
2016-10-24 

1 

Nya enkla mätmetoder 
 

Mikael Forsman 

Ida-Märta Rhén 

 

mikael.forsman@ki.se    ida.rhen@sll.se 

Smarta textilier-projektet 

 Long Sleeves 

 3-5 IMUs 

 ECG 

 Bioimpedance 

 Bluetooth 

 SmartPhone Data Collection  
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the Smart textiles project 
                    The glove 
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the Smart textiles project 
                  The partners 
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Manual… Program… 

Program… Program… 
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Excel applikation 
Ida-Märta Rhén, Mikael Forsman 
20150928 

Manual för Inklinometer och Analysprogram i Excel 

1. Sätt fast inklinometern (blå eller svart) på den kroppsdel som 

skall analyseras (USB-ingången uppåt, se exempel till höger).  

2. Neutral position: för arm lodrät neråt, luta kroppen så att 

armen hänger fritt helst med en vikt i handen, 

för rygg och huvud, neutralt stående. 

3. Starta tidur (till exempel på en smartphone) och inklinometer 

samtidigt. Den blåa inklinometern startas genom att kort 

trycka på den svarta knappen med en penna, efter 2 

sekunder börjar inklinometern blinka. Den svarta startas 

genom att man håller en magnet nära kontakten i 1 sekund, 

den blinkar till och sen är den igång, och fortsätter blinka. 

4. Håll kvar neutral position ca 10 s (som programmet använder för att kännas av nollvinkeln) 

5. Utför arbete 1 (och arbete 2). Anteckna tider från tiduret start och stopp per arbetsuppgift. 

När mätningen är klar, stäng av inklinometern genom att trycka in den svarta knappen (på den blåa 

inklinometern) eller håll igen en magnet nära kontakten (på den svarta inklinometern) under några 

sekunder, så att den slutar blinka. 

Kontrollera i Kontrollpanelens Nationella inställningar att decimaltecknet är inställt till   .   ändra 

annars till   .  (Det behöver vara så för att programmet skall läsa in data till kolumner) 

Koppla sen in inklinometern till datorn via USB-porten och öppna excelfilen ArmVinkelAnalys. 

6. Öppna excelfilen och fyll i start och stopp-tiderna för de två arbetena i de förmarkerade 

kolumnerna A och B. 

7. Klicka på ”Analysera vinklar”. 

8. Sök upp och öppna åter den inkopplade inklinometern. Öppna mappen GCDC där det skapats 

en ny mätfil DATA-nr (se datum).  

9. Under excelfliken ”res” ligger resultatet från mätningarna.  

Ladda inklinometern via usb-ingången på en dator. Full laddning tar ca 1 timma.  

Figur 5. Inklinometern 
som används i Excel-
applikationen, fasttejpad 
på armen. 
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Results 
 Experiment 1A    Experiment 1B 
 R2 = 0.9975     R2 = 0.9988 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

  

NES 2015  - Carl LIND  &  Mikael FORSMAN 
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David Dunstan 

IEA Key-note 

Apps for measurements  

of sedentary times – finns men de  

använder telefonen som vinkelgivare  

inte om man sitter eller står 

2016-10-21 Mikael Forsman 30 



2016-10-24 

6 

Conclusion 

 

2016-10-21 Mikael Forsman 31 

ErgoSitMeter 

Slutligen 

 Det finns enkla mätmetoder.  

 Det finns riktvärden. 

 Vi arbetar för att ta fram fler enkla metoder. 

 Man bör mäta när det går att mäta. 
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