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Sammanfattning:  
BAKGRUND: Ländryggssmärta är idag ett av de största folkhälsoproblemen och drabbar 
majoriteten av människor någon gång under deras livstid. Det är viktigt med validerade 
och reliabla tester för att undersöka problematiken. Nedsatt rörelsekontroll är en trolig 
källa till symptom i ländryggen. Styrkelyftare utsätts för stora externa krafter på 
ländryggen, framförallt i knäböj och marklyft, vilket gör att de tillhör riskgruppen för 
ländryggssmärta. 
SYFTE: Syftet med denna studie var att undersöka interbedömarreliabiliteten för erfarna 
och oerfarna bedömare av rörelsekontroll för ländryggen hos styrkelyftare. Det sekundära 
syftet var att undersöka om det fanns en skillnad i total testbatteripoäng mellan 
styrkelyftare med och utan ländryggssmärta. 
METOD: Åtta deltagare filmades när de utförde tester enligt ett testbatteri utvecklat av 
Luomajoki et al. Dessa filmer bedömdes av två erfarna samt två oerfarna bedömare för att 
undersöka interbedömarreliabiliteten. 
RESULTAT: Resultaten presenterades med Cohens kappa samt med procentuell 
överensstämmelse. Resultaten visade tendenser till att erfarna bedömare hade bättre 
överensstämmelse än oerfarna bedömare i detta testbatteri. Av de åtta tester som 
analyserades med Cohens kappa hade de erfarna bedömarna högre kappakoefficienter i 
fem av testerna. Sett till procentuell överensstämmelse var inte tendensen lika tydlig. 
Ingen signifikant skillnad fanns i total testbatteripoäng mellan styrkelyftare med och utan 
ländryggssmärta. 
SLUTSATS: Tendensen tyder på att erfarna bedömare är mer samstämmiga i sin 
bedömning än oerfarna bedömare. I den här studien kunde man inte se någon skillnad i 
resultatet mellan styrkelyftare med respektive utan ländryggsmärta på ett testbatteri för 
rörelsekontroll i ländryggen. Några säkra slutsatser kunde inte dras av resultaten, 
framförallt på grund av det låga deltagarantalet. 
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Introduktion 

Ländryggssmärta 
Globalt sett är ländryggssmärta ett av de största hälsoproblemen. Prevalensen varierar i olika 

studier är stor eftersom smärta är en subjektiv upplevelse samt det faktum att kriterierna för 

vad som krävs för att räknas ha tillståndet ländryggssmärta varierar mellan olika studier (1). 

Generellt sett ökar prevalensen av ländryggssmärta med ålder och når sin topp hos 

människor i övre medelåldern. Det visar sig också att kvinnor drabbas mer än män. Det är 

rapporterat att livstidsprevalensen kan vara så hög som 80% och att ca 10% av de som har 

ländryggssmärta är funktionsnedsatta som följd (1).  

Ländryggssmärta beskrivs som den smärta lokaliserad mellan 12:e revbenet och 

glutealvecken, med eller utan tillhörande smärta i benen. Vidare kan ländryggssmärta delas 

in i ”specifik” och ”icke-specifik” där icke-specifik är betydligt mer förekommande (ca 90% 

av fallen) (2). Specifik ländryggssmärta är den med patologisk verifierad orsak, exempelvis 

bråck, osteoporos, tumör, infektion eller inflammation medan den som benämns som icke-

specifik ger symtom utan någon tydlig orsak, även kallat idiopatisk smärta. Symtomen ter sig 

ofta som stelhet, muskelspänning, smärta och funktionsnedsättning (3). Durationen av 

ländryggssmärta definierar om tillståndet är akut, subakut eller kroniskt. Smärta som 

upphör inom sex veckor beskrivs som akut, subakut om den varar mellan sex veckor och tre 

månader, och kronisk när smärtan kvarstår längre än tre månader (2). I regel upphör den 

initiala smärtan inom tre veckor men den typiska bilden av ländryggssmärta är att smärtan 

återkommer med varierad intensitet och karaktär. Därav är det svårt att i praktiken 

benämna ett tillstånd som enbart akut, subakut eller kroniskt. Tillståndet fluktuerar över tid 

och eftersom den största andelen tillhör icke-specifik ländryggssmärta är tillståndet 

komplext att diagnostisera och behandla. Ofta krävs multimodala interventioner eftersom de 

angriper flertalet aspekter. Ländryggssmärta kan också vara en del av en större smärtbild 

snarare än ett isolerat tillstånd. Den diffusa bilden över kronisk, icke-specifik 

ländryggssmärta gör den svår att klassificera ytterligare (3).  

I dagsläget är ländryggssmärta den ledande orsaken till funktionsnedsättning globalt (4). 

Den ekonomiska kostnaden för ländryggssmärta i höginkomstländer går att jämföra med 

andra högkostnadssjukdomar såsom cancer och hjärt- och kärlsjukdomar (4). Belastningen 

på hälso- och sjukvården som ländryggssmärta skapar är ett problem på en redan 

överbelastad verksamhet runt om i världen (4). Med ländryggssmärta som ett växande 

problem världen över är det av vikt att finna metoder för att effektivt behandla och förebygga 

denna problematik. 
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Rörelsekontroll  
Rörelsesystemet innefattar interaktionen mellan muskuloskeletala systemet och centrala 

nervsystemet (CNS). Enligt Hodges & Moseley (5) är förmågan att kontrollera rörelse 

beroende av ett flertal komponenter. Kroppens muskulatur måste ha tillräcklig styrka och 

uthållighet för att uppfylla god rörelsekontroll, men effektiviteten hos det muskulära 

systemet är beroende av CNS. CNS tolkar afferenta signaler från perifera mekanoreceptorer 

och andra sensoriska system för att generera en samordnad respons hos muskulaturen så att 

muskelaktivering sker vid rätt tillfälle och med rätt amplitud. 

Enligt konceptet “Kinetic control” kan optimal rörelse beskrivas som ett tillstånd där 

funktionella uppgifter och aktiviteter som ställer krav på postural kontroll, kan utföras på ett 

effektivt sätt och på ett sätt som minimerar samt håller den fysiologiska stressen under 

kontroll (6). För att uppnå optimal rörelse krävs en integration av många komponenter av 

neuromuskulär kontroll såsom sensorisk feedback, motorisk kontroll och bearbetning från 

CNS (6). Den sensoriska informationen som CNS bearbetar är viktig för att på förhand 

kunna planera en rörelse innan den utförs. På så sätt anpassas kroppen inför kommande 

rörelser och gör då rörelserna ändamålsenliga (7).  

Enligt ”Kinetic control” kan felaktig och onormal rörelse beskrivas under många termer som 

bland annat innefattar kompensatoriska rörelser, ko-kontraktioner, rörelsehinder och 

dysfunktionell kontroll, som alla dessa kan leda till smärta (6). Felaktig rörelse förändrar 

kroppens strukturer negativt vilket kan leda till mekaniskt producerad smärta (8). 

Upprepade rörelser förändrar exempelvis muskelvävnadens struktur genom förändringar i 

muskelns längd, styvhet och styrka som i slutändan kan förändra rörelsemönstret och 

rörelsekontrollen (8). En nedsatt rörelsekontroll främjar pågående sensitisering av 

nociceptorer och kan leda till kroniska smärttillstånd (9).  

Så kallade felaktiga rörelser är inte alltid ett resultat av patologi utan kan också vara del i att 

patologi uppstår, detta genom invanda rörelser och bibehållna positioner. Positioner som är 

bibehållna i ogynnsamma lägen påverkar nervvävnaden och den muskuloskeletala-

vävnadens struktur, i synnerhet om leden är i sitt ytterläge (8). Okontrollerade rörelser 

sätter en onormal stress på de strukturer som arbetar i den angivna rörelseriktningen vilket 

kan resultera i att dessa rörelser till slut blir symtomgivande, exempelvis på grund av ökad 

spänning samt mikrotrauman i vävnaden (10). Detta innebär att rörelsen är orsaken till det 

uppkomna smärttillståndet vilket benämns som kinesiopatologi (8). Okontrollerade rörelser 

har beskrivits som den mest troliga källan till patologi och symtom med mekaniskt ursprung 

(6).  
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Testbatteri 
Det är viktigt att det finns kliniska verktyg som är valida och reliabla för att kunna testa när 

nedsatt rörelsekontroll är kopplat till en persons problematik. Validitet visar om testet mäter 

det som är relevant i sammanhanget. Reliabilitet är ett begrepp för tillförlitlighet. En hög 

reliabilitet gör att testet är repeterbart och ger samma resultat vid upprepade mätningar (11).  

Kliniska tester för rörelsekontroll bygger på att testa förmågan att stabilisera en kroppsdel 

och samtidigt producera aktiv rörelse i en annan kroppsdel. Testerna syftar till att ge 

terapeuten information om var dysfunktionen är lokaliserad (i detta fall lumbalryggen) och i 

vilken rörelseriktning den okontrollerade rörelsen sker (exempelvis flexion eller rotation). 

Detta kan vara avgörande i val av rehabiliteringsmetod och terapeutiska övningar (12). 

Luomajoki et al (13) konstruerade ett testbatteri för rörelsekontroll i ländryggen. Då 

ländryggens rörelser sker i olika plan menar författarna att det krävs sex separata tester för 

att få en tillräckligt omfattande analys. Testernas reliabilitet har visat sig vara god med en 

överensstämmelse på mellan 65-97% bedömare emellan och intrareliabiliteten på testerna är 

ännu starkare (14).  

Utbredningen av ländryggssmärta som folkhälsoproblem gör att validerade kliniska 

undersökningsmetoder är viktiga för att kunna klassificera tillståndet samt för att välja 

lämplig rehabilitering. Samtidigt är evidensen för att det finns skillnader i rörelsemönster 

hos personer med och utan ländryggssmärta, bristfällig. Luomajoki et al (13) var de första att 

visa en skillnad i rörelsemönster kopplat till ländryggssmärta. Saknaden av gold standard 

tester för rörelsekontroll i ländryggen gör att ytterligare studier krävs för att fastställa 

validiteten och huruvida utfallen av testerna har betydelse för ländryggssmärta eller inte 

(13). 

Interbedömarreliabilitet 
Interbedömarreliabilitet innebär att olika bedömare gör samma observation/mätning för att 

sedan jämföra resultaten (11). För att ett test ska vara tillförlitligt krävs att resultat från olika 

bedömningar av samma test på en och samma individ överensstämmer, både när det gäller 

inter- och intrabedömarreliabilitet.  

Evidensläget visar på en kunskapslucka gällande rörelsekontrolltester specifikt för 

ländryggen och ländryggssmärta. I de studier (14-16) där bedömarna skiljer sig i erfarenhet 

har de med minst erfarenhet minst fem år i klinik och fått specifik träning på testerna de ska 

bedöma. Trenden i dessa studier är att ju större erfarenhet av testerna man har, desto högre 

är interbedömarreliabiliteten. Reliabiliteten visar sig vara högre när terapeuter ska bedöma 

aktiva rörelser gentemot inspektion i vila, en observation som bekräftats av flera (16, 17). Det 

är också evidensen för högre reliabilitet hos aktiva rörelser än inspektion i vila som 
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Luomajoki et al utgick ifrån i valet av tester till deras testbatteri (14). Bland de studier som 

gjorts inom området, finns det ingen som har med oerfarna bedömare. Däremot har man 

gjort jämförelser mellan oerfarna och erfarna bedömare för tester på andra smärttillstånd, 

exempelvis i skuldra och knäled (18-21). Dessa studier visade inte på någon signifikant 

skillnad mellan terapeuter med olika mycket klinisk erfarenhet i bedömningen av testerna.  

Samtliga ovan nämnda författare betonade vikten av fler reliabilitetsstudier inom 

rörelsekontrolltester. Bland annat efterfrågades även studier där testerna utförs av 

terapeuter som saknar utbildning från testledaren (16) samt vidare forskning på tester med 

patienter kategoriserade i subgrupper gällande smärta och symtom, för att stärka den 

kliniska relevansen (19). 

Vad vi vet finns i dagsläget inga studier som undersöker interbedömarreliabiliteten mellan 

erfarna och helt oerfarna bedömare när det kommer till rörelsekontrolltester för ländryggen. 

Kliniska tester kan å ena sidan vara så pass komplexa att det krävs erfarenhet och bra 

handlag  för att kunna använda sig av dem. Å andra sidan finns det tester som är så 

välbeskrivna att de kan utföras på ett tillförlitligt sätt utan krav på specialistkunskap och lång 

träning. För att tester ska få en bra spridning och vara meningsfulla i klinik är det viktigt att 

de kan ledas och bedömas av olika terapeuter. Detta gör att det är viktigt att fastställa 

interbedömarreliabiliteten för kliniska tester med fokus på behovet av klinisk erfarenhet. 

Styrkelyft och ländryggssmärta 

Idrottsgrenen styrkelyft består av moment där utövaren ska lyfta så mycket vikt som möjligt 

under en repetition i de tre olika styrkeövningarna bänkpress, knäböj och marklyft (22). Som 

styrkelyftare utsätts kroppen för stora externa krafter vilket ställer höga krav på både 

muskler, senor, ligament och leder. Cholewicki et al. (23) konstaterade att vid de högsta 

uppmätta kompressionskrafterna i ländryggen överskrids vävnadernas dokumenterade 

toleransnivå. Studien mätte både kompressionskraft och skjuvkraft på L4/L5 nivå hos 

tävlande styrkelyftare som utförde marklyft, där kompressionskrafterna uppmättes till över 

18000 N som mest. Det finns evidens för att tunga lyft i arbetet och på fritiden ger ökad risk 

att utveckla ländryggssmärta hos människor (24). Därför kan man betrakta styrkelyftare som 

en riskgrupp för ländryggssmärta. En studie som gjordes på 104 styrkelyftsutövare i Sverige 

visade att 22% av de som deltog i studien hade smärta i det lumbosacrala området vid 

svarstillfället och att 29% av de som deltog i studien hade varit skadade eller upplevt smärta i 

det lumbosacrala området under det senaste året (25).  

Inom styrkelyft definieras en skada som smärta som hämmar atleten att utföra någon av de 

tre lyften bänkpress, knäböj eller marklyft, i träning eller tävling (25). En systematisk review 

(26) med syfte att fastställa skador bland de som tävlar i styrkelyft och olympiska lyft visade 
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att skador i lumbalryggen är bland de mest förekommande. I 6 av de 9 artiklarna som 

granskades var andelen skador som var lokaliserade i ländryggen mellan 23-59%. Samma 

studie pekar även på bristen av forskning gällande riskfaktorer för skador inom styrkelyft 

(26). 

I en interventionsstudie (27) undersöktes sambandet mellan trötthet i ryggextensorerna och 

skillnader i koordination av lumbosacrala området. Utmattning i dessa muskler gör att 

rörelsen sker mer blockliknande och med mindre intersegmentel rörelse. Detta bidrar till 

större belastning på L5/S1-leden eftersom vikten inte distribueras lika jämnt över flera 

segment, och risken för ländryggssmärta kan öka (28-32). I samma studie uppvisade 

patienter med ländryggssmärta ett förändrat koordinationsmönster i flexion- och 

extensionsrörelser samt i gång och löpning. Studien visade att förändringar i rörelsemönstret 

i det lumbosacralaområdet associerades med ländryggssmärta. Frågan väcks huruvida 

rörelsekontroll av ländrygg och bäcken är prediktivt för ländryggssmärta och inte bara ett 

resultat av det.  

Muskeltrötthetens inverkan på koordinationen i rörelser tillsammans med de stora kraven vi 

vet att styrkelyftare ställer på just ryggextensorerna i sina lyft, framförallt i marklyft och 

benböj (27), gör att frågan kring rörelsekontroll i ländryggen kopplat till ländryggssmärta 

blir än mer relevant i den här populationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att fastställa interbedömarreliabiliteten för både erfarna och oerfarna 

bedömare av rörelsekontrolltester, i ett testbatteri enligt Luomajoki et al (13) som kan 

användas för patienter med smärta i ländryggen.  

Det sekundära syftet var att undersöka om detta testbatteri kunde diskriminera mellan 

styrkelyftare med respektive utan ländryggssmärta.  

 

Frågeställningar: 

1. Vilken interbedömarreliabilitet finns det mellan erfarna respektive mellan oerfarna 

bedömare i detta testbatteri? 

2. Finns det en skillnad i bedömning av rörelsekontrolltester för ländryggen hos 

styrkelyftare med respektive utan ländryggssmärta? 

 

Hypotesen var att erfarna bedömare har en bättre överensstämmelse än oerfarna bedömare 

vid bedömning av rörelsekontrolltester för ländryggen. 
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Material och Metod 

Design 
En reliabilitetsstudie med tvärsnittsdata utfördes för att kunna besvara frågeställningarna. 

Testdeltagare filmades när de utförde rörelsekontrolltester för ländryggen vid ett tillfälle och 

testerna bedömdes sedan av två erfarna samt två oerfarna bedömare.  
Denna studie är en del i ett större projekt där en magisteruppsats (33) ingår. I 

magisteruppsatsen undersöktes det som är det sekundära syftet i den här studien, det vill 

säga om den totala testbatteripoängen skiljer sig mellan styrkelyftare med och utan 

ländryggssmärta. Den statistiska styrkan i magisteruppsatsen var emellertid låg vilket 

begränsade slutsatsens giltighet. Därför avsågs att lägga ihop data från den här studien med 

befintlig data från magisteruppsatsen för att kunna bidra till ökad statistisk styrka. Det var 

endast testernas resultat med avseende att diskriminera mellan styrkelyftare med respektive 

utan ländryggssmärta som slogs samman med resultaten i magisteruppsatsen. Detta 

medförde att studiens genomförande styrdes delvis utifrån tidigare metodik. 

Reliabilitetsanalysen gjordes på enbart deltagare ifrån den här studien. Detta är också 

anledningen till att de två statiska analyserna gjordes på olika antal deltagare. 

Deltagare 

Rekrytering av testdeltagare skedde via sociala medier med hjälp av individer med ett utbrett 

kontaktnät inom styrkelyftning. Styrkelyftare med och utan ländryggssmärta rekryterades. 

Inklusionskriterierna var att testpersonen skulle inneha tävlingslicens inom styrkelyft. Det 

krävdes även att testpersonen var tillgänglig vid testtillfället. 

Deltagare ansågs ha ländryggssmärta om de vid testtillfället angav att de, på grund av sin 

smärta i ländryggen, hade nedsatt förmåga att utföra något utav lyften (bänkpress, knäböj 

eller marklyft). Detta mättes genom en modifierad version av Patient Specific Functional 

Scale (PSFS) (bilaga 1). PSFS är ett reliabelt och validerat frågeformulär utvecklat för 

personer med bland annat ryggproblematik, där personen själv får bedöma sin förmåga på 

en skala 0-10 att utföra en given aktivitet (34-36). I den här studien bestod de givna 

aktiviteterna av de enskilda grenarna inom styrkelyft, det vill säga marklyft, knäböj och 

bänkpress. En självskattad poäng under 10 på någon av de tre lyften definierades som 

nedsatt förmåga, och därmed som ländryggssmärta i denna studie. 

För att inkluderas som styrkelyftare utan ländryggssmärta skulle deltagaren inte haft 

ländryggssmärta på minst fyra veckor. Testdeltagare exkluderades om de hade haft 

ländryggssmärta inom de fyra veckorna fram till testtillfället men inte påverkades av sin 

ländryggssmärta vid genomförande av styrkelyften.  
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Tolv deltagare anmälde sig till studien där sedan fyra personer exkluderades på grund av att 

de inte uppfyllde inklusionskriterierna. Deltagare exkluderades på grund av att de hade 

ländryggssmärta vid testtillfället men utan påverkan av detta i styrkelyften (n=1), de inte 

kunde närvara vid testtillfället (n=1) eller att de inte hade tävlingslicens (n=2). Totalt 

inkluderades åtta testdeltagare, två med ländryggssmärta och sex friska kontroller. Se figur 1. 

Beskrivning av deltagarna presenteras i tabell 1. 

 

Figur 1. Schematisk bild över rekryteringsprocessen. 
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Tabell 1. Bakgrundsinformation hos friska kontroller och deltagare med ländryggssmärta. 
(variationsvidd) 
 
  

Friska 
kontroller 

 
Deltagare med 

ländryggssmärta 

   
Man, n 3 1 

Kvinna, n 3 1 

Ålder, medelvärde 27 (19-36) 23 (23-23) 

Vikt kg, medelvärde 91,5 (58-120) 78,5 (73-84) 

Längd cm, medelvärde 177,8 (165-192) 170,5 (170-171) 

Arbetande, n 3 0 

Studerande, n 3 2 

Övrig smärta antal kroppsdelar, medelvärde 1 (0-2)  0,5 (0-1) 

Intensitet övrig smärta NRS 0-10, medelvärde 2,8 (0-4) 1,5 (0-3) 

Duration ländryggssmärta antal veckor, 
medelvärde 

- 104 (104-104) 

Intensitet ländryggssmärta NRS 0-10, medelvärde - 2,5 (2-3) 

PSFS 0-30, medelvärde - 19 (13-25) 

Akut ländryggssmärta, n - 0 

Sub-akut ländryggssmärta, n - 0 

Kronisk ländryggssmärta, n - 2 

 
n, antal deltagare. NRS, numeric rating scale (37). PSFS, patient specific functional scale 
(34). 
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Genomförande 

Testerna genomfördes vid två platser i norra Sverige. Innan testerna genomfördes skattade 

deltagarna sin ländryggssmärta genom att fylla i PSFS. De fick också fylla i en enkät (bilaga 

2) med bakgrundsinformation (sammanfattad information i tabell 1). Här angav de bland 

annat längd, vikt och sysselsättning. I bakgrundsinformationen ingick även att beskriva 

eventuell smärta, dess duration och dess intensitet enligt numeric rating scale (NRS), en 10-

gradig självskattningsskala för att beskriva smärtintensitet (37), både i ländryggen och övriga 

kroppsdelar. Ländryggssmärta mättes i förmåga att utföra de tre lyften (bänkpress, knäböj 

och marklyft) och duration av smärta mättes i veckor med smärta fram till testdagen. 

Deltagarna fick information om varför studien gjordes, antalet tester som skulle genomföras 

samt att instruktionerna var standardiserade och att testordningen var randomiserad. För 

att säkerställa att deltagarna förstod vad som menades med ‘neutralposition i ländryggen’ 

instruerades deltagarna i hur dom skulle inta denna position före testerna genomfördes. 

Detta gjordes i både stående och sittande genom att be deltagaren ta ut maximal rörelse i 

flexion och extension och sedan inta ett mittläge som kändes bekvämt. Om testledaren 

upplevde att deltagaren själv inte kunde inta sin neutralposition efter att ha observerat 

deltagarens ytterlägen, kunde testledare hjälpa till att korrigera denna. Deltagaren 

informerades om att det var den positionen som syftades till när instruktioner gavs om att 

inta neutralposition i ländryggen. 

Testerna genomfördes i ett låst omklädningsrum. Deltagarna ombads vara klädda i 

underkläder alternativt träningstights och sport-bh för att lättare kunna se rörelser i 

ländryggen på filmerna som bedömdes. Varje test utfördes i tre repetitioner, i deltagarnas 

självvalda takt, utan verbal feedback emellan. Standardiserade instruktioner gavs verbalt 

före varje test (bilaga 3) och deltagarna fick se bilder på genomförandet (bilaga 4). 

Deltagarna informerades innan testet om att ytterligare verbala instruktioner inte var 

tillåtna. I de fall där deltagarna fortfarande var osäkra på hur testet skulle genomföras efter 

instruktioner och bilder, demonstrerades genomförandet utav en av testledarna, vilka var 

författarna till denna studie.  

Testdeltagarna filmades med en Samsung NX200 (Samsung., Seoul, Sydkorea) Full-HD 

(1920x1080 upplösning) systemkamera med 30 frames/second. Ett Hama star 700 EF 

Digital kamerastativ användes för att montera kameran. Bänken som testerna utfördes på 

var olika i de två städerna där testerna utfördes. Dessa var justerade till samma höjd. Under 

‘One leg stance’ användes en transparent linjal som hölls av ett stativ (GoPro Inc., USA, CA, 

San Mateo). En schematisk bild över kamerans position i förhållande till brits och deltagare 

finns som bilaga (bilaga 5).  
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Testbatteri 
Testbatteriet som användes för att mäta rörelsekontroll i ländryggen var det enligt 

Luomajoki et al (13). I testbatteriet ingår testerna waiters bow, pelvic tilt, one leg stance, 

sitting knee extension, quadruped position och prone lying active knee flexion (benämns i 

denna studie som prone knee bend). Testerna genomfördes i randomiserad ordning för alla 

deltagare. Randomiseringen gjordes genom “research randomizer” (38). Eftersom delar av 

studien ingick i ett större projekt (33) krävdes det att testerna genomfördes på samma sätt 

som i det projektet. Därav modifierades testbatteriet till sju tester, där quadruped position 

delades in i två delar; rocking back och rocking forward. Deltagarna kunde få en totalpoäng 

mellan 0-13. Poängen speglade antalet positiva tester. Deltagarna fick 0-1 poäng (0=negativt, 

1=positivt) på waiters bow, pelvic tilt, rocking back och rocking forward och 0-3 poäng på 

one leg stance, sitting knee extension och prone lying active knee flexion. I de sistnämnda 

gavs 0-1 poäng för höger respektive vänster ben och ytterligare 0-1 poäng för sidoskillnader i 

one leg stance samt 0-1 poäng för båda benen samtidigt i sitting knee extension och prone 

lying active knee flexion. Bilder på korrekt/felaktigt utförande på varje övning finns som 

bilaga (bilaga 4). 

Testerna bedömdes av fyra bedömare; två erfarna och två oerfarna. De erfarna bedömarna är 

kliniskt verksamma. Den ena har en masterexamen i ortopedisk manuell terapi och den 

andra har en magisterexamen i idrottsmedicin samt innehar titeln ”Kinetic control 

movement therapist”. Båda de erfarna bedömarna har flerårig erfarenhet av testbatteriet 

som används i denna studie. De oerfarna bedömarna var två studenter från termin 6 på 

fysioterapeutprogrammet vid Umeå Universitet. Dessa rekryterades via sociala medier. De 

har ingen klinisk erfarenhet som legitimerade fysioterapeuter men är, via 

fysioterapeutprogrammet, bekanta med testerna. 

Den ena av de två erfarna bedömarna var samma person som bedömde testerna i 

magisteruppsatsen (33) inom samma projekt som den här studien tillhör. Därav är det 

endast den personens bedömningar som kommer att användas till den sekundära analysen. 

Alla bedömare var blindade för vilka deltagare som hade ländryggssmärta och vilka som var 

friska kontroller. Bedömarna fick skriftliga bedömningskriterier att utgå ifrån när 

bedömningarna av testerna gjordes (bilaga 6). Filmerna fick bara ses en gång per bedömare 

och sågs i samma ordning av alla. Ordningen skulle spegla den som görs i klinik med de 

stående testerna först, följt av de i sittande, fyrfota och till sist magliggande. 

För att ett test skulle bedömas som positivt krävdes det att alla tre repetitioner var felaktigt 

genomförda. Detta eftersom nedsatt rörelsekontroll i denna studie bygger på en nedsatt 

förmåga att kontrollera ett specifikt segment i ländryggen. Alltså, det krävdes bara en korrekt 
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repetition för att säkerställa att deltagarna faktiskt kunde utföra rörelsen och därmed inte 

hade nedsatt rörelsekontroll (14). I de test där deltagarna var instruerade att utgå ifrån en 

neutralposition i ländryggen skulle deltagarna kunna inta neutralpositionen inför varje ny 

repetition, förutsatt att deltagarna inte kunde behålla neutralpositionen under föregående 

repetition. Om deltagarna misslyckades att återta sin neutralposition i ländryggen inför den 

nya repetitionen räknades denna repetition som ej korrekt. Testerna som utfördes ansågs 

som lågbelastande vilket gjorde att deltagandet innebar liten skaderisk samt liten risk att 

provocera befintlig ländryggssmärta.  

Etik 

Alla dokument som deltagarna fyllde i gavs en kod och kunde bara härledas till deltagarnas 

identitet via en kodlista som endast författarna till denna studie, då också testledarna, hade 

tillgång till. Filmerna namngavs med randomiserade koder genom “research randomizer” 

(38) så att bedömarna inte skulle veta vilken deltagare som tillhörde vilken film. Dessa koder 

fanns också endast på kodlistan. Filmerna redigerades så att deltagarnas ansikten inte 

syntes, detta för att säkerställa anonymitet. Deltagarna var informerade om att upplysa 

testledarna ifall de upplevde obehag under testernas gång. Deltagarna hade på förhand 

skrivit under ett samtycke där det tydliggjordes att deltagaren hade rätt att avbryta 

deltagandet när som helst under studien, utan närmare specifikation av anledning till detta. 

Studien har följt riktlinjer enligt ett större projekt (33), via regionala etikprövningsnämnden 

i Umeå och sorteras under samma etiska godkännande (dnr: 2014-285-31). 

Statistisk analys 

För att undersöka överensstämmelsen mellan bedömarna analyserades resultaten med 

Cohens Kappa. All data bearbetades i SPSS för Windows (version 25.0). Genom Cohens 

Kappa får man en koefficient (k) vars värde är ett mått på interbedömarreliabiliteten. ≤ 0 

indikerar att det inte finns någon överensstämmelse bedömarna emellan, 0.01-0.19 att det 

finns ingen till lite överensstämmelse, 0.20-0.39 bedöms som svag överensstämmelse, 0.40-

0.59 som måttlig överensstämmelse, 0.60- 0.79 som väsentlig överensstämmelse och 0.80-

1.00 som en nästan perfekt till perfekt överensstämmelse (39). 

För varje rörelsekontrolltest jämfördes de två erfarna bedömarnas poängsättningar med 

varandra samt de två oerfarna bedömarnas poängsättningar med varandra. På så sätt kunde 

två koefficienter presenteras för varje test. På grund av SPSS oförmåga att vid beräkning av 

Cohens kappa bearbeta data utan variation kunde inte denna analys användas för alla tester. 

Då den ena eller båda bedömare hade samma bedömningar på samtliga test hos en deltagare 

kunde inte en kappakoefficient presenteras. Därför presenteras även alla tester i procentuell 

överensstämmelse som ett komplement till Cohens kappa. Se figur 2. 
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I fem tester bedömdes endast sju av åtta deltagare på grund av bristfällig videokvalitet. 

Deltagaren vars test inte ansågs kunna bedömas rättvist exkluderades från samtliga 

bedömare för det givna testet. 

 
Figur 2. Schematisk bild över den statistiska analysen för det primära syftet. 

För att undersöka om testbatteriet kunde diskriminera mellan styrkelyftare med respektive 

utan ländryggssmärta analyserades skillnaden i genomsnittlig totalpoäng av testbatteriet hos 

de med ländryggssmärta och de friska kontrollerna. Detta gjordes genom ett Mann-Whitney 

U test då det lämpar sig bäst när ordinal data från två oberoende grupper behandlas. Denna 

analys gjordes på totalt 40 deltagare, de 8 deltagare som genomförde tester i den här studien 

sammanslaget med de 32 deltagarna som det redan fanns befintlig data på i den tidigare 

nämnda magisteruppsatsen (33). Deltagarnas testresultat från den här studien fördes in i 

samma SPSS-fil som i magisteruppsatsen och sammanlagd data bearbetades på nytt. Det 

sammanslagna resultatet från dessa två studier presenteras i den här studien som svar på det 

sekundära syftet. Se figur 3. 
 

 

Figur 3. Schematisk bild över den statistiska analysen för det sekundära syftet. 
 

I samtliga analyser sattes signifikansnivån till p < 0,05. 
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Resultat 

Interbedömarreliabilitet  
Av de tester som kunde presenteras med kappakoefficienter för båda bedömarparen hade de 

erfarna bedömarna högre kappavärden i 5 av 8 tester medan de oerfarna hade högre 

kappavärden i 3 av 8 tester. Av dessa var det endast testerna med perfekt överensstämmelse 

(k=1) som var signifikanta. Sett till procentuell överensstämmelse hade både det erfarna och 

det oerfarna bedömarparet högre överensstämmelse i 5 av 13 tester vardera. I 3 tester hade 

båda paren samma procentuella överensstämmelse. Tabell 2 och 3 visar resultaten av 

interbedömarreliabiliteten hos erfarna respektive oerfarna bedömare i rörelsekontrolltester 

för ländryggen hos styrkelyftare. 

 

Utöver de som hade perfekt överensstämmelse visar studien på väsentlig överensstämmelse 

(k>0.6) i två av testerna som presenteras med kappakoefficienter gällande de erfarna 

bedömarna. För de oerfarna bedömarna fanns inga tester med kappavärden högre än 0,25 

bortsett från de med perfekt överensstämmelse.  
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Tabell 2. Interbedömarreliabilitet för erfarna (n=2) respektive oerfarna (n=2) bedömare 
(Cohens kappa). Kappakoefficienter med 95 % konfidensintervall, presenteras för varje 
enskilt test i testbatteriet. P-värdet visar om koefficienten var statistiskt signifikant (P<0,05). 
 

  
Erfarna 

 
Oerfarna 

Kappa (95% CI) 
 

P-
värde 

Kappa (95% CI) P-
värde 

One leg stance hö*” - - - - 

One leg stance vä*” - - - - 

One leg stance sidoskillnad* -0,077  
(-0,708 – -0,554) 

0,809 -0,235 (-0,576 – 0,106) 0,495 

Pelvic tilt 1 (1 – 1) 0,005 0,25 (-0,399 – 0,899) 0,465 

Waiters bow 0,5 (-0,019 – 1,019) 0,102 1 (1 – 1) 0,005 

Sitting knee extension hö 0,5 (-0,019 – 1,019) 0,102 -” -” 

Sitting knee extension vä 0,333 (-0,406 – 1,072) 0,346 -” -” 

Sitting knee extension bilat* 0,276 (-0,151 – 0,703) 0,29 -” -” 

Rocking backward 0,5 (-0,019 – 1,019) 0,102 1 (1 – 1) 0,005 

Rocking forward* 0,087 (-0,624 – 0,798) 0,809 1 (1 – 1) 0,008 

Prone knee bend hö 0,6 (-0,072 – 1,272) 0,064 0,25 (-0,399 – 0,899) 0,465 

Prone knee bend vä 1 (1 – 1) 0,005 0,091 (-0,113 – 0,295) 0,537 

Prone knee bend bilat. 0,6 (-0,072 – 1,272) 0,064 0,158 (-0,158 – 0,474) 0,408 

 
Hö, höger. Vä, vänster. Bilat, bilateralt. ”, Analysen kunde inte presenteras med 
kappastatistik på grund av att en bedömares bedömningar inte visade variation. *, Analysen 
gjordes på 7 av 8 deltagare. En deltagares tester exkluderades på grund av bristfällig 
videokvalitet. 
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Tabell 3. Procentuell överensstämmelse mellan två erfarna bedömare samt mellan två 
oerfarna bedömare för varje enskilt test i testbatteriet. 
 

 Erfarna Oerfarna 
 Procentuell 

överensstämmelse 
Procentuell 

överensstämmelse 
   
One leg stance hö* 85,7% 85,7% 

One leg stance vä* 100% 100% 

One leg stance sidoskillnad* 42,9% 57,1% 

Pelvic tilt 100% 62,5% 

Waiters bow 75% 100% 

Sitting knee extension hö 75% 87,5% 

Sitting knee extension vä 75% 75% 

Sitting knee extension bilat* 100% 71,4% 

Rocking backward 75% 100% 

Rocking forward* 57,1% 100% 

Prone knee bend hö 87,5% 62,5% 

Prone knee bend vä 100% 37,5% 

Prone knee bend bilat 87,5% 50% 

 
Hö, höger. Vä, vänster. Bilat, bilateralt. *, Analysen gjordes på 7 av 8 deltagare. En deltagares 
tester exkluderades på grund av bristfällig videokvalitet. 
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Total testbatteripoäng för styrkelyftare med respektive utan 
ländryggssmärta 
Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad i den totala testbatteripoängen mellan gruppen 

med friska kontroller (Median= 6, 95% CI: 5,02-6,91) och gruppen med ländryggssmärta 

(Median= 7, 95% CI: 4,56-8,44), se figur 4. 

 

 
Figur 4. Box-plot för total testbatteripoäng hos friska kontroller (n=28) och deltagare med 

ländryggssmärta (n=12). 
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Diskussion 

I den här studien genomfördes rörelsekontrolltester för tävlande styrkelyftare med 

respektive utan ländryggssmärta. Detta för att undersöka interbedömarreliabiliteten mellan 

erfarna respektive oerfarna bedömare på Loumajoki et al (13) testbatteri samt att undersöka 

om det finns en påverkad motorisk kontroll i ländryggen hos styrkelyftare med 

ländryggssmärta. 

 

Resultatet på interbedömarreliabiliteten visade att de erfarna bedömarna hade högre 

kappavärden i sin bedömning under majoriteten av testerna. Detta indikerar på att erfarna 

bedömare är mer samstämmiga i sin bedömning av detta testbatteri, vilket är i linje med 

tidigare studier (14-16). 

 

Resultatet av analysen på skillnaden i total testbatteripoäng visade inte någon signifikant 

skillnad mellan deltagare med respektive utan ländryggssmärta. Tidigare forskning (13) har 

visat att det finns en signifikant skillnad i utförande av detta testbatteri mellan personer med 

respektive utan ländryggssmärta vilket tyder på att resultatet i denna studie inte stödjer 

tidigare iakttagelse.  

 

Interbedömarreliabilitet 
Totalt presenterades åtta tester med kappakoefficienter för båda bedömarparen. De erfarna 

bedömarna hade högre kappavärden i fem av testerna som presenterades. Endast de tester 

med perfekt överensstämmelse (k=1) hade ett signifikant värde vilket i detta fall inte har 

effekt nog att dra slutsatser av eftersom deltagarantalet var så pass lågt. Det är också på 

grund av deltagarantalet som signifikansen uteblev på de andra testernas värden. Bortser 

man från testerna med perfekt överensstämmelse kan man se att de erfarna bedömarna hade 

bättre kappavärden (k=-0,077 - 0,6) än de oerfarna (-0,235 - 0,25) på resterande tester. 

Kappavärden <0,6 ger stora konfidensintervall som gör att det går att anta att ungefär 50% 

av datan är missvisande eftersom den kan ha avgjorts av slumpen. (39). Dessa värden anses 

som måttlig till ingen överensstämmelse vilket oavsett signifikansnivå inte hade gett en 

godtycklig interbedömarreliabilitet. Utifrån resultaten presenterade med kappakoefficienter 

i den här studien är det därför svårt att dra slutsatser kring erfarenhetens betydelse för 

interbedömarreliabiliteten på testerna. Resultaten kan dock ge en indikation på att erfarna 

bedömare har bättre överensstämmelse än oerfarna bedömare i detta testbatteri. 

 

Fem av testerna kunde inte analyseras med Cohens Kappa för ett eller båda bedömarparen 

(one leg stance höger och vänster, sitting knee extension höger, vänster och bilateralt). Detta 
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gjorde att det endast gick att jämföra procentuell överensstämmelse på dessa tester.  Av 

dessa fem tester hade båda bedömarparen samma procentuella överensstämmelse i tre av 

testerna. Det erfarna bedömarparet hade högre överensstämmelse i ett test och det oerfarna 

bedömarna hade högre överensstämmelse i ett test. Procentuell överensstämmelse visar på 

hur det såg ut i just det här utfallet, vid den här tidpunkten med dessa bedömare. Procentuell 

överensstämmelse tar inte i beaktning några uppskattade värden och minimerar inte risken 

att slumpen avgör, vilket däremot Cohens Kappa gör (39). Detta gör att kappastatistik är ett 

bättre mått, framförallt gällande bedömare som är oerfarna. Tendensen är i denna analys 

inte lika tydlig som för Cohens kappa. Det går inte heller med procentuell överensstämmelse 

att fastställa om det finns en skillnad i interbedömarreliabilitet mellan erfarna och oerfarna 

bedömare i detta testbatteri.  

 

Det är svårare för två bedömare att ha hög överensstämmelse om testutfallen varierar än då 

alla deltagare får samma utfall. I denna studie bedömdes övervägande del av testerna som 

negativa, alltså att deltagarna klarade testerna. Detta gav också liten variation i 

bedömningarna. Ett exempel är de bedömningar som visar på perfekt överensstämmelse. I 

dessa tester hade samtliga deltagare fått ett negativt testutfall. Samtidigt hade de två 

deltagare med ländryggssmärta i denna studie relativt låg smärtintensitet (2 enligt NRS 1-10) 

och hade kanske just därför också fortsatt god kontroll i ländryggen. Det är troligt att en mer 

heterogen studiepopulation innehållande fler deltagare med ländryggssmärta samt med 

högre och mer varierad smärtintensitet hade gett större spridning i utfallen och då hade 

troligtvis också överensstämmelsen sett annorlunda ut. Frågan väcks även, om testerna i sig 

inte är tillräckligt utmanande eller att sensitiviteten är låg. Det finns i dagsläget inga siffror 

som visar på sensitiviteten och specificiteten på detta testbatteri, på grund av saknaden av 

gold standard tester (13). Denna studie innehöll även tester där spridningen var större (ex 

pelvic tilt och waiters bow). Om dessa tester samtidigt har en god överensstämmelse blir det 

mer intressant att lägga värdering i resultatet. Det går dock inte att göra i den här studien 

med tanke på det låga deltagarantalet av styrkelyftare.  

 

Luomajoki et al (14) undersökte interbedömarreliabiliteten på samma rörelsekontrolltester 

som används i denna studie (plus ytterligare ett test). Den högsta interbedömarreliabiliteten 

fann författarna för pelvic tilt, one leg stance vänster, sitting knee extension (Luomajoki et al 

delade ej upp dessa i höger, vänster och bilateralt) och rocking forward. Den här studiens 

resultat visade liknande tendenser då flertalet av dessa tester var de med bäst 

samstämmighet. Det går dock inte att ytterligare tolka dessa likheter då det i vissa fall saknas 

kappakoefficienter att jämföra med från den här studien. Det lägsta kappavärdet fann 

Luomajoki et al för prone knee bend, framförallt hos de mindre erfarna bedömarparet. I 
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likhet med detta visar den här studien att prone knee bend (både höger ben, vänster ben och 

bilateralt) hos de oerfarna bedömarna var de test som fick lägst kappavärden (k=0,158-

0,25). I båda studiers resultat var det prone knee bend som visade på störst skillnad i 

överensstämmelse och i båda fall hade det mer erfarna bedömarparet bättre 

överenstämmelse. Detta indikerar på att testet i fråga kan vara det där erfarenheten spelar 

störst roll för bedömningen. 

 

Det finns flertalet artiklar som har undersökt interbedömarreliabiliteten på olika typer av 

rörelsekontrolltester och klassificering av ländryggsproblematik (14-16). Endast en av dessa 

undersökte skillnader i bedömningar baserat på bedömarnas erfarenhet (14). I den hade de 

erfarna bedömare 25 års klinisk erfarenhet och de oerfarna 5 års klinisk erfarenhet. Van 

Dillen et al (16) testade interbedömarreliabiliteten på både observationer av hållning och 

aktiva rörelser där aktiva rörelser generellt hade ett högre kappavärde. Fem av de aktiva 

testerna som undersöktes (pelvic tilt, sitting knee extension, prone knee bend, rocking 

forward, rocking backward) var samma som i den här studien och bland dessa fann 

författarna god interbedömarreliabilitet (k=0,43-0,76). Även Van Dillen et al hade en 

spridning på erfarenheten bland sina bedömare (5-35 år i klinik) men inte heller någon helt 

oerfaren. Detta gör alltså att den här studien är unik i sitt sammanhang att ha med bedömare 

utan någon klinisk erfarenhet överhuvudtaget, vilket också kan vara en bidragande orsak till 

att resultaten i den här studien skiljer sig ifrån tidigare forskning. 

 

Total testbatteripoäng för styrkelyftare med respektive utan 
ländryggssmärta 

Resultaten i den här studien visade inte på någon signifikant skillnad i total testbatteripoäng 

mellan de styrkelyftare som hade ländryggssmärta och inte hade ländryggssmärta. Det går 

därför inte att säga med dessa resultat att detta testbatteri har en diskriminativ förmåga 

mellan dessa två grupper. Eftersom denna studie endast undersökte total testbatteripoäng 

utan att finna en signifikant skillnad, kan man fråga sig om varje enskilt test kan visa på 

skillnad i rörelsekontroll i ländryggen mellan personer med ländryggssmärta och friska 

kontroller. Detta har undersökts i en del av det större projektet (33) som denna studie ingår i 

men där fann man inte heller någon signifikant skillnad, i någon av de sju testerna var för 

sig. Liksom för det primära syftet i denna studie, kan det även här sannolikt behövas fler 

deltagare med respektive utan ländryggssmärta samt mer variation i smärtintensitet för att 

få ett mer tillförlitligt resultat. Detta skulle också kunna vara anledningen till att resultatet i 

den här studien inte stödjer tidigare forskning (13) som har visat på en signifikant skillnad i 

utförande av testbatteriet mellan personer med respektive utan ländryggssmärta. 
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Metod 
Rekryteringen till den här studien var delvis problematisk. Urvalet som bestod av tävlande 

styrkelyftare är en liten population i norra Sverige vilket gjorde att endast åtta deltagare 

rekryterades. Styrkelyftare med ländryggssmärta var än mer sällsynt bland de som anmälde 

sig till studien vilket gjorde att endast två deltagare hade ländryggssmärta. Fler testdeltagare 

med ländryggssmärta skulle kunna ge ett annat utfall i resultatet. 

 

På en grupp patienter med respektive utan ländryggssmärta uppmättes måttlig 

interbedömarreliabilitet för (bland andra) testerna som används i den här studien (14). Då 

gjordes en powerberäkning för att fastställa antalet deltagare som krävdes för att få ett 

resultat med godkänd statiskt styrka gällande just interbedömarreliabiliteten. Utifrån det 

krävdes 36 deltagare. I denna studie användes åtta deltagare, utan att ha gjort en 

powerberäkning i förväg. Det är svårt att säga att den här studien hade krävt lika många 

deltagare som den ovannämnda. Trots att studiepopulationen innefattar personer med 

respektive utan ländryggssmärta använder sig den här studien specifikt av styrkelyftare. Det 

är dock rimligt att anta att deltagarantalet var en begränsning för det primära syftet i denna 

studie vilket gör att resultatet gällande interbedömarreliabiliteten inte går att dra några 

slutsatser av. Däremot med sammanslagen data från magisteruppsatsen (33) blev 

deltagarantalet till det sekundära syftet 40 personer. Den statistiska styrkan blev därmed 

högre gällande skillnad i total testbatteripoäng mellan grupperna.  

 

Det går att se som en begränsning i den här studien att alla tester filmades, vilket inte speglar 

den kliniska verksamheten. I kliniken kan det användas ytterligare strategier för att bedöma 

testerna, exempelvis att titta på testet från andra vinklar än de som var givna i den här 

studien vilket skulle kunna påverka bedömningen. Bedömarna i studien fick inte se 

deltagarnas filmer fler än en gång på grund av att bedömningarna skulle tillföras ett större 

projekt (33). I det projektet bestämdes detta utifrån att testerna skulle spegla en klinisk 

undersökningen så mycket som möjligt. I klinik skulle terapeuten kunna be patienten att 

utföra fler repetitioner än de tre som bedömarna i den här studien fick se och därför ställer vi 

oss kritiska till den instruktionen. Det går att fråga sig om det gjordes en gissning i vissa fall 

huruvida deltagaren klarade testet eller inte då bedömarna bara fick se filmerna en gång, 

speciellt av de oerfarna bedömarna som inte hade en vana av att se dessa tester utföras.  

 

Tidigare gjorda studier skiljer sig gentemot den här studien gällande mängden utbildning 

och övning på testerna som bedömarna fick genomgå. I samtliga ovannämnda studier deltog 

bedömarna i någon form av gemensam utbildning, i flera fall lett av de som genomförde 

studien (14-16). I kontrast till det, gav författarna till den här studien bedömarna skriftligt 
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material (13) för att kunna läsa in sig på området själva och litade på att de tog eget ansvar 

för att utbilda sig inom området innan bedömningarna skulle göras. Detta gällde framförallt 

de oerfarna bedömarna då de erfarna hade specifik erfarenhet av just de tester som ingick i 

studien. Detta leder till att man kan fråga sig om interbedömarreliabiliteten hade påverkats i 

den här studien om bedömarna fick genomgå liknande utbildning och övning som i tidigare 

forskning.  

 

Testerna genomfördes i underkläder eller tights och sport-bh för att kunna bedömas rättvist 

vilket gjorde det viktigt att avskärma deltagaren, för att skydda dess integritet. Detta gjorde 

det svårare att hitta en lokal som kunde förse testledarna med optimala 

inspelningsförhållanden. Icke-optimal ljussättning och litet utrymme medförde att det i vissa 

filmer var svårt för bedömarna att se deltagarnas rörelser under utförandet av testerna. 

Bedömningarna exkluderades där kameravinkel och ljussättning gjorde att bedömaren ansåg 

att de inte kunde bedöma rörelsekontrollen i det specifika testet hos en deltagare. Därav var 

bara sju av åtta tester med i analysen för vissa deltagare i studien.  

 

Etik och fördelar 
Den här studien hade även sina styrkor. Standardiseringen av instruktioner, kameraposition 

och bedömningskriterierna gjorde att alla deltagare hade förutsättningen att bedömas på 

samma sätt av alla bedömare. Då testerna filmades och bedömarna var blindade för om en 

deltagare hade ländryggssmärta eller ej, var risken för konfirmeringsbias minskad. Detta 

innebär att bedömarna inte kunde ha någon förutfattad mening om hur väl testpersonen 

skulle utföra testet utifrån om de hade ländryggssmärta eller inte. Människor påverkas och 

fattar beslut utifrån hur de som liknar oss gör (40). Därmed var det en styrka i den här 

studien att bedömarna var blindade för varandra och att de genomförde bedömningen var 

för sig, vilket medförde att de inte påverkades av varandra. 

 

Konfidentialitet och integritet var viktigt när denna studie utfördes framförallt eftersom 

testerna genomfördes i underkläder eller tights och sport-bh. Därför utfördes testerna 

avskärmat från omgivningen, i detta fall i ett låst omklädningsrum då testerna utfördes vid 

en styrkelyftarklubb. 
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Konklusion 

Resultatet i denna studie visar tendenser till att interbedömarreliabiliteten skiljer sig åt 

mellan erfarna och oerfarna bedömare på detta testbatteri. I majoriteten av testerna visar de 

erfarna bedömarna på en mer samstämmig bedömning. Detta tyder på att erfarenheten kan 

ha betydelse för interbedömarreliabiliteten på detta testbatteri. Denna studies begränsade 

deltagarantal leder till att inga säkra slutsatser kan dras. Det krävs fler och större studier för 

att utreda detta. 

 

Ingen signifikant skillnad fanns i total testbatteripoäng mellan styrkelyftare med och utan 

ländryggssmärta. Ytterligare forskning behövs för att fastställa om dessa tester har förmåga 

att diskriminera mellan styrkelyftare med och utan ländryggssmärta.  
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Bilaga 1 

 
 
 
 
 
Patientspecifik funktionell skala (PSFS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
.   Aktivitet:  

1. Marklyft  

2. Knäböj  

3. Bänkpress  

 
 
 
 

 
Grad av förmåga: 
  
       0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

  
 

 

 
 

 

Instruktion  
- Jag vill be dig beskriva i vilken utsträckning du har problem med att utföra, eller inte alls kan 
utföra marklyft, knäböj och bänkpress på grund av din ländryggssmärta.   
- Ange den siffra på skalan som svarar emot hur svårt du tycker det är att utföra aktiviteten. 
Fyll i siffran på respektive övning.  

                   
Kod…………..... 

Kan inte 
utföra 
aktiviteten 

Kan utföra 
aktiviteten 
obehindrat 
eller som före 
skadan 
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Bilaga 2 
 
Bakgrundsinformation 
 
Ålder………  Längd……… Kön……… 
 
Vikt……..   Viktklass……… 
 
Yrke/sysselsättning……………………… 
 
Vid vilken ålder började du styrketräna på gym?......... 
 
När började du träna styrketräning (oavsett mål med träningen) (årtal)?......... 
 
Har du tidigare erfarenhet av att träna någon av styrkelyftsövningarna (innan du började 
tävla i styrkelyft)? (ringa in svar)  
 
                   JA / NEJ 
 
Om ja, Hur lång erfarenhet? (Antal år)…………… 
 
Vid vilken ålder började du träna för att tävla i styrkelyft?......... 
 
Vid vilken ålder började du att tävla i styrkelyft?......... 
 
När började du tävla i styrkelyft (årtal)?......... 
 
Har du för närvarande tävlingslicens i styrkelyft?   JA / NEJ 
 
 
Har du för närvarande besvär med ländryggen som gör att du är begränsad i din 
träning/tävling? (ringa in svar)  
 
                   JA / NEJ 
 
 
Om ja: 
Hur många veckor har du haft besvär med ländryggen?......................... 
 
Hur ont i ländryggen har du just nu? (på en skala från 0–10 där 0 är ingen smärta alls och 10 
är värsta tänkbara smärta) Ringa in ditt svar på skalan nedanför. 
 
0        1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 
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Har du för närvarande andra besvär i kroppen som gör att du är begränsad i din 
träning/tävling? (ringa in svar)  
 
                   JA / NEJ 
 
Om ja, markera med ett X eller pil vart du har skadan/besvären. Välj figur beroende på om 
det är fram eller baksida! 
 
 
 
 

 
Om du markerade ett område för skada eller smärta: 
Hur ont i markerat område har du just nu? (på en skala från 0–10 där 0 är ingen smärta alls 
och 10 är värsta tänkbara smärta) Ringa in ditt svar på skalan nedanför. 
 
0        1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 
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Frågor om din träning 
 
Personbästa (kg) på tävling i styrkelyft. Fyll i vikt och stryk under om det var med eller utan 
utrustning:  
 
Knäböj……… Bänkpress……… Marklyft……… 
Klassiskt/Utrustat Klassiskt/Utrustat Klassiskt/Utrustat 
 
(Utrustat: knälindor, knäböjsdräkt, bänkpressdräkt, marklyftsdräkt) 
(Klassiskt: knävärmare, handledslindor, bälte) 
 

Hur tränar du mest (stryk under)?   KLASSISKT / UTRUSTAT / LIKA MYCKET 

 
Hur många gånger i veckan tränar du styrkelyft? (antal gånger)................... 
 
Hur många timmar tränar du styrkelyft varje vecka? (timmar)…………….  
 
Vilken marklyftsteknik lyfter med mest frekvent? SMAL / SUMO 
 
Vilken marklyftsteknik lyfter med på tävling? SMAL / SUMO 
 
Hur många gånger i veckan tränar du marklyft? (antal gånger) ................... 
 
Hur många timmar tränar du marklyft varje vecka? (timmar) ……………. 
 
Hur många gånger i veckan tränar du knäböj? (antal gånger)................... 
 
Hur många timmar tränar du knäböj varje vecka? (timmar)……………. 
 
Hur många gånger i veckan tränar du bänkpress? (antal gånger)................... 
 
Hur många timmar tränar du bänkpress varje vecka? (timmar)……………. 
 
Hur många tävlingar i styrkelyft har du deltagit på de senaste 12 månaderna? 
(antal)……….... 
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Bilaga 3 
 
Standardiserade instruktioner 
 

One leg stance 
Ställ dig på höger fot, och stå tills du står helt stilla. Återgå sedan tillbaka till startpositionen, 
titta på dina fötter så att de är placerade rätt på tejpbitarna. Stå kvar i någon sekund. När jag 
säger till kan du sedan ställa dig på vänster fot, stå tills du står helt still och återgå sedan till 
startpositionen. Upprepa med vartannat ben, 3 gånger per ben. 

 
Pelvic tilt 

Stå avslappnat i en normal position. Tippa bäckenet bakåt och plana ut ländryggen som på 
bilden genom att spänna glutealmuskulaturen, utan att det sker någon rörelse i bröstryggen.  

 
Waiters bow 

Inta neutralposition i ländryggen. Böj dig framåt så långt du kan utan att det sker en rörelse i 
ländryggen. När du känner att du inte kan böja dig längre framåt utan att det sker en rörelse 
i ländryggen, stanna och återgå till startpositionen. Det går bra att du har lätt böjda knän. 

 
Sitting knee extension 

Inta neutralposition i ländryggen. Sträck sedan på knät/knäna så långt du kan utan att det 
sker en rörelse i ländryggen. När du känner att du inte kan sträcka på knät längre utan att 
det sker en rörelse i ländryggen, stanna och återgå till startpositionen. 

 
Rocking forward 

Inta neutralposition i ländryggen. Rör dig sedan framåt så långt du kan utan att det sker en 
rörelse i ländryggen. När du känner att du inte kan röra dig längre framåt utan att det sker 
en rörelse i ländryggen, stanna och återgå till startpositionen. 

 
Rocking backward 

Inta neutralposition i ländryggen. Rör dig sedan bakåt så långt du kan utan att det sker en 
rörelse i ländryggen. När du känner att du inte kan röra dig längre bakåt utan att det sker en 
rörelse i ländryggen, stanna och återgå till startpositionen. 

 
Prone knee bend 

Inta neutralposition i ländryggen. Böj på benet/benen så långt du kan utan att det sker en 
rörelse i ländryggen. När du känner att du inte kan böja på benet längre utan att det sker en 
rörelse i ländryggen, stanna och återgå till startpositionen. 
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Bilaga 4 
 
Utförande av de 7 testerna med poängsättning. 

 

 
Test 

 
Korrekt 
utförande 
(poäng) 

 
Exempel på korrekt utförande 

 
Exempel på ej korrekt 
utförande 

 
One leg 
stance 

 
Stående på 1 
ben med <10 
cm lateral 
förflyttning 
av naveln 
och <2 cm 
sidoskillnad i 
lateral 
förflyttning 
av naveln. 
 
(0-3, höger 
ben, vänster 
ben, 
sidoskillnad) 
 

 

 

 

 
 

Pelvic tilt Bakåttippnin
g av bäcken 
utan rörelse i 
bröstryggen 
 
(0-1) 

 
 

 
 

Waiters 
bow 

Framåtfällni
ng i höften 
utan flexion i 
ländryggen 
 
(0-1) 
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Test 

 
Korrekt 
utförande 
(poäng) 

 
Exempel på korrekt utförande 

 
Exempel på ej korrekt 
utförande 

 
Sitting 
knee 
extension 

 
Bibehållen 
neutralposi-
tion i 
ländryggen 
under aktiv 
knä-
extension. 
 
(0-3, höger 
ben, vänster 
ben, 
bilateralt) 

 

 

 

 

 
Rocking 
back 

 
Bibehållen 
neutralposi- 
tion i länd-
ryggen under 
aktiv rörelse 
bakåt. 
 
(0-1) 

 

 

 

 
 

Rocking 
forward 

Bibehållen 
neutralposi-
tion i länd-
ryggen under 
aktiv rörelse 
framåt. 
 
(0-1) 

 
 

 
 

Prone 
knee bend 

Bibehållen 
neutralposi-
tion i länd-
ryggen under 
aktiv 
Knäflexion. 
 
(0-3,  
höger ben, 
vänster ben, 
bilateralt)   

 

Total 0-13   
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③ 

Bilaga 5 

 
Schematisk bild för filmning av tester 
 
Schematisk bild för kameraposition i relation till testdeltagare och brits. 
1=Sitting knee extension, rocking backward, rocking forward, prone knee bend 
2=One leg stance 
3=Pelvic tilt, waiters bow 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175cm 

110cm 

 
 

Brits 

Stativben 

Kamera med riktning 

Testdeltagares 
fotposition 

85cm 

145cm 

33cm 

76cm 
43cm 

43cm 

33cm 

76cm 

① 

64cm 

② 
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Bilaga 6 
 

Bedömningskriterier 
 

Se filmerna endast en gång. Se alla deltagares filmer i samma ordning, för att likna en klinisk 
undersökning så mycket som möjligt. Se alla 7 tester för samma deltagare och gå sedan 
vidare till nästa deltagare. Se filmerna i denna ordning: 

 
1. One leg stance 
2. Pelvic tilt 
3. Waiters bow 
4. Sitting knee extension 
5. Rocking back 
6. Rocking forward 
7. Prone active knee flexion 

 
Bedöm testet som antingen positivt eller negativt genom att sätta 1 (= positivt) eller 0 
(=negativt) i raden för testet i poängmallen. Alla tre repetitioner ska vara ej korrekta 
för att testet ska räknas som positivt.  
 
I de test där det är instruerat att utgå ifrån en neutralposition i ländryggen (alla tester utom 
“Pelvic tilt”), ska deltagaren kunna inta neutralpositionen inför varje ny repetition, förutsatt 
att deltagaren “tappade” neutralpositionen under föregående repetition. Om deltagaren 
misslyckas att återta neutralposition i ländryggen inför den nya repetitionen räknas denna 
repetition som ej korrekt. 

  
One leg stance 

Korrekt: Den laterala förflyttningen av naveln är symmetrisk mellan höger och vänster med 
max 2 cm skillnad mellan de två sidorna. Den lateral förflyttningen är max 10 cm från 
startpositionen. 
Ej korrekt: Lateral förflyttning av naveln är mer än 10 cm. Skillnaden i lateral förflyttning 
är större än 2 cm mellan höger och vänster. 

  
Pelvic tilt 

Korrekt: Stående, utför en bäckentippning bakåt genom aktiveraing av 
glutealmuskulaturen, håller thorakalryggen i neutralposition, lumbalryggen flekteras. 
Ej korrekt: Bäckenet utför inte en bakåttippning, ingen/låg glutealaktivering, 
kompensatorisk flexion i thorakalryggen. 
 

Waiters bow 
Korrekt: Framåtböjning av överkroppen utan rörelse i lumbalryggen innan 50° uppskattad 
höftflexion. Framåtböjningen genomförs med selektiv höftflexion. 
Ej korrekt: Framåtböjning av överkroppen med samtidig flexion i lumbalryggen innan 
höfterna når 50° uppskattad flexion. Alternativt att framåtböjningen resulterar i mindre än 
50° uppskattad höftflexion. 
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Sitting knee extension 
Korrekt: Startläge i sittande med lumbalryggen i neutralposition; uppskattat 30° från full 
knäextension utan samtidig flexion eller rotation i lumbalryggen. 
Ej korrekt: Flexion och/eller höftrotation i lumbalryggen innan knäna är 30° från full 
knäextension. Alternativt att rörelsen inte når så långt som 30° grader från full 
knäextension. 

  
Rocking backward 

Korrekt: Startläge i knäfyrfota med lumbalryggen i neutralposition. Förflyttning av pelvis 
och överkropp bakåt till 120° uppskattad höftflexion utan rörelse i lumbalryggen. 
Ej korrekt: Förflyttning av pelvis och överkropp bakåt med samtidig rörelse i lumbalryggen 
innan höfterna når 120° uppskattad höftflexion. Eller att förflyttningen inte når så långt som 
120° uppskattad höftflexion. 

  
Rocking forward 

Korrekt: Startläge i knäfyrfota med lumbalryggen i neutral position. Förflyttning av pelvis 
och överkropp framåt till 45° uppskattad höftflexion utan rörelse i lumbalryggen. 
Ej korrekt: Förflyttning av pelvis och överkropp framåt med samtidig rörelse i 
lumbalryggen innan höfterna når till 45° uppskattad höftflexion. Eller att förflyttningen inte 
når så långt som 45° uppskattad höftflexion. 

  
Prone knee bend 

Korrekt: Startläge i magliggande med lumbalryggen i neutralposition. Aktiv knäflexion till 
minst 90° uppskattad knäflexion, utan samtidig höftrotation, främre bäckentippning eller 
extension i lumbalryggen. 
Ej korrekt: Rotation av höften, främre bäckentippning eller extension i lumbalryggen vid 
aktiv knäflexion. Alternativt att rörelsen inte når så långt som 90° uppskattad knäflexion. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


