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Abstrakt 
 
Människans balanssinne är ett av våra viktigaste sinnen som dagligen sätts på stora prov då vi 
som tvåbenta individer ska upprätthålla kroppen i normal position vid rörelser och aktiviteter. 
Människans balans bygger på tre olika sensoriska system som arbetar i synergi för att 
upprätthålla kroppen i en bra position. Balance Master är ett mätinstrument för att mäta 
människans posturala kontroll. Syfte: Studiens syfte var att undersöka reliabiliteten i 
balanstesterna Unilateral stance och Limits of stability utförda på en Neurocom balance 
master över bestämd tid på friska individer. Material/metod: 11 friska försökspersoner 
mellan 23 och 29 år utförde balanstesterna Limits of stability och Unilateral stance vid fyra 
olika testtillfällen. Testerna utfördes vid baslinje, dag 7, dag 14 och dag 28. 
Korrelationsanalys har använts för att beräkna data. Resultat: Sambandet mellan mätningar 
vid baslinje och dag 14 undersöktes genom regressionsanalys. Som mått på sambandet 
användes determinationskoefficienten (R2) och ett värde över 0,80 ansågs indikera hög 
reliabilitet. Inget delmoment i balanstestet Limits of stability visade sig vara reliabelt då inget 
R2 värde visade sig vara över 0,8. Unilateral stance eyes open visade sig vara det enda testet 
som var reliabelt utifrån gränsvärdet. Konklusion: Resultaten indikerar en låg reliabilitet, 
förutom avseende ett deltest som var reliabelt. Då antalet försökspersoner var få och testerna 
endast utfördes på friska individer med en bestämd ålder kan inte för stora slutsatser dras. Fler 
och mer omfattande studier med ett större åldersspann bör genomföras för att eventuellt nå ett 
annat resultat. 
 
Nyckelord: balans, Limits of stability, Neurocom balance master, reliabilitet, Unilateral 
stance. 
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   Tack till! 
 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till de försökspersoner som ställt upp och givit av sig 

själva, sin tid och sitt engagemang. Utan er hade det inte blivit någon studie. För detta är vi 

evigt tacksamma. Tack än en gång.  

 

Vi vill även tacka Winternet samt deras personal för utlåning av lokal, utrustning och tid. 

 

Till sist vill vi rikta ett stort tack till våra handledare Sari-Anne Wiklund Axelsson och 

bihandledare Pär Zühlke som ställt upp under vår studie. Vi vill även tacka Lars Nyberg för 

all hjälp med statistiken.  

 

Åsa Söderberg och Jonas Åhlander 
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Balans är en allmän term som beskriver dynamiken av kroppens hållning för att förhindra fall. 

Människans balanssinne är ett av våra viktigaste sinnen som dagligen sätts på stora prov då vi 

som tvåbenta individer ska upprätthålla kroppen i normal position vid rörelser och aktiviteter. 

Vid gång är endast ett ben i marken och när vi springer har vi ingen kontakt alls mot 

underlaget vilket ställer stora krav på att systemet ska fungera (Winter, 1995).  

 

Människans balans bygger på tre olika sensoriska system som arbetar i synergi för att 

upprätthålla kroppen i bra position. De tre systemen är det vestibulära, det somatosensoriska 

och det visuella. Det vestibulära systemet (balansorganet) är känsligt för olika typer av 

information. Denna information kan vara huvudets position i rummet samt plötsliga 

förändringar av huvudets rörelser. De vestibulära impulserna har en viktig uppgift då de 

stabiliserar ögonen och står för den huvudsakliga posturala stabiliteten i stående och gående 

(Shumway-Cook & Woollacott, 2007). Balansorganet utgör en del av innerörat och består av 

två funktionellt olika delar vilka är båggångarna och hinnsäckarna. Vid förflyttning av 

kroppen registrerar båggångarna och hinnsäckarna olika typer av hastighetsförändringar. Då 

människan har balansorgan i vartdera öra kan det centrala nervsystemet jämföra information 

från dessa. Skulle någon sida bli skadad av t ex sjukdom minskar impulserna till det centrala 

nervsystemet vilket leder till att det uppstår balansrubbningar (Lännergren, Ulfendahl, 

Lundeberg & Westerblad, 2005). God kroppsbalans är beroende av att hjärnan klarar av att 

beräkna huvudets ställning i förhållande till övriga kroppen. Hjärnans behandling av 

information från balansorganen fungerar genom att nervfibrerna från båggångarna och 

hinnsäckarna fortsätter vidare till VIII:e kranialnerven och till balanskärnorna i hjärnstammen. 

Informationen från balansorganen samordnas med annan information som är viktig för 

kroppens balans, framförallt från ögonen och sinnesceller i musklerna, huden och skelettet 

(Sand, Sjaastad & Haug, 2004).   

 

De somatiska sinnena är knutna till huden, muskler, senor och leder. Sinnesceller är känsliga 

för både mekanisk påverkan och temperatur (Sand et al. 2004). Det somatosensoriska 

systemet fungerar genom att det skickar tryck och beröringsimpulser till hjärnan som 

registrerar vår rumsuppfattning dvs. kroppsdelarnas läge och rörelser (Shumway-Cook & 

Woollacott, 2007). 
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Visuella systemet ger oss information om omgivningen samt om var i rummet vi befinner oss. 

Systemet hjälper bl a till med vår visuella proprioception och ser till att kontrollera kroppens 

olika delar i förhållande till varandra (Shumway-Cook & Woollacott, 2007).  

 

Hageman, Leibowitz och Blake (1995) beskriver att postural kontroll är möjligheten att 

behålla kroppens center of gravity (CoG) inom base of support (BoS) under upprätt stående 

och vid rörelser. Posturala kontrollen är en komplex process där sensoriska, motoriska och 

centrala nervsystemets komponenter samarbetar. I och med att vi åldras påverkas den 

posturala kontrollen och risken för fall ökar. I deras studie har de kommit fram till att äldre 

visade på långsammare förflyttningstid samt att vägen mot målet blir längre vid jämförelser 

med yngre individer.   

 

Kroppens base of support (BoS) är området runt fötterna oavsett vilken position fötterna har. 

Center of gravity (CoG) eller Center of mass (CoM) är den punkt när kroppens massa är 

centrerad. Vid upprätt stående när kroppen har kontakt med marken krävs det en kraft från 

underlaget som gör att kroppen kan hållas i balans, detta kallas för ground reaction force 

(GrF) (Levangie & Norkin, 2005). Center of pressure (CoP) är den centrala delen av trycket 

som appliceras under foten vid kontakt med underlaget. Det finns studier som är gjorda för att 

mäta balans och postural kontroll och i de flesta av dessa har man använt sig av en kraftplatta 

som är kopplad till en dator som fastställer rörelser av CoP (Arnold & Schmitz, 1998).  

 

Enligt Winter (1995) resulterar alla neuromuskulära störningar i någon form av degeneration 

av vårt balanssystem. Sjukdomstillstånd och skador som kan påverka balansen är t ex 

fotledsstukningar, kroniska ländryggsbesvär, yrsel, huvudskador, neurologiska sjukdomar, 

perifiera neuropatier, amputation samt cerebral pares. Enligt Parker, Osternig, Van Donkelaar 

och Chou (2005) kan hjärnskakning ha en långverkande iakttagbar och mätbar effekt på 

gångens stabilitet. I studien har de studerat 15 personer med hjärnskakning och 15 friska 

individer under gång samtidigt som deras uppmärksamhet riktades mot enkla mentala 

övningar. Testerna utfördes 48 timmar efter att hjärnskakningen uppstått, dag 5, dag 7 och dag 

28. Pascal, Prietzel, Svarrer och Arendt-Nielsen (2004) konstaterade att patienter med kronisk 

whiplashskada påvisade skillnader i att ställa in, sekvensering av och utförandet av posturala 

synergier. Skillnaderna beror troligen på sensoriska rubbningar vilket ger en störd balans.  
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I en studie av Clark, Fater och Reuteman (2000) har de visat på att god hållning och postural 

kontroll påverkas av hur stark individen är i bålmuskulaturen. Stark bålmuskulatur har visat 

sig kunna minska risken för skador och för att kunna utföra rörelser på ett optimalt sätt. 

Hoodges (1999) har i sin studie beskrivit funktionen som muskeln transversus abdominis har 

för lumbal och bäckenstabilitet. Författaren har kommit fram till att muskeln spelar en viktig 

roll för bålkontrollen, kroppshållningen och orientering av bålen. Muskeln aktiveras först av 

alla magmuskler vid rörelser av extremiteter och har ett samband med lumbal- och 

bäckenstabiliteten.  

 

Med hjälp av dagens teknik har tillgängligheten blivit bättre och det har utvecklats datoriserad 

utrustning med feedback system som kan värdera och träna statiska och dynamiska 

balansprestationer. Balance Master är ett avancerat mätinstrument för att mäta människans 

posturala kontroll. Testpersonen står med fötterna på en kraftplatta som är kopplad till en 

dator och en monitor som finns i ögonhöjd framför testpersonen och ger direkt feedback 

(Liston & Brouwer, 1996). 

 

I en studie på stroke patienter har författarna kommit fram till att test-retest reliabiliteten av 

data är bäst i Balance Master när den statiska balansen testas. Bergs balanstest är ett annat 

utvärderingsinstrument och författarna menar att detta tillsammans med gångtester är bättre 

för att se den funktionella balansförmågan hos patienter med stroke. Bergs balanstest är ett 

test där testledaren bedömer patientens förmåga utifrån olika kriterier som sedan poängsätts 

(Liston & Brouwer, 1996).  

 

I Neurocom operator´s manual (2001) menade författarna att man med hjälp av Balance 

Master kan få en uppfattning om hur patientens balansförmåga ser ut. Alla typer av patienter 

kan testas i Balance Master eftersom det går att se patientens funktionella begränsningar efter 

t ex operationer, neurologiska sjukdomar samt geriatriska diagnoser. Stroke patienter som 

precis lär sig att stå och förflytta sig kan också ha nytta av Balance Master likväl som 

högpresterande idrottsmän som drabbats av t ex främre korsbandskada. Balance Master är ett 

bra utvärderingsinstrument där testledaren kan klargöra hur patientens balans förändras under 

en rehabiliteringsperiod.  
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När information och data samlas in måste det avgöras hur tillförlitlig och tillämpbart 

materialet är. Reliabilitet (tillförlitlighet) är i vilken utsträckning ett instrument eller 

tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under lika omständigheter (Bell, 

2006).  

 

Brouwer, Culham, Liston och Grant (1998) testade reliabiliteten med en Neurocom Balance 

Master i balanstestet Limits of stability hos en grupp yngre individer i åldrarna 20-32 år. 

Studien visade att testet var reliabelt. I en tidigare c-uppsats av Johansson och Kiros (2006) 

har författarna utfört test-retest på balanstesterna Limits of stability, Unilateral stance och 

Rhythmic weight shift på Balance Master. Limits of stability uppvisade varierande reliabilitet 

från svag till utmärkt. Unilateral stance eyes closed visade utmärkt reliabilitet medan 

Unilateral stance eyes open visade svag reliabilitet. Testerna gjordes med 48 timmars 

mellanrum och utfördes på 28 försökspersoner i åldrarna 20-45 år.    

 

Då det saknas lämplig reliabilitetsbedömning av balanstesterna Unilateral stance och Limits 

of stability över bestämd tid är avsikten med denna c-uppsats att testa reliabiliteten av dessa 

balanstester. Vikten av att genomföra denna studie är för att det vid forskning och fortsatta 

tester där man använder sig av Balance Master ska kunna lita på att resultaten är reliabla över 

bestämd tid.   
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Syfte 
 

Studiens syfte var att undersöka reliabiliteten i balanstesterna Unilateral stance och Limits of 

stability utförda på en Neurocom Balance Master över bestämd tid på friska individer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 10

Material och metod 
 

Försökspersoner 
 

11 försökspersoner medverkade i studien varav 4 var män och 7 kvinnor i åldrarna 23-29 år. 

Alla försökspersoner infriade inklusions- och exklusionskriterierna för studien.    

 

Inklusionskriterier 

• Försökspersonerna inkluderade män och kvinnor i åldrarna 18-30 år.  

 

Exklusionskriterier  

• Försökspersonen får inte ha genomfört dessa tester vid ett tidigare tillfälle på grund av 

möjlig inlärningsfaktor.  

• Försökspersonen får inte ha eller ha haft någon form av skada i fot, knä, höft eller 

ländrygg de senaste sex månaderna då det eventuellt kan påverka resultatet negativt.  

• Försökspersonen ska inte ha haft någon hjärnskakning inom det senaste året.  

Procedur 
 

Försök till rekrytering av försökspersoner genomfördes med hjälp av affischering där 

telefonnummer och e-mailadresser fanns om vart de kunde ringa och e-maila om de ville delta 

i studien. Dessa sattes upp på Winternet, sporthallen Hildursborg, badhuset Nordpolen och 

Luleå tekniska universitet. Muntlig rekrytering av försökspersoner skedde via 

idrottsföreningar, idrottsgymnasium och militären. Introduktionsbrevet (Bilaga 1) innehöll 

inklusions- och exklusionskriterier som deltagarna skulle uppnå. Alla försökspersoner 

rekryterades genom muntlig förfrågan vid institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska 

universitet samt via personliga relationer. De 11 personerna som anmälde sitt intresse om att 

delta och uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna antogs till studien. 

Försökspersonerna fick ett e-mail (Bilaga 2) när de tackat ja till att delta i studien. I detta e-

mail fanns övergripande instruktioner och information om hur testdagen skulle gå till. Studien 

gjordes på uppdrag av Winternet och testerna utfördes vid fyra olika tillfällen: baslinje, dag 7, 

dag 14 och dag 28. Pågående forskning vid Winternet använder samma tidsintervall därav 

valet av test dagarna. Innan studien påbörjades utförde testledarna själva testerna för att få 

kunskap om dessa och lära sig hur utrustningen fungerade. Testledarna fick då även 
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kunskaper om vilka instruktioner som försökspersonerna behövde för att klara testerna. 

Försökspersonernas längd mättes innan testerna påbörjades utav samma testledare. Testerna 

utfördes i ett rum fritt från yttre störningsmoment. Försökspersonernas namn, personnummer 

och längd skrevs in i datorn och sparades till nästkommande tester. Sedan fick varje 

försöksperson en genomgång av testet (Unilateral stance) och en provomgång innan testet 

utfördes. Samma sak gällde inför det andra testet (Limits of stability). En av testledarna gav 

enhetliga instruktioner om hur testet skulle utföras och den andra testledaren ställde in 

försökspersonens fötter på kraftplattan enligt standardiserade referenspunkter. Fötternas 

fotposition dokumenterades skriftligt och användes vid nästkommande testtillfällen. Efter 

varje avslutat test skrevs försökspersonens testdata ut från utrustningens skrivare. Båda 

balanstesterna utfördes barfota, under samma tid på dygnet och av samma testledare.  

 

 
Testledaren ställer in fp:s fötter enligt standardiserade referenspunkter.  
 

Etiska aspekter   
 
Testdeltagarna genomförde testerna frivilligt och fick utan att nämna några skäl avbryta sitt 

medverkande när det så passade dem. Testdata förvarades i låst skåp och de resultat av 

testerna som togs från Winternet var avidentifierat. Författarnas material raderas när 

uppsatsen är godkänd och publicerad. Winternet har fortsatt tillgång till rådata för vidare 

forskning dvs testresultaten finns kvar. Inga speciella risker under testförfarande fanns då 

samtliga testdeltagare var friska. Till försökspersonerna lämnades inga papper med testdata ut. 

En etisk aspekt är att jämförelse mellan individer kan komma att ske efter avslutade tester 

vilket kan göra att vissa testpersoner kanske känner att de inte har uppnått lika bra resultat 

som andra. Jämförelsen kommer i så fall att ske muntligt mellan försökspersonerna. 
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Försökspersonernas namn ersattes med fp1, fp2 osv. och kunde därför inte identifieras för 

obehöriga.  

 

Studien har prövats och godkänts av den lokala etikgruppen vid Institutionen för 

hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet.  

Utrustning 
 

Testerna är utförda på en Neurocom Balance Master (NeuroCom international, Inc. 

Clackamas, Oregon, USA) med manual version 8. Utrustningen är uppbyggd med en delad 

kraftplatta som försökspersonen står på med vardera fot. Under kraftplattan sitter 

trycksensorer som känner av de krafter som alstras mot underlaget. Information skickas från 

kraftplattan till en dator för analys. Dataskärmen som försökspersonen tittar på befinner sig i 

ögonhöjd ca 2,5 m från ögonen. Utrustningen kalibreras automatiskt så fort datorn startas om 

(Neurocom system operator´s manual, 2001).  

 

                     
Utrustningen som användes.             Kraftplattan där fötterna ställdes in.

  

Balanstester 

Test och forskningscentret Winternet använder sig av vissa tester i klinik och forskning. 

Nedanstående två tester ingick i vår studie.  
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Unilateral stance (US) 
Målet med testet är att försöka stå så stilla som möjligt på ett ben utan att tappa balansen och 

falla såväl med ögonen öppna som stängda. Desto mindre posturalt svaj indikerar bättre 

stabilitet.  

Utförande: Försökspersonen stod på ett ben, först med ögonen öppna (eyes open) och sedan 

med ögonen stängda (eyes closed). Försökspersonen hade kontakt mot kraftplattan med häl 

och trampdyna. Det andra benet höjdes till 90 graders flexion i höft och knäled, benet fick inte 

stödjas mot det andra benet och inte nudda vid golvet. Händerna skulle hållas i midjan under 

testet. Varje test utfördes med tre försök både på höger och vänster ben och varade i tio 

sekunder. Om försökspersonen släppte händerna från midjan, lyfte på tår/häl, tog stöd mot 

testbenet/underlaget eller öppnade ögonen under det test där ögonen skulle vara stängda 

räknades detta som ett fall av testledaren och testet avbröts. De värden vi använde oss av i 

detta test var graden av posturalt svaj (COM uttryckt i grader/sekund). Utrustningen räknar ut 

svajvärdet för varje försöksperson genom att summera alla tre försöken och sedan dividera 

detta värde med tre. Sedan räknades ett medelvärde av resultaten ut för höger respektive 

vänster ben, ett medelvärde för eyes open och ett för eyes closed. Vid fall fick testdeltagaren 

automatiskt ett värde på 12 grader/sekund (Neurocom system operator´s manual, 2001).    

 

 
Unilateral stance utförs.  

Limits of stability (LOS) 
Målet med testet var att kunna förflytta sin tyngdpunkt till en given riktning utan att tappa 

balansen och stå kvar i den positionen tills datorn gav en signal. Försökspersonens tyngdpunkt 
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och alla mål visualiserades som markörer på en dataskärm framför försökspersonen. Totalt 

åtta mål skulle nås och alla var utspridda i en cirkel med 45 graders mellanrum. Mellan varje 

deltest fick testdeltagaren ett testförsök innan testet sattes igång med en signal. Varje deltest 

utgick från mitten av cirkeln som illustrerade utgångspunkten. Försökspersonen fick inte lyfta 

hälar eller tår under testet och händerna skulle vara vid midjan. Varje deltest pågick i åtta 

sekunder och försökspersonen skulle försöka förflytta sig så snabbt som möjligt, så rakt som 

möjligt och så nära målet som möjligt. Medelvärdet (compvärde) räknades ut utifrån olika 

variabler; reaction time, movement velocity, endpoint excursion, maximum excursion och 

directional control. 

Reaction time (RT): Tiden i sekunder som det tar för försökspersonen att förflytta sig från 

det att startsignalen går till att försökspersonen flyttar sin tyngdpunkt utanför 

utgångspositionen. En så snabb tid som möjligt är det optimala. 

Movement velocity (MVL): Den genomsnittliga hastigheten av förflyttningen uttryckt i 

grader/sekund, mellan 5-95 % av distansen till målet. En så snabb tid som möjligt är det 

optimala. 

Endpoint excursion (EPE): Är den första avvikelse som sker på väg mot målet, innan 

försökspersonen börjar en ny korrigerad riktning i sin rörelse. Uttrycks i % där 100 % är i 

mitten av målet, alltså det försökspersonen helst ska uppnå.  

Maximum excursion (MXE): Den längsta distansen som tyngdpunkten förflyttas under 

testet, uttryckt i % där 100 % är max. Om försökspersonen uppnår mer än 100 % har denna 

alltså förflyttat sig för långt och mindre än 100 % för kort.  

Directional control (DCL): Rörelsens riktning försökspersonen tar mot målet, uttrycks i % 

där 100 % är den rakaste vägen mot målet och det optimala värdet (Neurocom system 

operator´s manual, 2001). 
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Limits of stability utförs.         Dataskärm som är placerad framför deltagaren. 

Databehandling/Statistik 
 

Statistisk testdata samlades in och skrevs i ett Exceldokument. Data beräknades i Excel och 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) version 15.0, Windows. Deskriptiva data 

för alla tester och varje försöksperson finns i tabell 1 och 2. Medelvärdet och 

standardavvikelserna behandlades och räknades ut i Excel. Medelvärde eller aritmetriska 

medelvärdet är det vanligaste genomsnittsmåttet och beräknas som summan av alla mätvärden 

dividerat med antalet mätvärden (Ejlertsson, 1992). Standardavvikelse är en typ av 

sammanfattande spridningsmått som ser den enskilda individens spridning kring medelvärdet 

(Körner & Wahlgren, 2005).   

 

Att använda sig av ICC som statistisk mätmetod hade varit det optimala men då antalet 

försökspersoner var för få och våra statistiska kunskaper var begränsade valde vi att använda 

oss av regressionsanalys. Test 1 jämfördes med test 3 för att se hur väl dessa korrelerade med 

varandra dvs. hur starkt samband testerna hade med varandra. Regression används för att 

kunna förutsäga värdet för en variabel (test 3) utifrån kunskapen av en annan (test 1). Urvalet 

av testerna gjordes för att alla försökspersoner deltog vid dessa två testtillfällen. 

Regressionsanalysen gjordes i SPSS, se tabell 3 och 4. Variablerna var de olika delmomenten 

i testerna och analyserades med hjälp av R-värde och Adjusted R square. R-värdet står för 

korrelationskoefficient och visar korrelationen mellan två variabler (test 1 och 3). Då R-värdet 

är nära +1 innebär detta ett starkt positivt samband samtidigt som R-värdet -1 innebär starkt 
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negativt samband. Om R-värdet är 0 innebär det ett svagt linjärt samband (Ejlertsson, 1992). 

Om man kvadrerar korrelationskoifficienten (R-värdet), dvs. bildar r², får man fram 

determinationskoefficienten (Adjusted R square) efter en viss justering för olikhet i varians. 

Determinationskoefficienten anger hur stor del av variationerna i den beroende variabeln (test 

3) som förklaras av den oberoende variabeln (test 1) (Ejlertsson, 2003). I denna studie har 

Adjusted R square 0,8 och högre valts för att påvisa hög korrelation och är därmed reliabelt. 

Adjusted R square på 0,8 = 80 % av test 3 har förklarats av test 1. 20 % är annat så som alla 

tänkbara felkällor (Dawson & Trapp, 2004).     
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Resultat 
 
I tabell 1 och 2 visas medelvärdet samt standardavvikelsen för varje försöksperson för 

balanstesterna Limits of stability och Unilateral stance. Medelvärdet för alla fyra testtillfällen 

är det första värdet följt av standardavvikelser. Resultatet påvisar att det finns skillnader 

mellan försökspersonerna i de olika delmomenten för testerna. Försöksperson 7, 8, 9 och 10 

deltog endast vid tre av fyra tester, deras medelvärde och standardavvikelser är således 

beräknade på de tre testerna de deltog i.  

 
Tabell 1. Deskriptiv data för varje försöksperson över alla fyra testtillfällen vid LOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(fp: försöksperson, sek: sekund) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fp RT (sek) MVL (°/ sek) EPE (%) MXE (%) DCL (%) 

    
1 0,47±0,05 7,90±0,84 88,50±5,07 94,50±2,89 73,75±2,50 

2 0,55±0,07 8,23±1,28 91,50±7,68 95,25±4,92 79,00±3,16 

3 0,62±0,07 7,58±1,19 87,75±3,86 91,25±3,59 71,50±3,42 

4 0,49±0,03 7,13±0,28 91,25±3,30 97,25±2,50 75,50±3,42 

5 0,49±0,04 7,38±1,71 98,50±1,73 101,25±1,71 86,00±0,00 

6 0,54±0,07 5,53±0,61 97,75±3,77 100,50±2,38 86,50±0,58 

7 0,56±0,05 6,73±0,68 92,67±5,51 97,00±4,58 81,00±3,46 

8 0,74±0,16 5,63±0,86 82,33±1,53 91,67±3,21 78,33±5,13 

9 0,46±0,06 6,40±0,56 79,33±14,57 91,67±6,81 67,00±10,15 

10 0,64±0,05 6,17±0,40 80,00±6,24 95,00±2,00 73,00±5,00 

11 0,54±0,08 6,33±0,66 86,00±2,94 95,50±2,08 76,00±3,65 
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Tabell 2. Deskriptiv data för varje försöksperson över alla fyra testtillfällen vid US 

Fp EO (°/sek) EC (°/sek) 

   
1 0,70±0,04 1,58±0,05 

2 0,81±0,07 4,74±2,89 

3 0,81±0,05 2,45±1,80 

4 0,80±0,06 5,31±2,90 

5 0,74±0,06 1,40±0,08 

6 0,65±0,07 1,21±0,08 

7 0,92±0,12 7,03±2,84 

8 0,63±0,08 2,33±1,15 

9 0,72±0,03 3,35±1,58 

10 1,52±0,08 8,68±1,63 

11 0,75±0,06 9,23±2,69 

 
 

Tabell 3 och 4 visar reliabiliteten för testernas delmoment. Det delmoment som visade på bäst 

överensstämmelse i Limits of stability var DCL (directional control) med ett Adjusted R 

square på 0,727, det var dock inte reliabelt. MVL (movement velocity) påvisade på ingen 

överensstämmelse överhuvudtaget. För testet Unilateral Stance visade sig EO (eyes open) 

vara reliabelt med ett Adjusted R square på 0,813. 

 

Tabell 3. Korrelationen mellan testerna 1 och 3 för LOS 

Delmoment RT (sek) MVL (°/sek) EPE (%) MXE (%) DCL (%)

R-värde 0,779 0,315 0,695 0,554 0,869

Adjusted R square 0,563 -0,001 0,425 0,230 0,727

 
 

Tabell 4. Korrelationen mellan testerna 1 och 3 för US 

Delmoment EO (°/sek) EC (°/sek) 

R-värde 0,912 0,747

Adjusted R square 0,813 0,510
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Diskussion 

 

Metoddiskussion 
 

En stor utmaning med studien var att rekrytera försökspersoner till testerna. Målet med 

studien var att få 20 deltagare att ställa upp för att få ett så reliabelt resultat som möjligt. Då 

endast 11 personer medverkade var inte utgångsläget det mest optimala för studien. Försöken 

med affischering, telefonsamtal och e-mail var inte en framkomlig väg då ingen försöksperson 

kunde rekryteras via detta sätt. All rekrytering har skett med hjälp av muntlig förfrågan dvs. 

försökspersonerna har inte slumpmässigt valts ut vilket inte ger den statistiska trovärdigheten 

lika stor tyngd. Ett annat sätt att rekrytera försökspersoner kan vara att personligen åka ut till 

skolor, militär, idrottsförening osv. för att muntligt informera om vår studie och därmed fått 

ett ökat intresse och fler deltagare. En reflektion är att affischering i dagens samhälle inte är 

det optimala sättet att rekrytera på då människor idag inte har tid att stanna till och läsa vad 

det står på anslagstavlor. Andra orsaker till att det var svårt att få tag i försökspersoner var 

förmodligen pga. att testerna skulle ske vid fyra olika tillfällen med relativt lång tidsintervall. 

Ytterligare orsaker kan vara brist på intresse, att testerna i sig inte resulterade i något för 

deltagarna då inga data presenterades för deltagarna. Exklusionskriteriet att försökspersonerna 

skulle vara mellan 18-30 år kan också ha påverkat antalet då det kanske fanns intresserade 

som var äldre eller yngre som ville delta. Avståndet till test och forskningscentrat kan ha haft 

betydelse för rekryteringen av testdeltagare.  

 

Då test 1 och 3 utfördes med två veckors mellanrum kan detta ses som en lång uppföljningstid 

vid test-retest. Under denna uppföljningstid kan många faktorer hinna påverkas som kunde ha 

undvikits om uppföljningstiden varit kortare. Den låga reliabiliteten författarna fått fram i 

studien kan bl a förklaras utifrån denna felkälla.  

 

Olika faktorer kan ha påverkat försökspersonernas resultat mellan de olika testtillfällena. 

Faktorer som nervositet, trötthet, koncentrationsförmåga, dagsform och motivation är faktorer 

som kan ha varierat från test till test. Dessa typer av variabler får man räkna med när man gör 

tester på människor. Även testledarnas utförande kan eventuellt påverka resultaten. Inställning 

av fotposition och instruktioner till försökspersonerna kan ha varierat mellan de olika 

testillfällena trots att testledarna följde tydliga riktlinjer. Vid varje test var vår ambition att de 
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skulle utföras så lika som möjligt. Exakt position på fötternas inställning var svårast att uppnå 

då det handlar om millimeterpassning. En annan aspekt som skulle kunna påverka resultaten 

är då testledarna försöker ge positiv feedback under utförandet av testerna. Vissa testdeltagare 

kan ha blivit störda medan andra kanske presterade bättre. Feedbacken i sig var inte enhetlig 

från test till test och från person till person. Så här i efterhand kanske testledarna skulle ha 

varit helt tysta under testutförandet för att minska denna risk för felkälla. Ännu en synpunkt är 

att utrustningen i sig kan påverka mätvärdena.  

 

För att undvika fler felkällor utförde försökspersonerna alla sina tester vid samma tid på 

dygnet och testerna utfördes i samma ordning vid varje tillfälle. En testledare utförde alla 

mätningar och den andra testledaren gav muntliga instruktioner och skötte datorns 

inställningar och utskrifter.  

 

Vår förhoppning var att alla försökspersoner skulle medverka vid alla fyra tester för att uppnå 

bästa resultat. Tyvärr lyckades detta inte pga. av svårigheter att komma ifrån arbete samt 

sjukdomar då dessa är oundvikliga. Att ha så långa tidsintervaller mellan testerna försvårar 

och bortfall från vissa testdagar blir en följd av detta. Då syftet med studien var att se på 

reliabiliteten över en bestämd tidsperiod är dock detta ofrånkomligt.  

 

Resultatet skulle kunna ha visat annorlunda om fler försökspersoner hade kunnat rekryteras. 

Då testdeltagarna var få och endast utfördes på friska individer i åldrarna 23-29 år kan inte för 

stora slutsatser av resultaten dras. Utifrån författarnas inklusions- och exklusionskriterier kan 

inte resultatet tillämpas på andra individer än de som deltagit i studien dvs resultatet är endast 

tillämpbart på den population författarna utfört testerna på.  

Resultatdiskussion 
 

Inget delmoment i balanstestet Limits of stability visade sig vara reliabelt då inget Adjusted R 

square värde var över 0,8. Det delmoment som var närmast 0,8 var DCL som hade ett värde 

på 0,727. Unilateral stance eyes open visade sig vara det enda testet som var reliabelt utifrån 

vårt gränsvärde med ett Adjusted R square värde på 0,813. Valet av gränsvärde sattes utifrån 

studiens syfte. Då författarna var ute efter överensstämmelse mellan två tester valdes ett högt 

gränsvärde för Adjusted R square. Gränsvärdet väljs utifrån vilken studie som genomförs och 

vad man vill belysa. Tidigare studier har visat på såväl utmärkt som svag reliabilitet. 
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Johansson och Kiros (2006) har till skillnad från vår studie fått fram att Unilateral stance eyes 

open visade på svag reliabilitet och eyes closed utmärkt reliabilitet. Limits of stability 

påvisade varierande reliabilitet från svag till utmärkt. Brouwer et al. (1998) har tittat på andra 

variabler än vad vi använde oss av i vår studie. Framåt, bakåt, höger och vänster har 

dokumenterats istället för våra varibler: reaction time, movement velocity, endpoint 

excursion, maximal excursion, directional control. Studien visade på utmärkt reliabilitet. Då 

andra variabler har använts i studien av Brouwer et al. (1998) blir det svårt att jämföra deras 

resultat med våra. Deras tester har gjorts tre gånger med en veckas mellanrum och liknar 

därför våra tidsintervall. Geldhof et al. (2006) har i sin studie tittat på skolbarn i åldrarna 9-10 

år och kommit fram till att balanstestet Limits of stability visade på god till bra reliabilitet. 

Till skillnad från vår studie har ovan nämnda studier använt sig av en annan statistisk 

mätmetod, ICC, och för stora slutsatser mot dessa kan därför inte dras.    

 

I och med att vi endast har jämfört test 1 med test 3 kan funderingar kring huruvida resultatet 

hade påverkats om test 1 jämförts med test 2 eller test 4. Om alla försökspersoner hade 

deltagit i alla fyra tester kunde jämförelser ha gjorts mellan fler tester och ett mer tillförlitligt 

resultat påvisats.   

 

Resultatet visar att det finns variation mellan försökspersonernas standardavvikelser. Troligen 

kan dessa bla bero på att individernas styrka i bålen varierar dvs vissa har bättre bålstabilitet 

än andra och därmed bättre resultat. Clark et al. (2000) visar att den posturala kontrollen 

påverkas av hur stark man är i bålen och Hoodges (1999) visar att transversus abdominis 

spelar en viktig roll för lumbal och bäckenstabiliteten.    

 

Då vi utfört tester vid fyra olika tillfällen kan det finnas risk för en viss inlärningsförmåga. 

Något som upprepas flera gånger blir lättare att utföra vid nästa tillfälle, alltså individen blir 

duktig på det den tränar på (Shumway-Cook och Woollacott, 2007). Något att fundera över är 

att vissa testers delmoment har mer anknytning till det dagliga livet än andra vilket kan göra 

att inlärningseffekten kanske inte är lika stor hos dessa. De delmoment som inte liknar de 

rörelser som utförs i ADL kan eventuellt vara lättare att se en förbättring i. Vi hävdar att 

”nya” moment som en person utför flera gånger är lättare att se en större förbättring i än 

moment som personen är van vid sedan innan.   
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Ett av våra exklusionskriterier var att försökspersonerna inte fick ha/haft en skada i sin fot de 

senaste sex månaderna. Hubbard och Hicks-Little (2008) har i sin litteraturstudie visat att 

personer med akut skadat ledband i foten har mekanisk laxitet vilket sekundärt leder till 

fotledsinstabilitet. Det har visat sig att ledbanden inte är helt återställda upp till ett år efter 

skadetillfället hos 7-42 % av deltagarna i studien. Mot bakgrund av denna studie finns 

frågeställningar om knä, höft och ländryggskador också har nedsatt proprioception längre än 

sex månader. Om sådant är fallet skulle andra exklusionskriterier ha varit aktuella.  

 

Om mer tid och resurser hade kunnat läggas ner på studien för att få ihop fler försökspersoner 

och även kunna ha fler testdagar hade resultatet av studien blivit mer omfattande och därmed 

också gett ett mer tillförlitligt resultat. Nyttan med resultatet var att testet Unilateral stance 

eyes open var reliabelt över en bestämd tid.  
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Konklusion 

 
Resultaten indikerar en låg reliabilitet, förutom avseende Unilateral stance eyes open som var 

reliabelt. Då antalet försökspersoner var få och testerna endast utfördes på friska individer 

med en bestämd ålder kan inte för stora slutsatser dras. Fler och mer omfattande studier med 

ett större åldersspann bör genomföras för att eventuellt nå ett annat resultat. 
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Bilaga 1 
 

Intresserad av att testa din balans?  
 

Förfrågan om att delta i ett examensarbete 

Människans balanssystem fyller en mycket viktig funktion då vi rör oss. Balanssinnet 
kontrollerar kroppens läge och rörelser i förhållande till omgivningen vilket gör att detta sinne 
är mycket viktigt. Som försöksperson kommer du att få testa din balans vid fyra olika 
tillfällen. Detta kommer att ske på en avancerad balansutrustning som kallas för Neurocom 
Balance Master. Testerna tar ungefär 20 min vid respektive tillfälle och kommer att utföras 
dag 1, efter 7 dagar, efter 14 dagar och efter 28 dagar. Syftet med studien är att komma fram 
till om utrustningen och testerna är tillförlitliga och resulterar i en c-uppsats inom 
sjukgymnastik. Deltagandet kan avbrytas när som helst utan att man anger något speciellt skäl 
till detta.  

För att DU ska få delta i studien ska du: 
• Vara mellan 18-30 år.  
• Du får inte ha någon erfarenhet av testerna Unilateral stance eller Limits of stability 

sedan tidigare.  
• Du får inte ha haft någon hjärnskakning inom det senaste året.  
• Du får heller inte ha/haft någon form av skada i fot, knä, höft eller ländrygg de 

senaste sex månaderna som kan påverka din balans.  
 
Studien kommer att genomföras på Winternet testcentrum i Boden under hösten 2008.  
 
Om detta verkar intressant eller om du har frågor kontakta då sjukgymnaststuderande Jonas 
eller Åsa som är ansvariga för studien.   
 
När studien är färdig kommer den att finnas tillgänglig för allmänheten att läsa på 
universitetsbiblioteket i Luleå samt på LTU:s hemsida: http://epubl.luth.se/index.shtml. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Jonas Åhlander, Sjukgymnaststudent termin 6 
mob: 070-9726106 
E-mail: jonahl-5@student.ltu.se 
 
Åsa Söderberg, Sjukgymnaststudent termin 6 
mob: 070-2346373 
E-mail: asasod-4@student.ltu.se 
 
Sari-Anne Wiklund Axelsson, Universitetsadjunkt, Institutionen för hälsovetenskap, LTU.  
mob: 070-3434152 
E-mail: Sari-Anne.Wiklund-Axelsson@ltu.se   
                    

 
 



Bilaga 2 
 

Till dig som valt att delta i vår studie! 
 

För att du ska veta hur studien kommer att gå till skickar vi här lite information om detta.  
 

• Du som försöksperson kommer att få testa din balans vid fyra olika tillfällen. Detta 
kommer att ske på en avancerad balansutrustning som kallas för Neurocom Balance 
Master.  

• Testerna tar ungefär 20 min vid respektive tillfälle och kommer att utföras dag 1, efter 
7 dagar, efter 14 dagar och efter 28 dagar.  

• Syftet med studien är att komma fram till om testerna är tillförlitliga och resulterar i en 
c-uppsats inom sjukgymnastik.  

• Deltagandet i studien kan avbrytas när som helst utan att man anger något speciellt 
skäl till detta. 

• Studien kan inte medföra några risker.  
• Studien kommer att genomföras på Winternet testcentrum i Boden under hösten 2008, 

vi hör av oss för tidsbokning när testerna ska utföras.  
 
När du kommer till Winternet för att testa din balans kommer vi att möta upp dig i 
receptionen. Vi kommer att använda oss av Neurocom Balance Master när vi utför testerna. 
Utrustningen är uppbyggd med en kraftplatta som du står barfota på under testerna. Under 
kraftplattan sitter fyra trycksensorer som känner av de krafter som alstras mot underlaget. 
Framför dig kommer en dataskärm som du kommer att titta på under testernas gång. 
Information skickas härifrån till en dator för analys. Muntliga instruktioner om hur själva 
testet kommer att gå till sker vid testtillfällena. Du kommer att få ett testförsök innan själva 
testet kör igång.  
 
Välkommen till Winternet och för att testa din balans i höst! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Jonas Åhlander      
Sjukgymnaststudent termin 6 
mob: 070-9726106 
E-mail: jonahl-5@student.ltu.se 
 
Åsa Söderberg 
Sjukgymnaststudent termin 6 
mob: 070-2346373 
E-mail: asasod-4@student.ltu.se 
 
Sari-Anne Wiklund Axelsson 
Universitetsadjunkt, Institutionen för hälsovetenskap, LTU.  
mob: 070-3434152 
E-mail: sari-anne.wiklund-axelsson@ltu.se 
 


