
with fatigue in traffic. It also consist of a calculation determining the development 
cost. 

The research and development of the technical solution has been divided into two 
modules and will be done in collaboration with an external student group at School 
of Electrical Engineering and Computer Science (EECS) at KTH Royal Institute of 
Technology. 

Keywords 
REM - rapid eye movement, embedded systems, traffic safety, calculations, tactile 
stimulation 

  



 
 

  



Förord 

Examensarbetet är en del i utbildningen för högskoleingenjörer med inriktning 
elektroteknik och ekonomi på KTH. 

Idén om arbetet kom till mig i en dröm, och jag skrev ned idén innan jag somnade 
om. Dagen efter diskuterade jag den med mina kamrater som tyckte att det var en 
bra idé och något som skulle vara intressant att undersöka. Idén presenterades se-
dan för Bengt Molin som erbjöd sig att vara handledare för examensarbetet. Bengt 
hjälpte även till med att dela upp och strukturera arbetet så att det kunde fördelas 
mellan två moduler, en modul för vardera grupp.  

Jag vill tacka Thomas Lind och Peter Sillén som båda har varit hjälpsamma och 
tillmötesgående. 

Jag vill också ge ett stort tack till Bengt Molin som varit handledare för examensar-
betet. Diskussioner kring idéer och potentiella lösningar på de problem som upp-
stått under arbetets gång har var till stor hjälp. 

Sedan vill jag speciellt tacka Gustav Erbing som tagit sig tid med att läsa rapporten 
och komma med förbättringsförslag, Sophie Johansson och Niklas Jonsson som 
givit input på vissa av de ekonomiska delarna i arbetet. 

Slutligen vill jag tacka Daniel Fäldt Hooshidar och Yobart Amino som har ställt upp 
med ett par extra händer och ögon under arbetets gång. Det har varit intressant, 
motiverande, och roligt att utföra detta arbete vid er sida. 

  



 
 



Definitioner och förkortningar 

REM – Rapid eye movement, ett fenomen som uppstår i ett specifikt sömnstadie 

NREM – Non rapid eye movement, alla sömnstadier där REM inte uppstår 

EOG – Elektrookulografi  

EEG – Elektroencefalografi  

EKG – Elektrokardiografi  

EMG – Elektromyografi  

PSG – Polysomnografi, samlingsnamn för EOG, EEG, EKG och EMG 

PPG – Fotopletysmografi  

MO – Materialomkostnader, kostnader som uppstår i samband med materialpro-
cessen före tillverkningen 

TO – Tillverkningsomkostnader, kostnader som normalt uppstår i eller kring själva 
produktionsprocessen 

FO – Försäljningsomkostnader, kostnader som uppstår i samband med försälj-
ningsprocessen 

AO – Administrationsomkostnader, kostnader för övergripande stabsfunktioner  

AFFO – Sammansättning av FO och AO 
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1 Inledning 

Lastbilschaufförer är en målgrupp som frekvent manövrerar tunga fordon över 
långa sträckor. I Sverige får de maximalt köra 4,5h innan de måste ta en paus på 
minst 45 minuter. Om en chaufför skulle uppleva trötthet och i behov av vila så 
ställs denne inför valet att ta en tupplur eller inte. Utifrån det valet finns sedan tre 
självklara utfall. Dessa är att vakna och känna sig utvilad, att försova sig, och att 
vakna men fortfarande uppleva trötthet. Problemet uppstår då chauffören väljer att 
köra vidare trots upplevd trötthet då rasten tagit slut eller då tuppluren inte hjälpte 
mot tröttheten. 
 
Lösningen till detta problem vore att, med en teknisk lösning, övervaka och identi-
fiera när det är optimalt att vakna under en tupplur för att hamna i ett alert till-
stånd. 
 
Denna rapport kommer att beskriva undersökningen av och utvecklandet av ett 
system som ska ingå i en prototyp vars syfte är att ge lastbilschaufförer möjligheten 
till att köra med minskad upplevd trötthet. 

Prototypen har delats upp i två moduler, Modul 1 som utgör den del som behandlar 
prototypens sensor, och Modul 2 som utgör den del som behandlar prototypens 
väckningscentral. Dessa moduler har sedan delegerats till två olika grupper som 
ska ha ansvar för respektive modul. Detta för att arbetet skulle vara för omfattande 
och tidskrävande för ett examensarbete om båda modulerna skulle ingå i samma 
arbete. 

Denna rapport kommer att behandla Modul 2. 

 

1.1 Bakgrund 
Enligt Trafikanalys helårsrapport från 2016 [1] uppgick den totala körda sträckan 
för de svenskregistrerade lastbilarna till sammanlagt 3 miljarder kilometer. Detta 
avser både inrikes- och utrikestrafik. Det motsvarar ca. 74 860 varv runt jorden. 
Det finns lagar och regler för lastbilschaufförerna och andra vägtrafikanter som ska 
göra det säkert att befinna sig i trafiken. Nämnvärt är att lastbilschaufförer får köra 
4,5 timmar innan de är tvungna till att ta en rast på minst 45 minuter. Det är dock 
oklart vad en rast faktiskt innebär, och vid raster är det inte ovanligt att föraren 
förväntas hjälpa till med av- och pålastning. 

Trötthet i trafiken är en erkänd riskfaktor när det kommer till säkerhet och körför-
måga. Vissa trafikskolor informerar om faran med att köra trött, och jämför det 
med att köra med 0,8 promille i blodet. Liknelsen gäller för den trötthet som upp-
levs då en inte sovit en hel natts sömn. Att köra med 0,8 promille är straffbart.   
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1.2 Problemformulering 
Problemet är att det finns förare som kör även fast de upplever trötthet, när de 
egentligen borde stanna och ta en tupplur. Att stanna och ta den behövda tupplu-
ren kan dock medföra vissa komplikationer, speciellt för lastbilschaufförer som 
måste hålla leveranstider. Om lastbilschaufförerna skulle välja att stanna medföljer 
två självklara komplikationer. Den ena är att de eventuella förseningar som uppstår 
blir till en kostnad. Den andra komplikationen är att efter tuppluren finns det en 
risk för att fortfarande uppleva trötthet. 

Detta arbete kommer att undersöka om det är möjligt att utveckla en teknisk lös-
ning som kan avgöra när och hur väckning ska ske för att vakna i ett mer alert till-
stånd. Som sedan förhoppningsvis leder till att det skulle vara fler lastbilschauffö-
rer som kände sig mer benägna till att stanna och ta en tupplur, vilket skulle 
minska den upplevda tröttheten och på så sätt öka trafiksäkerheten.  

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att, baserat på tidigare arbeten och studier av sömn 
och det bästa tillfället för att vakna mer alert, avgöra vilka parametrar och input-
signaler som en algoritm bör ta hänsyn till för att kunna avgöra när personen ska 
väckas, och hur personen ska väckas för en optimal tupplur. Samt att utifrån den 
valda metoden identifiera och fastställa kostnader och undersöka kring potentiella 
besparingsområden.  

1.4 Målsättning 
Målet med examensarbetet är att utveckla en prototyp som ska väcka en användare 
under rapid eye movement (REM-sömnen) med ett behagligt tillvägagångssätt, 
som då leder till att användaren vaknar i ett mer alert tillstånd, vilket i sin tur med-
för att den upplevda tröttheten i trafiken minskar, och trafiksäkerheten ökar. Vi-
dare är målet att fastställa vilka kostnader som tillkommer prototypen samt att fö-
reslå relevanta besparingsområden för att dra ned på utvecklingskostnaderna. 

1.4.1 Samhällsnytta 
Nyttan ligger i en förbättrad arbetsmiljö för lastbilschaufförerna samtidigt som att 
det blir säkrare för alla att vistas ute i trafiken. 

1.5 Avgränsningar 
Eftersom att examensarbetet är tidsbegränsat har utvecklandet av prototypen de-
lats upp i två moduler. Modul 1 behandlar utvecklandet av sensorer och igenkän-
ning av REM-sömn. Modul 2 behandlar utvecklandet av väckningscentralen. Detta 
arbete kommer att behandla modul 2.  

Hela processen från idé till en produkt som är redo för lansering är längre än vad 
som finns tid för. Arbetet kommer inte heller att beskriva eller tillämpa något om-
råde inom produktdesign. Anledningen är att arbetet skulle bli för omfattande för 
den uppsatta tidsramen. Arbetet som genomförs kommer således att fokusera på 
om konceptet för prototypen är möjlig att uppnå. 
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Vanligtvis sker undersökningar av REM och sömn i laboratorium, och utan kom-
mersiell anknytning. Vid dessa underökningar är det heller inte ovanligt att det är 
en specialist som genomför undersökningen och noterar de observerade värdena. 
Att det inte finns en kommersiell standard, och att det är olika specialister på olika 
laboratorium medför praktiska komplikationer i form av subjektiv bedömning samt 
olika undersökningsprotokoll och kriterier för hur REM definieras. Arbetet kom-
mer således att baseras på tidigare studier kring sömn och metoder för att identifi-
era sömnens olika stadier, utan att ett eget protokoll där kvalifikationen av olika 
sömnstadier blivit definierat. 
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2 Teori och bakgrund 

Detta kapitlet presenterar prototypens kravspecifikation samt beskriver sömn och 
dess olika stadier. Kapitlet går sedan in på de olika metodiker som användas idag 
för att identifiera olika sömnstadier. Kapitlet har även en del som behandlar ett 
specifikt sömnstadie (REM) då detta stadie är det som faktiskt är av intresse när 
det kommer till att vakna i ett mer alert tillstånd. Slutligen kommer metoder för att 
identifiera och fastställa kostnader att presenteras. Den information som presente-
ras är resultatet av en litteraturstudie av tidigare arbeten som examenarbetets un-
derökning ska baseras på (se avsnitt 1.3). 

2.1 Kravspecifikation för Modul 2 
För att kunna uppfylla konceptet som prototypen, syftet, och målet (se avsnitt 1.3 
och 1.4) ställs systemet inför vissa krav. Dessa krav har tagits fram genom diskuss-
ion mellan de två grupperna som ansvarar för respektive modul samt handledare 
för examensarbetet. 

Nedan följer kravspecifikationen för modul 2 som sedan ska implementeras i pro-
totypen 

• Modul 2 ska kunna sitta på handleden. 
• Prototypen ska kunna visa upp hur en behaglig uppväckning kommer att 

ske. 
• Modul 2 ska kunna avgöra när väckning bör ske med hänsyn till målsätt-

ningen. 
• Modul 2 ska kunna väcka en person som sover. 
• Strömförbrukningen får inte vara orimligt hög. 

Prototypen består av två separata moduler. Modul 2 är tänkt att vara ett armband. 
Detta för att det ska vara en enkel accessoar att ha med sig under resan, och för att 
ha möjlighet till att vara tillgänglig under hela resan får inte strömförbrukningen 
vara för hög. Lastbilschaufförerna måste kunna hålla sina deadlines. Därför måste 
det finns en möjlighet för dem att ställa in en tid för senast väckning som algorit-
men måste ta hänsyn till. Detta leder till att algoritmen måste kunna avgöra när det 
är bäst att väcka användaren och sätta igång väckningen så nära inpå deadline som 
möjligt. 
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2.2 Sömnstadier 
Vid sömn genomgår den som sover fem olika sömnstadier. Dessa är stadie 1, 2, 3, 4 
och REM (Rapid Eye Movement). De olika sömnstadierna följer efter varandra som 
en cykel, och när cykeln är fullbordad börjar den om på nytt. Stadierna 1 till 4 kallas 
också för NREM (Non- REM), där stadierna 3 och 4 är djupsömn [2]. 

Längden på en komplett sömncykel ligger vanligtvis mellan 90 och 100 minuter. 
Beroende på hur länge sömnen pågått så förändras längden på de olika sömnstadi-
erna. I början av sömnen är REM-stadiet kortare, medan stadierna för djupsömn är 
längre. Desto längre sömnen pågått ju längre blir REM-stadiet, medan djupsömnen 
blir kortare [2].  

2.3 REM-cykel 
Det finns olika studier som visar att vid uppväckning i REM (Rapid Eye Movement) 
vaknar man i ett mer alert tillstånd. Detta för att REM-cykeln är det sömnstadiet 
som är närmast ett vaket tillstånd. Det som händer i REM sömn är, som namnet 
antyder på, att ögonen börjar röra på sig snabbt. Ytterligare saker som sker under 
REM är att andningen, pulsen och blodtrycket går till en nivå som är den samma 
som vid ett vaket tillstånd, samtidigt som musklerna paralyseras för att den som 
sover inte ska agera ut sina drömmar [2][3][4] [5]. 

2.4 Metoder för att identifiera NREM och REM 
Det finns olika metoder som använder sig av olika tillvägagångsätt för att identifi-
era NREM och REM. Som tidigare nämnt förändras andningen, pulsen och blod-
trycket, samtidigt som rörligheten i muskulaturen begränsas. De olika metoderna 
som kan används för att identifiera REM förkortas EOG, EEG, EMG och EKG. 
Samlingsnamnet för metoderna är PSG, som är kort för polysomnografi [2]. Meto-
derna bygger på de olika biologiska egenskaperna som sker under REM, nedan föl-
jer en beskrivning av metoderna. 

2.4.1 Elektrookulografi – EOG 
EOG är den huvudsakliga metoden som används för att detektera REM-sömn. Me-
toden bygger på att potentialskillnaden mellan framsidan och baksidan av ögat ut-
nyttjas, vilket medför att det går att modellera ögat som en dipol. Anledning till att 
det blir en spänningsskillnad är för att näthinnan i ögat har en högre ämnesom-
sättning i jämförelse med hornhinnan [6] [7].  

Beroende på var en person tittar och ögats rörelse så uppstår det spänningsskillna-
der. Dessa går sedan att mäta och registrera med hjälp av elektroder som fästs un-
gefär vid tinningen på sidan om ögonen. Det går att mäta och registrera signalerna 
från var öga för sig. Det går också att använda potentialen från båda ögonen för att 
göra signalen som elektroderna upptar starkare. Metoden är inte speciellt precis 
när det kommer till att avgöra hur ögat rör på sig. Den är mycket bättre lämpad för 
att avgöra om ögat rör på sig [6] [7]. 

  



6 | 
 

2.4.2 Elektroencefalografi – EEG  
EEG används för att mäta de hjärnvågor som ligger på hjärnans yta. I hjärnan finns 
det elektriska signaler som alltid är aktiva. Dessa signaler mäts i mikrovolt, och de 
visas på en skärm i form av vågrörelser. Signalerna i hjärnan har olika amplituder, 
frekvenser och former som de klassificeras efter. Beroende på vilket sömnstadie 
som en person befinner sig i varierar signalens egenskaper. Detta leder till att det 
går att särskilja på de olika sömnstadierna [8]. 

EEG är en mycket viktig signal när det kommer till att analysera och klassificera de 
olika sömnstadierna. Dock är det vanligare att använda de andra metoderna vid 
manuell identifikation av de olika sömnstadierna. Detta är för att en komplett in-
spektion av en långvarig EEG signal är ett tidskrävande och svårt moment. Samti-
digt som det kan vara lättare att använda sig av kombinationer av olika metoder för 
att hitta det specifika som eftersökes [9]. 

De olika hjärnvågorna som analyseras vid EEG är följande; 

• Alpha – 8 till 13 Hz. 
• Beta - >13 Hz.  
• Delta - <3 Hz. 
• Theta – 3,5 till 7,5 Hz. 

2.4.3 Elektrokardiografi – EKG 
EKG är en metod som används för att observera hur pulsen varierar inom olika in-
tervall. För att lyckas identifiera och registrera signalerna används ett antal elek-
troder som fästs på olika delar av kroppen. Vid hjärtklappningar uppstår det elekt-
riska potentialer som benämns som R-toppar. Intervallet mellan dessa toppar kal-
las för ett RR-intervall, och startar med att elektroderna registrerar ett hjärtslag, 
och avslutas med att elektroderna registrerar det nästkommande hjärtslaget. Från 
RR-intervallet hämtas sedan ett värde för R-topparna. De erhållna värdena beräk-
nas och sammanställs för att kunna avgöra sömnstadiet [10]. 

2.4.4 Elektromyografi – EMG  
Genom att fästa elektroder ovanpå huden på den del av kroppen som ska undersö-
kas, går det att registrera de elektriska spänningsförändringarna som muskelcel-
lerna genererar när de arbetar [11]. Data som registrerats kontrolleras sedan för att 
se muskelaktiviteten. Om personen har rört på sig är denne inte i REM, då musk-
lerna paralyseras i REM (se avsnitt 2.3). 
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2.5 Behaglig uppväckning 
Att vakna i ett alert tillstånd avgörs inte bara av hur sömnen varit eller när väck-
ningen skett, det beror också på hur väckningen sker. Genom att kombinera dessa 
tre faktorer minskar risken för att vakna i ett fortfarande trött tillstånd. Det vanlig-
aste sättet som används för att väcka någon idag är att ha ett ljudlarm som sätter 
igång vid en viss tidpunkt. Dock är det inte självklart att ljudet som larmet avger 
leder till väckning, och när det gör det kan det leda till att personen blir förvirrad 
eller skrämd. Vi använder oss av olika sinnen för att ta in och bearbeta information, 
men vi filtrerar även bort information omedvetet. Vilket leder till att det är svårt att 
avgöra vad vi riktar vår uppmärksamhet åt när vi sover, då även sömnstadiet och 
individen har en betydande faktor i detta. Ett sätt som visats sig vara effektivt när 
det kommer till att väcka någon behagligt har varit att använda sig av vibrationer 
för att framkalla taktil stimulering [12].  

2.6 Kalkylmetoder och kalkylmodeller 
För att identifiera kostnader används kalkyler av olika slag, och de görs både före 
och efter ett beslut. Vilken typ av kalkylmetod och kalkylmodell som ska användas 
beror mycket på situation. Detta eftersom resurserna som införskaffas samt föräd-
lingsprocessen skiljer sig åt från företag till företag och beror även på vilken verk-
samhetsinriktning ett företag har [13].  

Nedan beskrivs användningsområden för olika kalkyler och vad kalkylen har som 
syfte att påvisa. De kalkyler som kommer att beskrivas är självkostnadskalkyl, bi-
dragskalkyl och ABC-kalkyl. De två förstnämnda kalkylerna för att de är de som 
används mest inom den tillverkande industrin [13], och ABC-kalkylen för att den är 
ett vanligt alternativ till självkostnadskalkylen [14]. 

2.6.1 Självkostnadskalkyl 
Denna typ av kalkylmetod ger en fullständig kostnadsfördelning och används 
främst med ett långsiktigt perspektiv som underlag vid prissättningsbeslut och be-
dömning av lönsamhet. Det är ett bra verktyg när det kommer till att uppskatta en 
produkts självkostnad [14] [15]. 

Eftersom det är samtliga kostnader som ingår i kalkylen så används vissa fördel-
ningsnycklar för att de indirekta kostnaderna ska kunna fördelas över produkterna 
[14] [15]. Dessa nycklar är följande; 

• MO – Materialomkostnader 
• TO – Tillverkningsomkostnader  
• FO – Försäljningsomkostnader 
• AO – Administrationsomkostnader  

 

Vid de tillfällen där det inte är nödvändigt att skilja på kostnaderna inom FO och 
AO så kan dessa slås ihop till en nyckel, AFFO. Nycklarna används sedan i olika 
beräkningar tillsammans med de direkta kostnaderna för att komma fram till olika 
påläggssatser [14] [15]. 
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Nackdelarna med en självkostnadskalkyl är att den utgår från en specifik volym, 
och om volymen förändras är inte kalkylen längre giltig. Vidare kan det vara pro-
blematiskt att det beräknade pålägget anges i procent. Detta för att en dyr produkt 
får ett högre påslag än en billig, även fast den dyrare produkten inte nödvändigtvis 
behöver vara dyrare att tillverka [14] [15].  

2.6.2 Bidragskalkyl 
Denna typ av kalkylmetod är lämplig när det kommer till att räkna ut lönsamheten 
på en produkt utifrån ett kort perspektiv. Det som är bra med denna typ av kalkyl 
är att det bortser från befintliga samkostnader. Vilket medför att kalkylen är ett bra 
underlag när det kommer till att jämföra täckningsbidraget mellan olika produkter. 
Då täckningsbidraget är positivt så är det lönsamt att tillverka och sälja en produkt 
[16] [17]. 

Vid bidragskalkylering belastas endast produkten i fråga med dess särkostnader, 
som är de kostnader som en produkt orsakar och som inte skulle existera om pro-
dukten inte tillverkades. Täckningsbidraget är differensen mellan produktens för-
säljningspris och dess särkostnader [16] [17]. 

Från täckningsbidraget går det sedan att bestämma täckningsgraden som är täck-
ningsbidragets andel av särintäkterna. Täckningsgraden är ett relationstal som 
lämpar sig att använda vid jämförelser [16] [17]. 

Nackdelen med en bidragskalkyl är att samkostnaderna kan vara orealistiskt förde-
lade. Det innebär att den produkt som har högst täckningsbidrag inte behöver vara 
den mest lönsamma. Vanligtvis är inte detta fallet [16] [17]. 

 

2.6.3 ABC – kalkyl  
ABC är förkortning för Activity Based Costing, och är en alternativ självkostnads-
kalkyl. Det är ett modernare sätt att se på kostnadsaspekter. Kalkylmetoden bygger 
på att bestämma en kostnadsbärare och sedan identifiera dess direkta kostnader 
samt lokalisera vilka aktiviteter som ligger till grund för kostnaderna. Aktiviteterna 
anses förbruka resurser, och produkter förbrukar aktiviteter. Metoden är process-
inriktad som innebär att den följer de händelser som kostnadsdrivaren orsakar [18] 
[19].  

Förutsättningarna för att kalkylen ska tjäna sitt syfte är följande; 

• Organisationens mål är att producera tjänster eller varor. 
• Det som produceras har egenskaper vilka ger upphov till aktiviteter. 
• Aktiviteterna fordrar ekonomiska resurser och kostar i sin tur pengar. 

Genom att vara processinriktad visar kalkylen därmed en mer korrekt kostnadsför-
delning än vad som kan uppnås med traditionella kalkylmetoder för kostnadsför-
delning. Dock är kalkylriktningen omvänd. Det är utifrån slutprodukten och vad 
som behövs för att framställa den som de olika aktiviteterna identifieras [19].  
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2.7 Relevanta arbeten 
Det finns många arbeten som använder sig av de nämnda metoderna samt kombi-
nationer av metoderna för att lösa olika utmaningar. För att få en bra förståelse 
kring hur metoderna kan implementeras och kombineras så tas några tidigare ar-
beten upp i detta avsnitt. 

2.7.1 Detektion av REM i sömnstudier 
Detta arbete beskriver hur data samlades in via EOG, och utveckling av en algoritm 
som skulle detektera när en person befinner sig i REM-sömn. Studien undersökte 
sömnen hos 10 personer under 10 nätter. Författarna hade tillgång till en specialist 
som kunde utföra en klassificering av de olika sömnstadierna manuellt. Data som 
specialisten insamlat användes sedan för att validera EOG sensorn. Resultatet av 
arbetet var en algoritm som kunde identifiera REM sömn med en sensitivitet på 
78,8% och en specificitet på 81,6% [6]. 

2.7.2 Kombination av autografi och pulsmätning för att klassificera sömn-
stadier 

Detta arbete undersöker prestandan av en sömnstadie klassificering, där kombinat-
ioner av olika metoder har använts för att fastställa dessa. Hos 289 olika personer 
undersöktes fler än 40 000 epoker som alla hade en längd på 3 minuter. Metoder-
na som används, är grundade på kroppsrörelser och puls. I arbetet framgår det att 
EKG och EMG (se avsnitt 2.4.3 och 2.4.4) är ganska komplexa och kräver att en 
massa elektroder fästs på kroppen. Studien visar att det går att använda sig av gy-
roskop och accelerometrar för att skilja på REM från NREM. Även om dessa meto-
der inte ingår i PSG. Resultatet av arbetet var att det gick att skilja på REM från 
NREM med en sensitivitet på 76,9% och en specificitet på 74,5% [20]. 

2.7.3 Ett vibrotaktilt larmsystem för behaglig uppvakning 
Detta arbete undersöker hur väckning bör ske för att den ska vara behaglig, och 
beskriver sedan ett system som kan väcka en person i lättsömn på ett behagligt sätt, 
som sedan minskar risken för att vakna och fortfarande uppleva trötthet. Arbetet 
tar upp vilka studier som genomförts samt vilka tester och experiment som utförts 
för att ta reda på hur detta kan uppnås. Slutsatsen var att taktil stimulering är det 
lämpligaste sättet att väcka en person behagligt på. För att initiera den taktila sti-
muleringen användes vibrationsmotorer. Hur stimuleringen skulle ske bestämdes 
utifrån experimenten som utfördes, där undersöktes typen av mönster, och typen 
av styrka på motorerna för att få den önskade effekten hos motorerna [12]. 
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3 Metod 

Kapitlet kommer att presentera de vetenskapliga metoder som ligger till grund för 
undersökningen och det arbete som utförts. 

3.1 Metodansats 

3.1.1 Metodologi 
Metoder och metodologier påverkar arbetets tillvägagångsätt och arbetets resultat. 
Därför är det viktigt att i en undersökning använda sig av relevanta och korrekta 
metoder [21]. 

Det första steget är att avgöra om arbetet kommer att vara av kvantitativ- eller kva-
litativ karaktär. Den kvantitativa metodologin stödjer experiment och tester för att 
verifiera teorier och hypoteser. Metoden använder sig av större mängder data och 
analyserar dessa för att kunna använda slutsatserna från en mindre grupp, och ap-
plicera dessa på en större grupp. Den kvalitativa metodologin använder sig av 
mindre mängder data för att få förståelse för ett beteende och skapa hypoteser och 
teorier, eller produkter och system [21]. 

Lämpligast är då att använda en kvalitativ metodologi för det här arbetet med 
tanke på arbetets mål, och de resurser som finns tillgängliga (se avsnitt 1.5). 

3.1.2 Undersökningsmetod 
Undersökningsmetoderna ger tillgång till procedurer som kan användas för att av-
klara undersökningens uppgifter. För det här arbetet kommer tillämpad undersök-
ning att användas. Metoden används för att svara på specifika frågeställningar, el-
ler för att lösa uppmärksammade praktiska problem. Detta används i alla möjliga 
typer av undersökningar som ofta är baserade grundläggande forskning, med en 
specifik applikation i åtanke [21]. Detta passar arbetet då det som ska undersökas 
är vilka parametrar och inputsignaler som är lämpliga att använda för behaglig 
uppväckning. 

3.1.3 Arbetets förhållningsätt 
Detta examensarbete kommer att ha ett induktivt förhållningsätt för att dra slutsat-
ser och avgöra vad som är sant eller falskt. Det induktiva förhållningsättet används 
ofta i samband med kvalitativa metoder. Data samlas in och analyseras sedan för 
att ge en förståelse av fenomenet. Utfallet är baserat på beteenden, åsikter och erfa-
renheter, och måste ha tillräckligt med data för att kunna etablera varför något 
sker. Detta är ett krav för att kunna skapa något [21]. 
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3.2 Tillvägagångssätt 

3.2.1 Förstudie 
För att få en bra inblick och förståelse för hur sömncyklar och dess olika nivåer på-
verkar sömnen så har en förstudie utförts (se kapitel 2). I förstudien samlades in-
formation om tidigare arbeten och studier som sedan granskades. Dessa arbeten 
gav sedan en förståelse för vilka metoder som kan användas för att identifiera 
REM-sömn, och hur behaglig uppväckning kan ske. Detta examensarbete använder 
informationen som inskaffades i förstudien för att avgöra samspelet mellan input-
signaler och de metoder som används för att observera olika aspekter av sömnen. 

3.2.2 Undersökningsstrategi 
Då det finns olika metoder som kan användas för att identifiera REM-sömn, så är 
det lämpligt att använda en fallstudie där en specifik kombination av inputsignaler 
från valda sensorer undersöks och testas. Detta för att sedan kunna dra slutsatser 
om de valda inputsignalerna och parametrarna är lämpliga att använda. 

Fallstudier passar sig bra i både kvalitativa som kvantitativa metodologier. Det är 
en strategi för att undersöka ett, eller några få fenomen och händelser i ett verklig-
hetskontext [21].  

3.2.3 Datainsamling 
För att samla in data till en undersökning så finns det flera metoder som kan an-
vändas. En fallstudie är en metod för datainsamling som kan användas när under-
sökningsstrategin också är av typen fallstudie. Metoden undersöker empiriskt ett, 
eller några få specifika händelser eller fenomen för att samla in data. Datain-
samling anses vara avklarad först när flera mätningar ger samma resultat [21]. 

I det här arbetet så kommer en fallstudie att användas för att samla in data kring de 
valda inputsignalren och parametrarna är lämpliga för att väcka någon med ett be-
hagligt tillvägagångssätt, så att denne vaknar i ett mer alert tillstånd. En Arduino 
Uno kommer att hantera datainsamlingen och behandlingen av de inputsignaler 
som ska undersökas. 

En undersökningsenkät skulle kunna användas för att samla in data på vad last-
bilschaufförerna tycker om prototypens applicerbarhet, om hur de upplever trött-
het. Dock kommer ingen enkät att användas för att det ligger utanför tidsramen för 
arbetet. Det får istället vara en rekommendation att vid fortsatt arbete utvärdera 
prototypen med en enkät. 
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3.2.4 Dataanalys 
Det finns olika metoder som kan vara relevanta vid analysen av insamlade data. 
För kvalitativa undersökningar kan analytisk induktion vara en lämplig metod att 
använda sig av. Metoden har ett iterativt tillvägagångssätt, där arbetet och analysen 
fortsätter tills det att hypotesen anses vara godkänd [21]. I det här arbete så är det 
alltså lämpligt att använda analytisk induktion som metod för dataanalysen. Detta 
för att utvecklingen av prototypen kommer att ske iterativt, tills det att målet är 
uppfyllt, eller att resurserna tar slut. 

Arduino Uno kommer att stå för all analys av data. Från inputsignalerna kommer 
algoritmen att göra de nödvändiga beräkningarna för att avgöra om det är dags att 
vakna eller inte. 

3.2.5 Förväntat resultat 
Med dessa metoder och metodologier så är det förväntade resultatet en prototyp. 
Prototypen består av olika sensorer som kommer att skicka signaler med data om 
REM eller NREM. Med den data ska en algoritm sedan analysera och utföra operat-
ioner för att avgöra om det är passande att vakna eller inte. Metoderna och meto-
dologin som valts förväntas att kunna ge de verktyg och strukturer som behövs för 
att leverera en prototyp i enlighet med målsättningen för arbetet. 

3.3 Trovärdighet 
För att garantera att arbetet är trovärdigt måste arbetet valideras. Detta kan göras 
på olika sätt. För ett kvalitativt arbete med ett induktivt tillvägagångsätt så ska me-
toder för validitet, pålitlighet, bekräftelse, användbarhet, och etik användas och 
diskuteras. 

Alla metoder som används, och arbetets tillvägagångssätt presenteras och beskrivs 
i denna rapport för att det ska vara möjligt att validera undersökningen. Samt att 
möjliggöra för andra att återskapa arbetet för analys eller vidare utveckling.  

3.3.1 Validitet 
Valideringen av data kommer att ske genom visuella observationer av en testkrets 
där motorernas vibrationsmönster och styrka går att observera. Kretsen består av 
fyra LED-lampor som blinkar enligt ett mönster, där styrkan varierar beroende på 
iteration. Detta gör det också lättare att hantera felsökning och potentiella problem 
och buggar i programmet.  

Den ekonomiska delen av arbetet kommer att valideras genom inventering av de 
resurser som ingår i projektet. 

3.3.2 Pålitlighet 
Systemets pålitlighet är den kvalitetskonfirmation som ska testa att systemet fun-
gerar som det är tänkt för att uppnå sitt mål och att det uppnås på ett korrekt sätt. 

Systemets pålitlighet kommer att testas genom att manipulera systemets inputsig-
naler. Systemets beteende kommer sedan att observeras för att avgöra om beteen-
det är i enlighet med målsättningen och systemdesignen. 
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3.3.3 Bekräftelse 
Bekräftelsen av arbetet ska konfirmera att undersökningen har utförts i god tro 
utan en personlig uppfattning som påverkat resultatet. 

Att bekräfta arbetet och systemet har visat sig vara komplicerat och har tagits upp i 
avsnitt 1.6 avgränsningar. För att undersöka sömnstadierna och de olika egenskap-
erna krävs det att en specialist är närvarande. Denna resurs är inte möjlig att till-
handa detta arbete. 

För att bekräfta systemets funktionalitet och precision så kommer hela prototypen 
att testas och användas av de parter som är med och utvecklar systemet. Systemet 
delas upp i delar, där var och en av dessa analyseras, för att sedan göra ett anta-
gande om hur delarna fungerar tillsammans. 

3.3.4 Användbarhet 
Genom vetenskapliga metoder, undersökningar och tidigare arbeten inom området 
som denna rapport kommer att behandla, kommer detta arbete att lägga en grund 
till ett lösningsförslag på problemet med trötthet i trafiken. Där det är möjligt för 
läsaren att förstå problemet och återskapa systemet för att sedan kunna analysera 
och utvärdera arbetet. Detta kan ha som följd att vissa moment inte behöver upp-
repas för alternativa lösningsförslag på samma problem. 

3.3.5 Etik 
Hela arbetet utförs med ledning av en handledare som kan vara med och avgöra om 
arbetet, tillvägagångsättet, och rapportering av resultatet utförs på ett korrekt sätt.  

Prototypen kommer inte att spara data om användaren. Detta för att skydda an-
vändarens identitet.  
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4 Tillämpning och implementation  

Kapitel 4 presenterar de metoder som använts för att utveckla modul 2, och fast-
ställa de kostnader som tillkommer utvecklandet av prototypen. Valet av metoder 
motiveras utifrån den information som samlats in från kapitel 2 och metoderna 
från kapitel 3. Fortsättningsvis beskrivs det hur metoderna ska tillämpas i utveckl-
ingen av modul 2, och hur modul 2 samt prototypen ska valideras. 

4.1 Sömnstadie att vakna i för att hamna i ett mer alert tillstånd 
För att vakna i ett mer alert tillstånd efter en tupplur är det lämpligast att vakna i 
REM-sömn för att det är det sömnstadiet som är närmast ett vaket tillstånd (se ka-
pitel 2).  Algoritmen måste därför ha inputsignaler som innehåller information om 
användaren befinner sig i REM. Den tid som användaren senast ska vakna, samt 
längden för en hel sömncykel bör då vara algoritmens parametrar. Programmet 
måste också ta hänsyn till att längden på de olika sömnstadierna varierar beroende 
på sömnens längd (se avsnitt 2.2). 

4.2 Larm för ett behagligt uppvaknande 
För att användarna ska vakna ur REM på ett behagligt sätt är det lämpligast att 
göra detta genom taktil stimulering. Detta går att uppnå genom att använda vibrat-
ionsmotorer som vibrerar enligt ett mönster och med en viss intensitet (se avsnitt 
2.5 och 2.7.3).  

Att använda ett traditionellt ljudlarm är inte att föredra då detta kan ignoreras eller 
leda till förvirring som skapar ett obehag. En studie (se avsnitt 2.7.3) visade även 
att ett ljudlarm inte är lämpligast då den önskade effekten är att väcka någon med 
minskad risk för trötthet.  

  



15 | 
 

4.3 Valda inputsignaler och parametrar för algoritmen 
Metoder som kan användas för att detektera REM är huvudsakligen EEG, EMG, 
EKG, och EOG. Alla dessa metoder är olika komplexa att implementera och är olika 
precisa på att identifiera sömnstadier. Dock är det ett specifikt stadie, REM, som är 
av intresse att identifiera.  

Alla dessa metoder är visserligen lämpliga att använda för att påvisa REM, och de 
används idag under namnet PSG för att identifiera olika sömnstadier. Nackdelen 
med majoriteten av PSG metoderna är att de är komplexa, och ger en helhetsbild av 
de olika sömnstadierna. Förstudien har dock visat att det är möjligt att kombinera 
metoder som inte ingår i PSG för att kunna skilja på REM och NREM (se avsnitt 
2.7.2). 

Vilka metoder som kommer att användas för att sedan agera som inputsignaler och 
parametrar kommer att bestämmas utifrån följande kriterier: 

• Hur väl metoden kan påvisa REM. 
• Hur komplex metoden är. 
• Hur anpassningsbar metoden är till kravspecifikationen. 

 

Lämpligast är det då att använda EOG som metod för att identifiera REM. Det är 
den huvudsakliga metoden som används för att särskilja REM från NREM (se av-
snitt 2.3.1) med ett godkänt värde på sensitivitet och specificitet. EOG signalen bör 
därför vara en input som har en stor betydelse för algoritmens beräkningar. Något 
som kan bli ett problem med valet av denna metod är att studien som valet främst 
baserar sig på (se avsnitt 2.4.1) hade en liten testgrupp. 

För att öka algoritmens träffsäkerhet bör algoritmen ta hänsyn till fler inputsigna-
ler från andra metoder som kan användas i kombination med EOG-signalen. Detta 
kommer även att minska på den felmarginal som EOG sensorn medför. Lämpligast 
är då att använda sig av rörelse och puls. 

Att använda en accelerometer som metod för att övervaka rörelse är ett lämpligt 
sätt för att det i kombination med de andra metoderna kan användas för att avgöra 
om REM inträffat. Data om position bör insamlas för att senare kunna användas 
som referens vid en jämförelse. Om positionen är en annan, att jämförelsen av data 
inte stämmer överens, så har en rörelse registrerats och personen bör inte befinna 
sig i REM-sömn. Detta eftersom att i REM så paralyseras kroppen för att den som 
sover inte ska agera ut sina drömmar. Detta i kombination med EOG gör det möj-
ligt att med större säkerhet avgöra när REM inträffar.  

Ytterligare är det lämpligt att använda sig av puls som en tredje inputsignal för al-
goritmen.  Det resulterar i att det är tre inputsignaler som identifieringen av REM 
är baserad på. Algoritmen kan sedan använda sig av kombinationer mellan dessa 
metoder för att avgöra om det är det optimala tillfället att vakna för att känna sig 
mer alert. För att mäta och registrera puls är det möjligt att använda sig av PPG, 
förkortning av fotopletysmografi. Metoden mäter pulsen optiskt. Vanligtvis fästs 
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Figur 4.1 - Modell av prototypen 

sensorn på en öronsnibb eller ett pekfinger, vilket gör det möjligt att implementera 
sensorn i det tänkta armbandet eller tillsammans med EOG sensorn. Pulsen mäts 
genom att en LED finns på ena sidan av örsnibben eller fingret, och på den andra 
sidan en fotodiod. Sensorn registrerar sedan hur mycket ljus som absorberats av 
fotodioden [22]. 

EEG, EMG och EKG faller bort som lämpliga metoder. Dels för att de är komplexa 
och otympliga med alla elektroder som placeras på olika ställen runt om på krop-
pen, och dels för att arbetet är tidsbegränsat. EMG och EKG är överflödiga när det 
kommer till att påvisa REM inom kriterierna för detta projekt. 

4.4 Tillämpning av metoderna för utvecklingen av modul 2 
Prototypen består av två separata moduler som ska kommunicera med varandra 
via en Arduino UNO (se figur 4.1). Inputsignalerna ska vara de signaler som kom-
mer från en EOG och en PPG-sensor, samt de signaler som kommer från en acce-
lerometer. Signalerna kommer att ge Arduinon information om REM-stadiet har 
inträffat. Arduinon ska sedan avgöra när det är passande att påbörja väckning, och 
då påbörja den taktila stimuleringen med hjälp av vibrationsmotorer.  
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För att avgöra när det är passande att påbörja väckning ska arduino kontinuerligt 
kontrollera den information som skickas från EOG-sensorn. När EOG-sensorn 
skickar information om att ett REM-stadie inträffat, ska algoritmen avläsa 
informationen från PPG-sensorn eller accelerometer. Om någon av dessa två också 
skickar information om att ett REM-stadie inträffat, ska algoritmen kontrollera den 
utsatta tiden för att senast bli väckt. Sedan ska algoritmen kontrollera om det finns 
tid för en sömcykel till, eller om den nuvarande sömncykeln är den enda sömcykeln 
som det finns tid för. Visar kontrollen att det finns tid för ytterligare en sömncykel 
ska motorerna inte startas, finns det inte tid ska motorerna startas (se figur 4.2). 

  
Figur 4.2 - Blockschema för modul 2 
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(4.1) 

I schemat för modul 2 finns det ett block som startar motorerna (se figur 4.2). Det 
är fyra vibrationsmotorer som ska vibrera i ett specikt mönster, och med en ökande 
intensitet för att framkalla den behagliga uppväckningen (se figur 4.3). 

 

Först vibrerar en motor 60% av vibrationstiden, sedan startar nästa motor så att 
det blir ett överlapp mellan motorerna på 40% av vibrationstiden. Fortsättningsvis 
kommer motorerna att ha ett överlapp på 80%, 40% med den motor som kördes 
innan, och 40% med den motor som ska köras efter. Motorn ska stängas av när den 
körts 100% av vibrationstiden. När alla motorerna fått vibrera ska intensiteten på 
vibrationenerna öka. Intensiteten hos motorerna är direkt relaterade till vilken 
spänning som ges till motorerna. Variationen i intensiteten kan sedan bestämmas 
med en variabel och ett spann som begränsas av den maximala och minimala 
intensiteten (se ekvation 4.1). 

𝐼 =  𝐼𝑚𝑖𝑛 +
 (𝐼𝑚𝑎𝑥  − 𝐼𝑚𝑖𝑛)𝐺𝑎𝑖𝑛

100
 

Motorerna som ska användas behöver en matningsspänning på minst 2,3V, och tål 
som mest en matningsspänning på 4,0V. Vid 2,3V levererar motorerna 9000rpm, 
rpm:en ökar sedan med spänningen. För att variera spänningen kommer 
Pulsbreddsmodulering (PWM) från Arduinon att användas. För att använda dessa 

Figur 4.3 – Flödesschema för motorerna 
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(4.2) 

pins till att kontrollera motorerna, måste motorernas strömförsörjning begränsas 
till 30mA när matningsspänningen har sitt maxvärde. Anledningen till 
begränsningen är att Arduinon maximalt kan leverera 40mA. Genom att lägga till 
en resistor till alla pins som ska användas går det att begränsa strömförsörjningen. 

För att veta vilken resistor (R1) som ska användas för att begränsa 
strömförsörjningen måste motorns inre resistans (Ri) vara känd. Genom mätningar 
och beräkningar på en känd krets (se figur 4.4) går det att fastställa Ri (se ekvation 
4.2), för att sedan bestämma vilken resistans som ska användas för R1 (se ekvation 
4.3). 

𝑈 = 3,4𝑉            𝐼 = 11𝑚𝐴           𝑅 = 𝑅1 + 𝑅𝑖            𝑅1 = 220Ω 

𝑈

𝐼
= 𝑅 

𝑅𝑖 =
𝑈

𝐼
−  𝑅1 

𝑅𝑖 ≈ 89Ω 

 

 
  

Figur 4.4 – Krets för att fastställa Ri. 
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(4.3) 

𝑈 = 4,0𝑉            𝐼 = 30𝑚𝐴           𝑅 = 𝑅1 + 𝑅𝑖           𝑅𝑖 = 89Ω 

𝑅1 =
𝑈

𝐼
− 𝑅𝑖 

𝑅1 ≈ 44Ω 

 

4.5 Vald kalkylmetod för att identifiera och fastställa kostnader 
Av de kalkylmetoder som presenterades (se avsnitt 2.6) är självkostnadskalkylen 
den mest lämpade metoden att använda för att identifiera och fastställa kostnader 
för att sedan kunna undersöka kring besparingsområden baserat på det analyse-
rade resultatet. Självkostnadskalkylen ger en uppfattning av den fullständiga kost-
nadsfördelningen hos en produkt. Den tar alltså hänsyn till både sär- och samkost-
nader, till skillnad från bidragskalkylen som endast tar hänsyn till särkostnader. 

Det är också passande att självkostnadskalkylen används vid långsiktiga lönsam-
hetsbedömningar, eftersom det fortfarande kommer kvarstå en hel del arbete för 
att gå från prototyp till färdig produkt. 

ABC-kalkylen har en omvänd kalkylriktning jämfört med de andra två metoderna. 
Den utgår ifrån en färdig produkt, och bygger på de aktiviteterna som krävdes för 
att framställa produkten. Det går alltså inte att använda sig av en ABC-kalkyl under 
utveckling för att aktiviteterna inte är fastställda. Tillskillnad från självkostnads-
kalkylen som kan utföras parallellt med utvecklingen av prototypen. 

De komponenter och material som införskaffas för att utveckla prototypen ska kon-
tinuerligt skrivas in i en tabell (se tabell 4.1) där produkten, antalet köpta, frakt-
kostnader, antalet förbrukade, och kostnaden framgår. Tabellen ska fungera som 
underlag till självkostnadskalkylen. 

  

Tabell 4.1 – Tabell över inköpta produkter och dess kostnader. 
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5 Resultat 

I kapitlet framgår resultatet av de metoder och modeller som användes för att ut-
veckla modul 2, samt de kostnader som uppkom. 

5.1 Modul 2 
Metoderna som användes resulterade i en prototyp som består av tre delar, en 
Arduino UNO, ett kopplingsdäck och ett armband med motorer (se figur 5.1). 

 

Från Arduinokortet går det fyra PWM-signaler till ett kopplingsdäck. På kopplings-
däcket finns det fyra identiska kretsar som är oberoende av varandra. Kretsen inne-
fattar en resistor, vars resistans beräknades (se ekvation 4.3) för att begränsa 
strömmen till motorerna, och en anslutningspunkt till vibrationsmotorns kablage. 
Kablarna till vibrationsmotorerna går sedan till ett armband där motorerna är fästa 
(se figur 5.2). 

 

 

 

Figur 5.1 – Modul 2 (Arduino, kopplingsdäck, och armband med vibrationsmotorer), kablarna med orange 
färg skickar PWM-signalerna, den med vit färg är jord, de andra sladdarna går till motorerna i armbandet. 
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Arduinon avgör om armbandet ska påbörja eller avsluta den taktila stimuleringen. 
EOG-signalen är den inputsignal som triggar processen, och tiden för senast upp-
vaknande avgör om processen ska fortskrida eller ej. Vidare kontrolleras om PPG 
eller accelerometern har identifierat ett REM-stadie. Visar en av dem att ett REM-
stadie inträffat kör funktionen för motorerna igång. Motorerna stängs av om EOG 
har värdet 0 (se figur 5.3). 

Figur 5.2 – Insidan av armbandet 

Figur 5.3 - Programmets huvudfunktion. 
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För att avgöra om det är passande att vakna eller inte används Arduinofunktionen 
millis. Funktionen kollar hur lång tid som gått från att Arduinokortet startats och 
returnerar sedan det värdet i ms. Därefter beräknas det hur mycket tid som finns 
till godo mellan deadline och starttiden. Sedan subtraheras längden på en sömncy-
kel i ms från den tid som fanns till godo, för att avgöra om det finns tillräckligt med 
tid över för ännu en sömncykel. Slutligen returnerar funktionen 0 eller 1, beroende 
på om processen ska vänta på nästa REM-stadie, eller om processen för taktil sti-
mulering ska gå vidare (se figur 5.4). 

 

Den taktila stimuleringen sker via fyra vibrationsmotorer, två som sitter på ovansi-
dan handleden, och två på undersidan handleden. Motorerna har en körtid på 
500ms vardera där 40% av körtiden överlappar den med förgående motor respek-
tive nästkommande motor, vilket resulterar i en överlappning på totalt 80% av kör-
tiden. Motorerna vibrerar enligt figur 4.3, från vänster till höger. När ett varv full-
bordats ökar motorernas intensitet. För varje kompletterat varv ökar intensiteten 
med 5% av det tillgängliga spannet. Som begränsas av antalet bitar för att PWM-
signalen ska leverera 2,3V, och antalet bitar för att PWM-signalen inte ska över-
stiga 3,5V (se figur 5.5).  

Figur 5.4 – Funktionen som avgör om det är passande att vakna i den aktuella sömncykeln. 
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Figur 5.5 -  startaM, funktion för vibrations mönstret och motorernas intensitet. 
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5.2 Utvecklingskostnader 
Självkostnadskalkylen (se figur 4.5) för utveckling av prototypen är baserad på de 
kostnader som noterades i en tabell (se bilaga A). I tabellen noterades de kompo-
nenter som införskaffades och deras tillhörande kostnader. 

 

Självkostnadskalkylen tar hänsyn till hur mycket tid som har gått åt för att utveckla 
prototypen. Tiden användes sedan ihop med vad som, enligt Sveriges ingenjörer, är 
en medellön vid en högskoleingenjörs första anställning [23]. Kostnaden distribue-
rades sedan ut över Direkt lön, MO, TO, och AFFO, som lön för att framställa pro-
totypen, lön till inköpspersonal, lön till planeringspersonal, och lön för övergri-
pande stabsfunktioner.  

Speciella direkta kostnader är de fraktkostnader som uppstod i samband med att 
komponenter införskaffades.  

  

Figur 5.5 – Självkostnadskalkyl för utveckling av prototyp.  
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6 Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras och utvärderas examensarbetets resultat i relation till 
målsättningen och de metoder som användes i utvecklingen av prototypen. Vidare 
diskuteras det om hur prototypens koncept möjligen kan påverka samhället. Slutli-
gen beskrivs förslag på det fortsatta arbetet. 

6.1 Testning 

6.1.1 Validitet 
Valideringen utfördes genom att bygga en testkrets som bestod av LED-lampor, 
som tändes och släktes med ökad intensitet enligt samma mönster som motorerna 
följde. Detta för att lättare kunna avgöra och konfirmera att motorernas beteende 
var korrekt. 

6.1.2 Pålitlighet 
Systemets pålitlighet utvärderades genom att manipulera de tre olika input-
signalerna som skulle komma från sensorerna. Dessa är EOG-signalen, den signal 
som triggar processen, samt signalerna från pulsmätaren och accelerometern. För 
att systemet ska uppge att REM påträffats måste funktionen för EOG-signalen ha 
returnerat värdet 1, och någon eller båda funktionerna för pulsmätaren och acce-
lerometern måste ha gjort detsamma.För att konfirmera att programmet alltid be-
tedde sig som tänkt så testades funktionerna med olika värden och kombinationer. 

Armbandet testades för att se om vibrationerna var tillräckligt starka för att väcka 
en person. Detta utfördes genom att låta en person ha armbandet på sig samtidigt 
som personen försökte sova. En väckarklocka ställdes in så att det skulle gå av 10 
minuter efter att armbandet startat motorerna. Tanken var att personen, när den 
vaknade, skulle kunna avgöra om denne vaknade av vibrationerna i armbandet el-
ler av väckarklockan. 

6.1.3 Bekräftelse 
Alla delarna av systemet genomgick tester för att konfirmera valideringen och pålit-
ligheten. När dessa delar fungerade som förväntat gjordes ett antagande om hur 
systemet i helhet skulle fungera. Detta för att det inte fanns tillräckligt med tid till 
att koppla ihop de två modulerna och testa prototypen som en enda enhet.  
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6.2 Utvärdering 
Testerna som utfördes för att kvalitetssäkra prototypen konfirmerar att syftet och 
målet med arbetet delvis har uppfyllts. 

Testet för att validera motorernas beteende var fritt från personlig uppfattning. Det 
gick med enkelhet att observera förändringarna i systemet och analysera hur det 
betedde sig. Det samma gäller för hur algoritmen tar hänsyn till input-signalerna 
och parametrarna för att sedan avgöra vad som ska hända. 

Det som saknar en konfirmation är dock om de input-signaler och parametrar som 
använts är de enda som kan användas för att uppnå syftet och målet med arbetet. 
Vidare går det heller inte att konfirmera att tillvägagångsättet för väckningen är 
behaglig eller att personen som väcks vaknar mer alert. Detta för att testningen 
gjordes på de personer som var inblandade i arbetet. 

Testningen för att konfirmera om motorerna var tillräckligt starka för att väcka en 
person var svår. Personen var tvungen att försöka sova i en sittandes position med 
armen i en onaturlig position för att inte skada armbandet. Detta ledde till att de 
som testade armbandet aldrig somnade. På sin höjd blev personen dåsig, och 
kunde då med lätthet känna av vibrationerna i armbandet. 

Det går heller inte att konfirmera att de två modulerna fungerar ihop. Detta för att 
de aldrig sattes ihop till en gemensam prototyp. 

För att konfirmera att syftet och målet med arbetet uppfyllts behöver de två modu-
lerna sättas ihop till en prototyp. Vidare måste prototypen testas på en större grupp 
människor som får lämna svar på hur pass behaglig väckningen var, och huruvida 
de upplevde sig mer alert eller inte. Optimalt vore om en sömnspecialist var närva-
rande. 

6.3 Prototyp 
Prototypens tillhörande program har tre variabler som representerar input från 
EOG- och PPG-sensorn, samt accelerometern. Dessa variabler är de som innehåller 
information om REM inträffat.  Programmet använder sig också av en tid för senast 
uppvaknande för att avgöra om den bör påbörja väckning i den nuvarande sömncy-
keln, eller om det är mer passande att påbörja väckningen i nästa sömncykel. Arm-
bandet hanterar väckningen med hjälp av fyra vibrationsmotorer som vibrerar i ett 
mönster, där intensiteten ökar efter varje fullbordat varv. Tillsammans leder funkt-
ionerna i modul 2 till att resultatet är i enlighet med målsättningen. Det är dock 
viktigt att notera att även om modul 2 fungerar som planerat, så finns det problem 
med prototypens noggrannhet och funktionalitet. Programmet som designats på-
verkas av sensorernas och accelerometerns precision, och det tar endast hänsyn till 
fullständiga sömncyklar. Vilket innebär att om tiden för att senast bli väckt är om 
190min, som motsvarar 1,7 sömncyklar (en sömncykel är mellan 90 och 110 minu-
ter lång), så kommer programmet att påbörja väckningen i den första sömncykeln. 
Detta kan leda till att sömnen bara varade i exempelvis 70 minuter. Vidare så är 
inte vibrationsmotorerna placerade på armbandet med samma avstånd som i stu-
dien för taktil stimulering (se avsnitt 2.7.3). I det arbetet användes sex motorer, där 
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det var 4cm mellan varje motor. Motorerna hade även ett högre varvtal än de vib-
rationsmotorer som användes i detta arbete, som medför en högre intensitet. Det 
utfördes också två experiment för att validera vilket mönster, och vilken intensitet 
som skulle användas för att framkalla ett behagligt uppvaknande. Då uppsättning-
en för motorerna i detta arbete inte är identisk med det andra, är det inte garante-
rat att resultatet skulle vara det samma. Uppsättningarna skiljer sig för att moto-
rerna som användes i detta arbete visade sig vara ömtåliga. Det var flera motorer 
som gick sönder, och antalet motorer på armbandet begränsades till fyra för att inte 
få slut på reservmotorer. Det hela handlade om att hantera de tillgängliga resurser-
na. 

Även om uppsättningen för behaglig uppväckning skiljer sig något, så framgick det 
att de mest betydande faktorerna var enligt vilket mönster som motorerna vibre-
rade samt att intensiteten ökade med tiden. Olika personer är olika känsliga, vilket 
gör att vi antigen är mer, eller mindre mottagbara för taktilstimulering. En person 
som är mycket känslig kan kanske med lätthet identifiera antalet vibrationsmoto-
rer, och notera en betydande skillnad. Medan en person som är mindre känslig kan 
ha svårigheter med att identifiera antalet motorer, och om det blev en skillnad eller 
ej. Något som olika personer möjligen kan urskilja är skillnaden i tid för att moto-
rerna ska ha vibrerat ett komplett varv runt handleden. Detta kan möjligtvis åtgär-
das genom att öka körtiden för varje motor. När prototypen testkördes var det tre 
olika personer som hade armbandet på sig, där alla noterade vibrationerna vid 
olika tillfällen, och kände vibrationerna olika tydligt.  

För att få en fullständig bild av hur pass precis prototypen är, bör ett eget experi-
ment utföras på en grupp med försökspersoner, där en sömnspecialist är närva-
rande för att notera observationer manuellt. Försökspersonerna skulle få uppge hur 
pass trötta gentemot alerta de känner sig efter att ha blivit väckt av prototypen, 
samt hur behagligt det var. Med data som specialisten insamlat går det sedan att 
analysera om prototypen påbörjat väckningen i REM eller inte, för att slutligen 
analysera och utvärdera resultatet. 

6.3.1 Samhälleliga aspekter 
Med en fullt utvecklad och väl fungerande produkt, som utgår ifrån den prototyp 
och det koncept som behandlats i detta arbete, finns det en möjlighet att minska 
den upplevda tröttheten i trafiken. Detta skulle leda till att det blir säkrare för alla 
att vistas ute i trafiken, samtidigt som lastbilschaufförerna får en förbättrad ar-
betsmiljö. 

Den färdiga produkten skulle potentiellt ha en betydande roll för vad som är stan-
dard för REM-stadiet och inte. De skillnader på standard som finns vid olika labo-
ratorium skulle minska. Det skulle även minska på behovet att ha en specialist när-
varande vid valideringen av liknande tekniska implementationer. Detta är förutsatt 
att en väl fungerande produkt som identifierar när REM-stadiet inträffar lyckas 
etablera sig väl på marknaden. 
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6.4 Fastställda kostnader 
Kostnaderna som framgår och fördelats i självkostnadskalkylen (se figur 5.5) grun-
dar sig i arbetets tidsåtgång, de införskaffade komponenter som förbrukats, eller 
fraktkostnader. Tidsåtgången för planering, inköp, och framställning av prototyp 
uppgår sammanlagt till sju veckor, med endast hänsyn till utvecklingen av prototy-
pen. Lönekostnaderna står i relation till den tid som förbrukats, vilket är anledning 
till att direkt lön, MO, TO, och AFFO utgör den större delen av självkostnaden. Det 
som är missvisande med kalkylen är att om antalet prototyper som framställs för-
ändras, så påverkas självkostnaden. Detta eftersom att förstudien, planeringen, och 
designen av prototypen blir till en samkostnad, och är inget som måste upprepas 
för varje enskild prototyp. 

6.5 Potentiella besparingsområden 
För att dra ned på utvecklingskostnaderna som tillkommer prototypen är det end-
ast direkt material som går att påverka. Detta för att tidsåtgången är utom kontroll. 
Antingen så levereras prototypen före, på, eller efter deadline, och de löner som 
tillkommer förändras därefter. De relevanta områden som kvarstår är då införskaf-
fade komponenter som förbrukats och fraktkostnader.  

Om fraktkostnaderna sätts i relation till direkt material motsvarar frakten 15% av 
kostnaden som tillkommer direkt material. Det är alltså ett relevant område att 
försöka dra ned kostnaderna i. 

6.6 Fortsatt arbete 
För att fortsätta arbeta med utvecklingen av prototypen måste ett eller flera expe-
riment utföras för att validera hur precis prototypen är, hur pass behaglig upp-
väckningen är, och om den upplevda tröttheten faktiskt minskar. Det är att föredra 
att ha en stor grupp försökspersoner som får använda prototypen under en längre 
period för att minska på de tillfälligheter som uppstår. Ytterligare är det nödvän-
digt att ha en specialist närvarande som kan kontrollera om REM-stadiet inträffat 
eller inte. De erhållna resultaten kan sedan analyseras och utvärderas för att avgöra 
vilken riktning arbetet bör ta. 

Utöver detta så finns det mer arbete kring optimering, produktdesign, och hur pro-
totypen kan anpassas för att fungera i den miljö som lastbilschaufförer befinner sig 
i. Ett förslag är att göra en enkät som transportföretag kan ta del av, som undersö-
ker hur förarna tar ställning till en sådan här typ av produkt. Eventuellt kan öns-
kemål och förslag på funktionalitet efterfrågas. 

Sedan är det relevant att göra en marknadsundersökning för att avgöra om denna 
typ av lösning är attraktivt eller inte. 
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7 Slutsatser 

Denna rapport har beskrivit utvecklandet av en prototyp, vars syfte är att avgöra 
när det är passande att väcka en person på ett behagligt sätt för att denne ska vakna 
i ett mer alert tillstånd. Vidare har rapporten belyst vilka kostnader som tillkom-
mer utvecklingen av protypen, och utifrån dessa analyserat potentiella besparings-
områden.  

Utvecklingen baserades på tidigare arbeten och studier som utförts kring sömn, 
och metoder för att identifiera olika sömnstadier. De metoder som visade sig vara 
lämpliga användes som lösningsmetoder för att utveckla prototypen. Den resulte-
rande prototypen är en början på att adressera problemet med trötthet i trafiken. 

I förstudien visade det sig att elektrookulografi är den huvudsakliga metoden som 
används för att påvisa rapid eye movement, och den går att kombinera med andra 
metoder så som fotopletysmografi, och en accelerometer. Det är dessa metoder 
som algoritmen baserat sina inputs på. Ytterligare använder algoritmen sig av en 
tid för senast uppvaknande för att avgöra i vilken sömncykel som uppvaknandet 
ska ske i. Förstudien visade också att för att uppnå en behaglig uppväckning bör 
taktilstimulering användas, och att det går att använda vibrationsmotorer för att 
genomföra detta. 

De största kostnaderna som tillkommer i samband med prototyputveckling är de 
kostnader som beror på tidsåtgången och den lön som har uppskattas. Vilket är ett 
område som det är svårt att pressa ned kostnaderna i. Dock är fraktkostnader ett 
område där det är möjligt att skära ned på kostnaderna.  

Problemet som finns med prototypen är svårigheten med validering. Frågeställ-
ningen som medföljer blir då: hur ska en validering av den lämpligaste tid för 
väckning och behagligt uppvaknande utformas? 

Det rekommenderas varmt att utföra en sådan validering innan arbetet fortskrider. 
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Bilaga A – Tabell över inköpta produkter och tillhörande kostnader. 
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