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Abstrakt 

Bakgrund: Professionella övre stråkmusiker har hög prevalens av nack-skulderbesvär. Det är 
väl belagt att det finns samband mellan muskuloskeletala smärttillstånd och nedsatt 
sensomotorisk funktion och rörelsestörningar vilket kan antas öka risken för uppkomst av 
nack-skulderbesvär samt försämra förloppet. Specifika tester av rörelsekontroll har visat sig 
användbara både för bedömning och behandling vid ländryggsbesvär men kunskap om dess 
betydelse vid nack- skulderbesvär är begränsad. Syftet med denna studie var att undersöka 
interbedömarreliabiliteten vid test utförda på professionella violinister och violaster. 
Metod: 20 professionella övre stråkmusiker undersöktes samtidigt av två bedömare med hjälp 
av endast visuell observation då de utförde åtta rörelsekontrolltester så kallade 
dissociationstester. Bedömarna var två erfarna fysioterapeuter, specialister inom ortopedisk 
manuell terapi, som bedömde respektive test som antingen korrekt eller icke korrekt utfört. 
Cohens kappavärde med 95% konfidensintervall, procentuell överenstämmelse samt 
prevalensindex och biasindex beräknades för varje test. 
Resultat: Kappavärdet på testerna varierade från 0,05-0,89 för de åtta testerna. Två av 
testerna, ”Overhead armlift”, och ”Armabduction” vä visade utmärkt interbedömarreliabilitet 
(k=0,81-0,89), testet ” Headturn” visade substantiell ( k=0,61-0,8).”Armflexion” vä visade 
god reliabilitet (k=0,41.0,61), medan  ”Occiputlift”, ”Horisontalretraction”, Armflexion”hö 
samt ”Armabduction” hö visade dålig interbedömarreliabilitet (k= 0-0,40). Dock var lägre 
nivån av 95% konfidensintervallet relativt lågt (< 0.4) för samtliga tester utom tre, ””Over 
head armlift”, ”Headturn” och Armabduction” vä. 
Konklusion: Denna pilotstudie visar substantiell interbedömar reliabilitet på tre undersökta 
tester, ”Headturn” och ”Overhead arm lift” samt vänster ”Armabduction”.  
Sökord: Movement control tests, Neck pain, Reliability, Shoulder pain 



Abstract 

Background: Professional violin and viola players have a high prevalence of neck and 
shoulder pain. Sensomotoric disturbances and movement dysfunctions can both increase the 
risk of having neck and shoulder pain as well as the duration and risk of relapse. This type of 
tests has been helpful in assessment and treatment of low back pain, but the knowledge of the 
benefits in neck and shoulder pain are unknown. The aim of the study is to investigate the 
inter- tester reliability in violin and viola musicians. 
Methods: 20 professional viola/violin players where examined at the same time by two 
physiotherapist, specialized in Manual Therapy, by using visual observations. They 
performed eight Movement control test, dissociation test, for the shoulder and neck. Each test 
where rated as either “Correct” or “Not correct”. Cohens kappacoefficient, 95% confidence 
interval, percentage agreement and prevalence- and bias index where calculated for each test. 
Results: The kappa values ranged in from 0,05-0,89. Two tests, ”Overhead armlift” and left 
”Armabduction” showed excellent inter-rater reliability (k= 0,81,0,99), “Headturn test” 
substantial (k=0,61-0,8), “Armflexion” showed good (k=0,41-0,60) and three tests, “Occiput 
lift”, “Horisontal retraction” and right “Armabduction” showed poor reliability (k=0-0,40). 
The lower boundary of the 95% CI was relatively low (< 0.4) for all tests except 
“Headturn”,“Overhead armlift”,and left “Armabduction”.  
Conclusion: This pilot study shows substantial inter-tester reliability in three out of eight 
surveyed tests, " Headturn" , " Overhead arm lift" and left " Arm abduction ".  
Keywords: Movement control tests, Neck pain, Reliability, Shoulder pain 
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Inledning 

Smärta i nacke och skuldror är vanligt förkommande i Sverige (Guez, Hildingsson, Nilsson& 

Toolanen, 2003) med liknande prevalens i hela industrivärlden (Greenberg, 2014, Hoy et al 

2016). Det finns vetenskapligt stöd för att arbeten med böjda, vridna ställningar i bålen samt 

kraftkrävande arbeten innebär ökad risk för besvär och sjukdomar i nacke och skuldror. 

Likaså psykosociala faktorer som höga krav, låg kontroll eller lågt beslutsutrymme (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 2012). När det gäller samband mellan nack-

skulderbesvär och arbete ovan axelhöjd samt repetitivt arbete är olika 

forskningssammanställningar oense då olika rapporter granskat olika typer av 

forskningsstudier. Enligt SBU rapporten (SBU,2012) är vetenskapliga underlaget otillräckligt 

medan andra forskningsöversikter hävdar att det finns ett samband (Larsson, Sogaard & 

Rosendal, 2007).  

Förekomsten av smärta och överbelastning är mer frekvent bland orkestermusiker än i den 

generella populationen och framför allt lokaliserade till nacke, skuldra, rygg och övre 

extremitet. (Joubrel, Robineau, Petrilli & Gallien, 2001, Leaver, Harris& Palmer, 2011, 

Paarup, Baelum, Manniche, Holm & Wedderkopp, 2012). Tidigare studier har visat en 

årsprevalens på 86% och högst prevalens har violinister samt violaster, fortsättningsvis 

benämnda övre stråkmusiker (Leaver et al, 2011, Steinmetz, Möller, Seidel& Rigotti, 2012, 

Ackermann, Adams & Marshall, 2002, Paarup et al, 2012). Hos övre stråkmusiker förefaller 

besvär i nacke, skuldra, käkled samt armbåge och hand vara vanligast (Lee et al, 2013,Moraes 

& Antunes, 2012). Kvalitativa djupintervjuer visar att musikerna anser det normalt att spela 

med smärta, att man oftast håller besvären för sig själv beroende på kulturen i en orkester 

eller dess ledning, samt att den vanligaste typen av besvär är utspridd smärta i nacke, skuldra 

och rygg, med oftast lång duration (Paarup et al, 2012). Stråkmusiker har mer ofta smärta men 

skattar däremot högre upplevd hälsa jämfört med en icke musicerande kontrollgrupp 

(Steinmetz et al, 2012). Professionella orkestermusiker, framför allt övre stråkmusiker, 

upplever dessutom stor stressbelastning (Holst, Paarup & Baelum, 2011) vilket i sig är 

ytterligare en riskfaktor för uppkomst av smärta (Deeney& O´Sullivan 2009). I högre 

utsträckning tycks kvinnliga stråkmusiker uppleva negativ stress samt har också smärtor i 

nacke- skuldror i högre utsträckning än sina manliga kollegor (Holst et al,2011, Paarup et al, 

2012). Det stämmer med normalpopulationen av kvinnor i arbetsför ålder (Guez et al, 2002). I 
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en review av Moraes & Antunes (2012) anges den viktigaste riskfaktorn för uppkomsten av 

besvär hos violinister vara plötslig ökning av repetitionstid samt byte av repertoar. Även  

faktorer som sittställning, instrumentets passform, stolarnas ergonomi, stretching och träning, 

spelteknik, antal pauser samt mat och dryckesvanor påverkar också. Andra riskfaktorer är 

nedstämdhet samt högre grad av somatisering (Leaver et al, 2011). I en nyligen publicerad

litteraturstudie konstateras att avsaknad av prospektiva studier samt studier av god kvalitet gör 

det svårt att dra slutsatser beträffande riskfaktorer för uppkomst av muskuloskeletala besvär 

hos musiker. Samstämmighet finns dock att ökad risk föreligger om man tidigare haft skador, 

är kvinna, spelar stränginstrument, upplever yrkesmässig prestationsångest eller har en hög 

stressnivå (Baadjou, Roussel, Verbund & de Bie, 2016).  

Professionella violinister har, ofta sedan barndomen, ägnat många timmar per dag åt att öva 

vilket innebär att hålla skuldra och nacken i en asymmetrisk position samtidigt som hand och 

fingrar gör snabba precisa, repetitiva rörelser (Lee et al, 2013). Instrumentets utseende 

medger ringa variation i positionering. Kraven på god rörelsekontroll, t.ex. vad gäller tempo 

och precisa arm, hand och fingerrörelser minskar inte med åldern då en musiker skall fortsätta 

att framföra musik med hög kvalitet år efter år och kan oftast i pensionsåldern ha övat i mer 

än 60 år. Arbetet som musiker innebär också perioder av mycket intensiv repeterande där 

hänsyn inte kan tas till individuella behov av raster och arbetstempo. Därmed är det svårt att 

relatera denna mycket speciella arbetsmiljö till studier om arbetes betydelse för uppkomst av 

nack-skulder besvär vid mer vanligt förekommande kontors- och industriarbeten (SBU, 

2012).  

Sensomotorik och rörelsekontroll 

Sensomotorisk kontroll är CNS förmåga att kontrollera rörelse, postural kontroll, balans och 

ledstabilitet. God rörelsekontroll förutsätter intakt sensoriskt inflöde. Där räknas proprioception 

in som kan delas in i positionssinne (joint position sense), rörelsesinne (movement sense eller 

kinesthesia) samt uppfattning om kraft (force sense) (Röijezon, Clark& Treleaven, 2015). Dessa 

olika egenskaper kan mätas med specifika test där utfallsvariablar beräknas och ger en 

beskrivning av storleken på avvikelsen (felen) vid testerna. Uppkomsten av smärta kan medföra 

förändringar av rörelsemönster, neuromuskulär koordination och proprioception, samt leda till 

nedsatt styrka (strength) och nedsatt uthållighet (endurance) vilket ytterligare påverkar 



 3 

rörelsemönster och koordination (Hodges & Tucker, 2011, Falla, 2008, Struyf et al, 2014, 

Treleaven, 2008, Kristjansen & Oddsdottir, 2010, Fyhr, Gustavsson;Wassinger& Sole, 

2015,Woodhouse & Vasselhen, 2008). Vad gäller neuromuskulär kontroll har ett flertal studier 

rapporterat förändrade synergimönster i såväl nack- som skuldermuskulaturen vid långvariga 

smärttillstånd. För nacken beskrivs ökad aktivering av ytlig flexormuskulatur (mm.scaleener och 

sternocleidomastoideus) kombinerat med nedsatt aktivering av djupa flektorer (mm.longus 

capitis & colli) (Jull, Kristjansson& Dall´Alba, 2004, Falla, Biljneki & Jull 2004, Jull et al, 

2008). Dessutom har fördröjd aktivering, nedsatt ”feedforward” kontroll, rapporterats för djupa 

cervikala flexormuskler (Falla,Jull& Hodges 2004). Vid nacksmärta har avvikande 

neuromuskulär kontroll även påvisats för serratus anterioir och trapezius övre och nedre delar 

(Helgadottir 2010, 2011).  Långvarig nack- skuldersmärta kan vidare påverka sensomotoriken i 

hela övre extremitet, inklusive precision vid arm-handrörelser (Huysman et al, 2010, Sandlund , 

Röijezon, Björklund & Djupsöbacka, 2008). Det finns således många studier som talar för ett 

samband mellan avvikande rörelse kontroll och muskuloskeletala besvär. Dessa 

funktionsstörningar kan påverka såväl intensiteten som durationen och recidivrisken av nack- 

skulderbesvären (Jull et al, 2008, Oddisdottir & Kristjansson, 2012, Röijezon et al, 2015, 

Kristjansson & Treleaven, 2009, Struyf et al, 2015).  

Det är dock viktigt att belysa att de sensomotoriska störningarna inte är stereotypiska utan 

individuella variationer uppstår (Oddsdottir & Kristjansson, 2012 , Hodges & Tucker 2011). 

Individen behöver därför undersökas med avseende på olika sensomotoriska dysfunktioner och 

rörelsestörningar och interventionen baseras på de fynd som är relevanta samt på anledningen till 

det abnorma afferenta inflödet (Kristjansson & Treleaven, 2009, Jull et al, 2008). Träning av 

sensomotorisk kontroll av nacke och skuldra har också visat sig ge minskade besvär. (Worsley et 

al, 2012, Roy, Moffet, Hérbert & Lirette, 2009). 

En gemensam nämnare vid motoriska kontrollproblem är nedsatt förmåga att kontrollera aktiva 

rörelser, ibland definierat som Movement Control Dysfunction (MCD). För bedömning och 

behandling av MCD används vissa tester som baseras på förmågan till dissociation dvs. 

förmågan att aktivt hålla ett segment (eller led) stilla medan att annan led aktivt rörs under låg 

belastning. En dissociationstest visar förmågan att aktivt kontrollera rörelse och visar på om 

MCD finns (Comerford & Mottram, 2012, Sahrmann, 2011), tester som i ländryggen visat sig ha 

god reliabilitet (Luomajoki, Kool, de Bruin & Airaksinen, 2007). Visserligen innehåller 

rörelserna inslag av proprioception men kan inte anses som rena proprioceptionstester då det är 
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mer kategoriska (korrekt respektive felaktigt utförda) och de involverar mer en subjektiv 

bedömning av hur rörelsen utförs snarare än ett kvantitativt mått på avvikelser från målet 

(accuracy) eller variabilitet vid upprepade mätningar (precision). Studier har funnit samband 

mellan svårighet att utföra dissocationstester och förekomst av ländryggsbesvär (Loumajoki, 

Kool, de Bruin& Airaksinen, 2008, Roussel et al 2009) samt dess betydelse för bedömning och 

behandling vid ländryggsbesvär (Loumajoki, Kool, de Bruin& Airaksinen, 2010, Van Dillen, 

Maluf & Sahrmann, 2009). Motsvarande samband mellan nack-skulderbesvär och 

dissociationstester har ännu inte klarlagts. 

 

 Inom fysioterapin har forskning inom motorisk kontroll och dess betydelse för att minska 

rörelsedysfunktioner samt smärta stadigt ökat. Genom att bättre kunna klassificera och 

identifiera olika subgrupper av mekanisk smärta inom den stora gruppen Musculoskeletal 

disorders (MSD) har olika typer av dysfunktioner kunnat definieras. Dessa ligger sedan till grund 

för mycket av den forskning som bedrivits inom specialistområdet Ortopedisk Manuell Terapi 

(OMT). Subgrupperingen är också en hjälp för att styra riktningen och upplägget på den 

fysioterapeutiska interventionen och stödja vårdgivaren i sitt kliniska resonerande. Många olika 

klassificeringssystem föreligger varav flertalet är baserade på analys av rörelsemönster och 

smärta, däribland testerna som beskrivs inom Kinetic Control (Comerford & Mottram,2012). 

Inom rörelsekontroll finns besläktade system som Movement control impairment, Movement 

system impairment samt Movement impairment där många gemensamma nämnare finns men 

med lite olika klassificerings sätt (Sahrmann, 2011, Luomajoki et al, 2007, OSullivan, 2007). 

Träning av rörelsekontroll används ibland synonymt med stabiliseringsträning vilket var en mer 

frekvent terminologi på 1990 och 2000- talet. 

 

 Få studier har undersökt sensomotorisk funktion hos övre stråkmusiker med nack-skulderbesvär.   

Några undersökningar rörande rörlighet (Park et al, 2012), postural kontroll (Steinmatz, Seidel & 

Muche, 2010) samt synergimönster (Burque & Gray,2002, Park et al, 2012, Steinmatz, 

Claus,Hodges & Jull,2015) och smärta (Steinmatz & Jull,2013, Daenen , Roussel, Cras & Nijs, 

2010, Baskurt, 2012) finns trots allt att tillgå. Park et al (2012) gjorde en jämförelse med EMG 

samt rörlighetsmätning med unga violin studenter med och utan smärta. Den visade att individer 

med nacksmärta hade inskränkt rörlighet och under musicerande en mer asymmetrisk hållning 

med ökad muskelaktivitet i nackextensorer, övretrapezius vänster sida samt 

sternocleidomastoideus bilateralt. Burque & Gray (2002)använde sig även de av EMG studier 

och fann i jämförelse med friska, att de som spelade med besvär hade minskad aktivering i 
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trapezius övre del men ökad i sternocleidomastoideus. Intressant var även att notera att de med 

besvär under vila hade större EMG aktivitet i trapezius övre del än de friska även om detta inte 

var statistiskt signifikant. Dessa studier visar att övre stråk musiker med MSD har ett förändrat 

rörelse- och aktiverings mönster. Steinmatz et al (2015) har visat att musiker med besvär har 

signifikant ökad EMG aktivitet i Sternocleidomastoideus, i överenstämmelse med personer med 

vanlig nacksmärta vid testning av CCFT, cranial cervikal flexion test. Det finns således en 

överenstämmelse mellan Park et al (2012) , Burque & Gray (2002) och Steimetz et al (2015) som 

samtliga såg ökad aktivitet i sternocleidomastoideus. Park och Burque observerade dett under 

musicerande och Steinmatz i test av CCFT. Inga studier på optimalt rekryteringsmönster vid 

violin spelande finns dock och det är svårt att jämföra resultat på vanliga nackpatienter med den 

extrema arbetspositionen som violinister och violaster intar. Det finns belägg för att övre 

stråkmusiker har en relativ stor variation i sitt rörelseuttag skuldra och nacke vilket kan betyda 

att såväl aktiveringsmönster som rörelsemönster kan se olika ut hos friska (Turner-Stokes 1999). 

 

I en studie av Steinmatz et al (2010) hade 93% av musikerna med besvär nedsatt funktion i det 

posturala stabiliserande systemet (bål, scapula samt cervikothorakalövergång) Hos stråkmusiker 

dominerade nedsatt funktion i scapula samt nacke, framför allt bland kvinnor. Denna studie hade 

dock ingen jämförelse grupp och undersökaren var ej blindad vilket kan medföra bias i 

undersökningen. 

 

Baskurt (2012) jämförde ”Kinetic awareness” i handen samt finmotorik (fine motor dexterity) på 

violiniststudenter och fann att de med besvär hade signifikant mindre rörelsemedvetenhet samt 

sämre finmotorik än de friska. Resultatet var korrelerat till graden av funktionsnedsättning och 

smärta. Motsägelsefulla resultat finns dock då Steinmatz & Jull (2013) inte fann några skillnader 

mellan friska och violinister med besvär vid motoriktester av övre extremitet. Den studien 

undersökte även mekanisk och termisk hyperalgesi hos violinister. Steinmatz & Jull (2013) fann 

signifikanta förändringar av smärttrösklar för kyla, värme samt tryckreceptorer hos violinister i 

förhållande till friska vilket är synonymt med likande studier på vanliga nackskulder patienter 

(Sterling, Treleaven, Edvards, Jull, 2002). Smärttröskeln för tryck var förändrad inte bara lokalt 

utan även över underben vilket tyder på centrala smärtmekanismer.  

 

Violinister besväras ofta av symtom i nacke och övre extremitet såsom tyngdkänsla, stelhet, 

kramp, svullnadskänsla samt domning. (Moares & Antunes, 2012) Hos många musiker kan 

etiologin inte fastställas utan så många som en tredjedel kan klassificeras som regionala 
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smärtsyndrom vilket i sig kännetecknas av dessa typer av symtom (Daenen et al, 2010). En 

tänkbar hypotes om smärtans uppkomst hos musiker skulle kunna vara att överträning med 

snabba repetitiva rörelser orsakar maladaptiv cortikal plasticitet, samma mekanism som 

resulterar i fokal dystoni. Detta skulle uppstå via obalans eller motsägelsefull information från 

efferenta- och afferent signaler i CNS och skapa patologiska sensationer även om patologi 

perifert inte föreligger. För att testa denna teori gjorde Daenen et al (2010) en studie där 

bimanuell handkoordination testades och med hjälp av speglar skapades en konflikt mellan 

motorisk uppgift, proprioception och visuell feedback. Hos de musiker som hade besvär 

framkallades sensoriska förändringar vilket författarna ansåg underbyggde hypotesen. 

  

De få studier på övre stråkmusiker som finns talar för att rörelsekontrollen är förändrad hos dem 

med MSD. Det finns dock för få studier och de som finns har delvis motsägelsefulla resultat. 

Behovet finns av mer kunskap om påverkansfaktorer som rörelsemönster, samt konsekvenser av 

smärta på sensomotorisk funktion för att designa bättre interventioner för denna av nack-

skuldersmärta hårt belastade yrkeskår.  

 

Om mätning av interbedömarreliabilitet 

 Reliabilitet betyder i sin yttersta mening en mätmetods tillförlitlighet antingen mellan två 

oberoende undersökare (interbedömar reliabilitet) eller mellan samma undersökare vid olika 

tillfällen (intrabedömar reliabilitet), snarlika termer som också kan användas i litteraturen är 

precision eller reproducerbarhet (FIMM). Inom psykometrisk statistik är reliabilitet ett 

begrepp som utgår från variansen mellan äkta mätvärde och observerat mätvärde. Inom 

rehabiliteringsforskning är studier av interbedömarreliabilitet snarare en undersökning av 

överenstämmelse (agreement) mellan undersökarna (Tooth & Ottenbacher, 2004).  Det är i 

diskussion om reliabilitet mycket viktigt att särskilja mellan överenstämmelse (reliabilitet) av 

en test eller diagnosmetod och överenskommelse (consensus) om den, så att rätt 

analysmetoder används och rätt slutsatser dras (Sims & Wright, 2005,Tooth & Ottenbacher, 

2004). 

 

Om procentuell överensstämmelse anges som ett mått mellan två bedömare så anger detta hur 

stor andel av populationen som testarna är överens om i förhållande till den totala 

populationen. Värdet tar dock inte hänsyn till hur stor andel av överenstämmelsen som beror 
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på slumpen och bör därför ej användas som mått på reliabilitet. Kappavärdet i sin tur är 

överenstämmelsen i mätningen men med hänsyn tagit till slumpen och för nominella, 

dikotoma (kategoriska) data ska korrelationskoefficienten beräknas med Cohens kappa så 

kallad normal kappa som beräknas enligt följande (Carter, Lubinsky & Domholt, 2011).  

 Po- Pc 
Kappa =       _________ 
   

1- Pc 
 

Po är andelen av observationerna som överensstämmer medan Pc är andelen överenstämmelser 

beroende på chansen. Kappavärdet kan anta värden mellan 1 till-1. Alla värden över 0 betyder att 

överenstämmelsen är större än chansen. Olika tolkningar av bedömning av kappavärdet storlek 

finns. Landis och Koch (1977) har förslagit att som standard för bedömning av en mätmetods 

styrka i överenstämmelse (strength of agreement) använda Kappavärde  ≤ 0 som ”poor”, 0.01-

0.20 som”slight”,0.21-0.40 som ”fair”, 0.41-0.60 som ”moderate”, 0.61-0.80 som ”substanial” 

och slutligen 0.81-1.0 som ”almost perfect” vilket vanligen refereras till i studier idag (Sim & 

Wright, 2005). I en interbedömar reliabilitetsstudie anses värden på kappa över 0.60 vara 

substantiell reliabilitet om konfidensintervallet också är över 0.40 i sin nedre del (Sim, Wright, 

2005). Mer konservativa tolkningar finns dock såsom Krippendorff som anger gränser för 

användbart kappa värde på över 0,67 (Di Eugenio & Glass, 2004, Hallgren, 2012). 

Kappakoefficienten talar inte om huruvida skiljaktigheten beror på systematiska eller 

slumpmässiga variationer, ej heller om det den mäter i sig är meningsfullt (Guggenmoos-

Holtzman, 1996, Carter, Lubinsky & Domholt, 2011).  

 

Reliabiliteten i en testmetod avgörs inte enbart av Kappa värdet utan värdet måste relateras till 

typ av test eller diagnosmetod samt hur studien genomförts (Sim & Wright, 2005, Goggenmoos-

Holzmann,1996). Kappa värdet påverkas av urvalet med avseende på prevalensen, 

undersökarnas bias samt om mätningarna och testarna är beroende eller oberoende (Cichetti & 

Feinstein, 1990, Tooth & Ottenbacher, 2004). Prevalensen är andel av deltagarna som har svarar 

positivt på testet. Bias definieras som till vilken andel undersökarna är oense om andelen positiva 

fynd i urvalet (eller negativa). Kappavärdet blir lägre om prevalensen är snedfördelad och 

paradoxalt nog är kappavärdet högre om bias är stort än när bias är lågt eller frånvarande (Sim & 

Wright, 2005). Därför bör kappa värdet alltid belysas tillsammans med bias och prevalens (Chen, 

Faris, Hemmelgarn,Walker & Quan, 2009, ). Kappavärdet och dess beroende av prevalens och 

bias har lyfts fram i flera olika artiklar (Feinstein & Chicchetti ,1990, Tooth & Ottenbacher, 
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2004) och olika förhållningssätt föreslås. Byrt et al (1983) lanserade ”Prevalance Adjusted,Bias 

Adjusted Kappa” (PABAK) , och ett annat alternativ för bias justering är kappa kalkylerat enligt  

Siegel& Castellan´s (Di Eugenio &Glas ,2004). Lantz & Nebenzahl (1996) belyser värdet av att 

redovisa olika aspekter på kappa värdet såsom kappa max för att ytterligare underlätta 

bedömningen av kappavärdets tyngd. Kappa max är det maximala värdet kappa kan anta i den 

aktuella undersökningen. För en reliabilitetsstudie är skillnaden mellan det maximala kappa 

värdet och 1 den utsträckning som testarnas överenstämmelse är begränsad av 

prebefintligafaktorer såsom skillnader i diagnostiska marginaler och känslighet i de instrument 

som används (Sims & Wright,2005, Tooth & Ottenbacher, 2004). Om PABAK används och 

jämförs med Cohens kappkoefficient så är det högre och ligger jämnare i olika grupper än 

Cohenskappa som tenderar att variera mer med hänsyn till populationen. När prevalensen närmar 

sig 50% blir kappa och PABAK mer lika (Byrt et al, 1983). Olika typer av kappavärden skall 

därför inte jämföras med varandra. Justerade värden på kappa är dock hårt kritiserat framför allt 

då det används för att justera värden till en högre mer acceptabel nivå (Vach, 2004) och 

justeringen riskerar ge en överskattning av kappavärdet (Vach 2005, Hoehler 1999).  Om två 

undersökare jämför samma mätmetod i två olika populationer kommer också kappavärdet variera 

inte bara med hänsyn taget till variation i prevalensen men även till urvalet, sammansättningen, 

av populationen (Vach 2005). Flera påpekar vikten av att inte använda justerat kappavärde utan 

istället lägga fokus på populationens sammansättning och försöka nå 50% prevalens (Chen et al 

2009 , Hoehler, 1999). Vach (2004) menar dock att populationens sammansättning är viktigare 

än prevalensen för kappavärdet. Hoehler (1999) är kritisk till användandet av justerat kappavärde 

då förekomsten av bias samt prevalens är viktig upplysning och därför inte skall justeras och 

bortses ifrån. Risken finns att PABAK genererar ett värde på kappa som inte kan relateras till 

den mätsituation som de ursprungliga mätningarna gjordes i.  

 

Tidigare gjorda reliabilitetsstudier på dissociatonstester 

Det finns en studie av inter-bedömarreliabilitet av nackens rörelsekontrolltester, varav 

flertalet är dissociationstester, utförda i laborativ miljö med videofilmning samt rutmönster 

bakom försökspersonerna för att underlätta bedömningen (Patroncini, Hanning, Meichtry 

Luomajoki &,2014). De testade 13 nacktester där 12 visade substantiell 

interbedömarreliabilitet (kappa över 0,60). Av de 13 tester de använde sig av är 3 samma som 

i denna studie. För skuldran finns en studie av Llunch et al (2014) som testade inter- och 
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intrabedömar reliabiliteten på en KC test (medial humerus rotation) och fann låg 

överenstämmelse med kappa 0,06 med 4 bedömare, om endast 2 vana bedömare räknades in 

ökade kappa värdet till 0,33. Denna studie inkluderade inte en träningsperiod för 

överenstämmelse mellan bedömarna, dessutom inkluderade studien fyra bedömare vilket inte 

rekommenderas i enlighet med International Federation for Manual/ Musculoskeletal 

Medicine (FIMM).  En studie har undersökt interbedömarreliabilitet på tester för scapula 

positionering på musiker och fann att bedömning av scapulas position i neutralplan (kappa= 

0,41) samt med armen obelastad i abduktion i frontalplanet (kappa 0,63) var en reliabel 

testmetod (Stuyf et al, 2009), men studier saknas på betydelsen på samband mellan smärta 

och avvikelser. Aktiva tester av rörelser har i studier visat sig ha bättre reliabilitet än passiva 

tester och kan därmed lättare användas för datainsamling i vetenskapliga studier (Hicks, Fritz, 

Delitto & Mishock, 2003). 

 

Vad kan denna studie bidra till inom ämnet Fysioterapin och specialistområdet 
ortopedisk manuell terapi? 

Betydelsen av reliabilitet inom fysioterapeutisk forskning är av största vikt. Som Portney och 

Watkins skriver ” Reliability is fundamental to all aspects of clinical research because without it 

we cannot have confidence in the data we collect, nor can we draw rational conclusions from 

those data” (Portney & Watkins, 2000).  Inom Ortopedisk Manuell Terapi (OMT), det äldsta och 

största specialistområdet inom Fysioterapin i världen, ingår i hög grad rörelse- och 

sensomotoriska tester som en del av bedömning av funktionsnedsättning. I en Delfistudie  

initierad av International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT) 

nåddes hög konsensus bland deltagarna att reliabilitetsmätning och validering av 

bedömningsinstrument var ett högprioriterat område för avhandlingar inom muskuloskeletal 

fysioterapi (Rushton & Moore 2010). Det saknas även studier om musikers rörelse och 

sensomotoriska kontroll. De få studier som finns har motsägelsefulla resultat. Det finns en 

mängd studier gjorda på olika patientgrupper som t.ex. idrottare, patienter med kroniska 

nackbesvär, med flera, men ytterst få specifikt på musiker. Det går inte med tanke på violinisters 

mycket speciella arbetsställningar och arbetskrav att direkt överföra resultat från andra studier på 

denna patient grupp. Det saknas studier som jämför såväl dissociationsförmåga som 

proprioception på stråkmusiker med och utan nack-skulderbesvär samt korrelerar det resultatet 

med andra faktorer hos individerna. För att genomföra en sådan studie behövs reliabla 

testmetoder vilket är motivet bakom denna studie 
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De reliabilitetstester som finns gjorda på dissociationstester är för få samt delvis utförda i en 

laboratorieliknande miljö. Behov finns således för tester utförda i en mer klinikliknande miljö.  

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att öka kunskaperna om interbedömarreliabiliteten av 

dissociationstester för nacke och skuldra på professionella övre stråkmusiker.  

Frågeställning: 

Visar testerna en interbedömarreliabilitet som är substantiellt signifikativ det vill säga har ett 

kappavärde större än 0,6 med ett konfidensintervall som i sin lägre gräns är över 0,4. 
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Metod och materiel 

Rekrytering av deltagare 

Studien är ett delprojekt i ett större nationellt forskningsprojekt vid LTU som undersöker 

hälsoaspekter hos musiker vid professionella symfoni- och operaorkestrar i Sverige. Detta 

nationella projekt inkluderar en omfattande enkätstudie för undersökning av bl.a. 

muskuloskeletala besvär och psykosociala faktorer hos musiker vid samtliga svenska 

professionella orkestrar.  

Orkesterledare/VD eller motsvarande ledare för de aktuella professionella orkestrarna 

kontaktades muntligen och skriftligen om denna delsstudie (se bilaga 1). De som var positiva 

till projektet i samband med denna kontakt erbjöds delta i studien och informationen 

skickades därefter ut till samtliga övre stråkmusiker med anställning i aktuell orkester. 

Orkesterledaren fick därefter föreslå datum för data insamlingen, förslagsvis på dagar där 

orkestern har gemensam samling/repetition. Tider för testning erbjöds via sk. 

”tvättstugescheman” och de musiker som var intresserade av att delta fick själva skriva upp 

sig. Totalt 20 stråkmusiker från 2 orkestrar deltog i studien och mätningarna utfördes under 

februari-mars 2016. Testerna genomfördes i separata rum i konserthusen under 

repetitionsdagar på arbetstid.   

 

Inklusionskriterier 

• Övre stråkmusiker anställda på hel- eller deltid vid professionella symfoni- eller 

operaorkestrar i Sverige. 

• De skall vara svensktalande och förstå skrivna instruktioner på svenska. 

• Deltagaren skall vara arbetsför, dvs tjänstgöra i orkestern. 

 

Exklusionskriterier 

• Kraftig nack- eller skuldersmärta som omöjliggör rätt utgångsställning samt rörelse, 

adekvat för utförandet av testerna. 

• Neurologisk eller reumatologisk sjukdom 

• Haft fraktur eller genomgått operation axel eller nacke. 
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Design 

Interbedömarreliabilitets studie av dissociationstester med fyra tester för nacken samt två på 

skuldra (två på vardera arm), totalt åtta tester. 

Studien var designad i tre faser. 

•  Fas 1: Testprotokoll utvecklades med syfte att nå överenskommelse om test protokoll, 

utförande och resultat (vad är neg respektive pos svar på testen)  

• Fas 2: De två undersökarna bedömde 27 fysioterapeuter under två sammanhängande 

dagar. Detta dels för att pröva undersökningsprotokollet och dels för att uppnå träning 

och samstämmighet. Undersökarna bedömde personer med och utan besvär. 

• Fas 3: Genomförandet av testerna på övre stråkmusiker. 

Mätningar 

Deltagarna (stråkmusikerna) besvarade en enkät samt genomförde sedan testerna i en följd under 

samma dag. Vid samma tillfälle men av annan undersökare testades även nackens och handens 

proprioception (vilket dock inte presenteras här utan redovisas separat i andra studier).  

Testerna genomfördes av två oberoende undersökare, bägge leg. fysioterapeuter med lång 

erfarenhet och specialistkompetens inom OMT. Studien är en enkelblindad studie. Bägge 

undersökarna bedömde samtidigt utförandet av testen och skattar på testprotokollet sitt fynd 

oberoende av varandra. Undersökarna skattade ett av två värden på testet, klarar respektive klarar 

ej. När de bedömde att försökspersonen ej klarar testet bedömdes också vilken variabel som felar 

i enlighet med protokollet (se bilaga 2). Försökspersonen var avklädd på överkroppen (BH kvar). 

Om håret var långt sattes det upp med snodd så att nacken var synlig. Testet visaes en gång av 

instruktören och sedan utfördes det som en testomgång 1-2 ggr. Slutligen utfördes testet igen av 

försökspersonen och bedömning gjordes direkt av de bägge undersökarna. Samtalet minimerades 

till det som behövdes för att utföra testet korrekt. Instruktioner gavs visuellt, verbalt samt taktilt. 

Samma undersökare instruerade samtliga försökspersoner. Ingen kommunikation mellan 

undersökarna tilläts och de kunde inte heller se den andres bedömning. Bedömningarna gjordes 

enbart visuellt, dvs ingen palpation ingick i bedömningen i denna studie för att minimera 

interaktion mellan undersökarna. Författaren deltog ej i testerna. 
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Beskrivning av dissociationstesterna 

Testerna benämns i enlighet med Kinetic Control (Comerford & Mottram 2012) men med ett 

till viss del modifierat utförande då ingen palpation skedde vid bedömning. 

Nacktester 

1.Occiput lift test 

 
Utgångsställning: Sittande upprätt utan ryggstöd med bäckenet i neutralposition, fötterna ej 

understödda. Nacken i neutralposition. 

Instruktion: Försökspersonen instrueras att lyfta upp hakan lite utan att huvudet förskjuts 

framåt så det blir en liten extension i övre cervikal. Gör sen en liten nick (flexion i övre 

cervikal),”Tänkt dig att bakhuvudet glider upp längs en tänkt vägg så du gör en liten nick”. 

Korrekt: Klarar föra huvudet tills pannan passerat vertikallinjen utan skulder elevation, eller 

protraktion av huvudet eller flexion av mittre/nedre cervikal.    

2. Overhead arm lift 

 
Utgångsställning: Utföres i stående. 

Instruktion: Lyft bägge armarna ovanför huvudet utan att röra nacken (behåll nackens 

position) 

Korrekt: Klarar 180 grader utan flexion i mittre nedre cervikal, med kontroll i excentrisk och 

koncentrisk fas samt utan att hålla andan. (Andningsmönster får förändras men inte hålla 

andan.)  
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3. Horisontal retraction test 

 

 
Utgångsställning: Utföres i stående, armarna i 90 graders flexion med scapula i 

neutralposition armbågarna flekterade. 

Instruktion: Dra armbågarna bakåt utan att sänka armarna. 

Korrekt: Klarar 15 graders horisontell extension (retraktion) utan att extendera övre cervikal, 

med kontroll i bägge rörelse riktningarna samt utan att hålla andan. (Andningsmönster får 

förändras men inte hålla andan.) 

4. Head turn test  

 
Utgångsställning: Sittande upprätt utan ryggstöd med bäckenet i neutralposition , fötterna ej 

understödda. Nacken i neutralposition. 

Instruktion: Vrid huvudet till hö sedan tillbaka till mitten, därefter till vä. Sedan rör du 

huvudet en gång till genom hela rörelsebanan från höger till vänster utan att stoppa i mitten. 

Korrekt: Klarar 70 graders rotation av huvudet med näsan kvar i horisontallinjen, inge synlig 

sidböjning, kontinuerlig rörelse genom rörelsebanan, ingen större huvudrörelse i protraktion 

eller rörelse mot extension/sidböjning eller flexion/sidböjning. Kontroll av scapula (ingen 

depression, nedåtrotation, retraktion eller elevation) Detta utan att hålla andan 

(andningsmönster får förändras). 
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Skuldertester 
 
Utgångsposition för skulder testerna: Stående med armen intill sidan med scapula och 

glenohumeral leden i neutralposition (tummen pekar framåt). En skuldra i taget testas.  

 

5. Arm flexion test 

 
 

Instruktion: Håll skuldran stilla och lyft över armen till 90 grader. 

Korrekt: Kan kontrollerar scapula (ingen vingning, tiltning, nedåtrotation,elevation, 

protraktion/abduktion). Kontroll humerus (ingen medial rotation). Klarar upp till 90 grader 

med kontroll i excentrisk och koncentrisk fas samt utan att hålla andan. (Andningsmönster får 

förändras men inte hålla andan.) 

 6. Arm Abduktion test 

 
 

Instruktion: Håll skuldran stilla och lyft armen ut från kroppen (scapulas plan) till 90 grader . 

Korrekt: Kan kontrollera scapula (ingen nedåtrot, vingning, tiltning, elevation). Kontroll 

humerus (ingen medial rotation). Klarar upp till 90 grader med kontroll i excentrisk och 
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koncentrisk fas samt utan att hålla andan. (Andningsmönster får förändras men inte hålla 

andan. 

Enkät   

Enkäten som används för mätning av försökspersonernas subjektiva upplevelser var 

omfattande men till denna studie inkluderades bara urval av datat som innefattade uppgifter 

om ålder, kön, besvärsfrekvens samt lokalisation inklusive smärtskattning med NRS sista 

veckan och vid aktuell mätning.  

Analys av data 

Data bearbetades med hjälp av statistikprogram IBM- SPSS version 23 för Windows. Analyser 

gjordes gällande ålder, kön, smärtskattning samt Cohens kappa med konfidensintervall, 

procentuell överenstämmelse samt prevalens och bias (Carter, Lubinsky & Domholt, 2011). 

Vidare analyserades prevalens index samt bias index (Sin et al 2005). 

Etik 

Rekryteringen av försökspersonerna till testerna har skett i enlighet med 

Helsingforsdeklarationen samt gällande svensk lagstiftning. Deltagandet var frivilligt och 

musikerna kunde när som helst avbryta sitt deltagande utan att behöva motivera eller förklara 

orsaken till avbrytandet. Denna information gavs såväl skriftligen som muntligen och samtycke 

gavs skriftligen. Testerna innefattade ingen risk och innebar inget eller minimalt obehag för 

individen. All data hanterades konfidentiellt. Alla deltagare erhöll ett deltagarnummer för att 

kunna passa ihop enkätsvar med testresultat. Däremot togs inga uppgifter om namn eller 

personnummer vilket innebär att deltagarna inte kan ta del av sina resultat eller lämnade 

enkätuppgifter i efterhand. Resultaten redovisas på gruppnivå på så sätt att enskilda individer 

inte kan identifieras. Varje deltagare fick också ett informationsbrev där kontaktuppgifter till 

försöksledare samt aktuell handledare på LTU stod (Se bilaga 1). 

Etiska prövningstillstånd är beviljat 2015-12-15 av Umeå regionala etikprövningsnämnd med 

Dnr 2015-454-32Ö. 
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Resultat 

 
Tjugo deltagare genomförde testerna och besvarade enkäten enligt tabell 1. Majoriteten av 

deltagarna var kvinnor och en övervikt av personer upplevde nack-skulder besvär. Endast 4 av 

20 undersökta försökspersoner hade ej pågående smärta vid undersökningstillfället eller 

smärta de senaste 7 dagarna. Tabell 1 beskriver datat på deltagarna med ålders och 

könsfördelning samt besvärsfrekvens. För de med besvär redovisas smärtskattning samt 

standardavvikelse. 

 
Tabell 1. Beskrivning av deltagarna (n=20) 
  Smärtskattning NRS  

aktuell /sista veckan 
medel(sd) 

Ålder (medel/sd) 48,9 
(8,0) 

 

Kön (kvinnor/män) 13/7  
Instrument violin/viola 12/8  
Antal personer utan besvär 4  
Antal med nackbesvär 6 1,3 (1,7) / 2,8 (1,9) 
Antal med skulderbesvär hö 6 1,5 (2,3) / 2,5 (2,0) 
Antal med skulderbesvär vä 11 1,4 (1,8) / 2,6 (1,6) 

NRS=numeric rating scale, sd= standard deviation 
 

 
Tabell 2. Resultat interbedömarreliabilitet 

test kappa 95% KI % överenstämmelse 

Occiput lift 0.38 0,15- 0,60 75 

Overhead arm lift 0,89 0,79- 0,98 95 
Horisontal 
retraction 0,24 0,03- 0,45 70 

Head turn 0,61 0,45- 0,77 80 

Arm flexion vä 0,56 0,38- 0,75 70 

Arm flexion hö 0,05 0,13- 0,23 50 

Arm abduction vä 0,88 0,75- 1,0 95 

Arm abduction hö 0,37 0,18- 0,56 70 
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Tabell 2 visar en sammanställning av de olika testernas kappavärde, 95% konfidensintervall ,  

samt procentuell överenstämmelse mellan bedömarna. Det test som visade högst reliabilitet 

var ”Overhead armlift” och den tillsammans med ”Head turn” och ”Arm abduction” vä 

visade en reliabilitet över 0,6 med konfidensintervall som i sin undre gräns är över 0,4. 

”Armflexion” hö och ”Horisontal retraction” visade lägst kappavärde. Den procentuella 

överenstämmelsen var mellan 50-95% med högst för ”Overhead armlift” och lägst för 

”Armflexion” hö. Tabell 3-10 visar fördelning av bedömningen klarar- klarar ej i tabellform 

för redogörelse av prevalens och bias, samt uträknad prevalens och bias index. Testerna 

”Occiput lift test” (tabell 3) , ”Horisontal retraction test” (tabell5) och ”Armabduction” vä 

(tabell 9) visar högst prevalens index på 0,45- 0,50, vilket är högt. Högst bias index har  

”Horisontal retraction” (tabell 5)”Armflexion” hö (tabell 8) , och på ”Armabduction” hö 

(tabell 10) vilket ligger på 0,2. 

 
Tabell 3. Occiput lift test 
 Fysio 2   
Fysio 1 Klarar ej Klarar  Total 
Klarar ej 3 3 6 
Klarar  2 12 14 
Total 5 15 20 
Prevalens index =0,45  Bias index= 0,05 
 
 
Tabell 4. Overhead arm lift test 
 Fysio 2   
Fysio 1 Klarar ej Klarar  Total 
Klarar ej 7 1 8 
Klarar  0 12 12 
Total 7 13 20 
Prevalens index =0,25  Bias index= 0,05 
 
 
Tabell 5. Horisontal retraction test 
 Fysio 2   
Fysio 1 Klarar ej Klarar  Total 
Klarar ej 2 1 3 
Klarar  5 12 17 
Total 7 13 20 
Prevalens index =0,5  Bias index= 0,2 
 
 
Tabell 6. Head turn test 
 Fysio 2   
Fysio 1 Klarar ej Klarar  Total 
Klarar ej 9 0 9 
Klarar  4 7 11 
Total 13 7 20 
Prevalens index =0,1  Bias index= 0,1 
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Tabell 7. Armflexion test vä 
 Fysio 2   
Fysio 1 Klarar ej Klarar  Total 
Klarar ej 5 3 8 
Klarar  1 11 12 
Total 6 14 20 

Prevalens index =0,3 Bias index= 0,1 
 
 
Tabell 8. Armflexion test hö 
 Fysio 2   
Fysio 1 Klarar ej Klarar  Total 
Klarar ej 3 8 11 
Klarar  2 7 9 
Total 5 15 20 
Prevalens index =0,3  Bias index= 0,2 
 
 
Tabell 9. Armabduction vä 
 Fysio 2   
Fysio 1 Klarar ej Klarar  Total 
Klarar ej 5 0 5 
Klarar  1 14 15 
Total 6 14 20 
Prevalens index =0,45  Bias index= 0,05 
 
 
Tabell 10. Armabduction hö 
 Fysio 2   
Fysio 1 Klarar ej Klarar  Total 
Klarar ej 4 5 9 
Klarar  1 10 11 
Total 5 15 20 
Prevalens index =0,30  Bias index= 0,20 
 

 

För de försökspersoner där bägge bedömarna skattade att testet var ”icke korrekt” (klarar ej) 

så gjordes även en jämförelse mellan samstämmigheten angående vilken eller vilka av de 

skattade variablerna som felade (tabell 11). Det föreligger en mycket god samsyn mellan de 

båda fysioterapeuterna om fel variabeln. Kappa värdet var 1,0 förutom för ”retraction test” 

där det var 0,76 (0,53-0,99 vid 95% KI). Visserligen var antalet tester mycket litet men 

resultatet är entydigt (tabell 3). 
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Tabell 11. Samstämmighet i bedömning av variabel vid icke godkänt test 

Icke korrekt test Klassificering Antal  Kappa 95% KI Överenstämmelse 

Occiput lift 1. Protraktion huvud 
2. Inskr 
rörelseomfång 
3.Skulder elevation 
4. 1 och 2  
6. 2 och 3  
7.  1 -3  
 

3 1,0 0 100% 

Overhead 
armlift 

1.Flexion mittre 
cervikal 
2. Inskr 
rörelseomfång 
3. 1 och 2 
 

5 1,0 - 100% 

Horisontal 
retraction 

1.Extension nacke 
2.Flexion mittre 
cervikal 
3.Inskr 
rörelseomfång 
skuldra 
4. 1 och 2 
5. 2 och 3 
6. 1 och 3 
7. 1-3 

3 0,76 0,53-
0,99 

95% 

Head turn 1. Scapulakontroll 
2. Inskr rr nacke 
3. Nacke ej ren rot. 
4.1 och 2 
5. 2 och 3 
6. 1 och 3 
7. 1-3 

4 1.0 - 100% 

Arm Flexion vä 
 

1.Scapula 
2.Humerus 
3.Andning 
4. 1 och 2 
5. 2 och 3 
6. 1 och3 
7. 1-3 

 

4 1,0 - 100% 

Arm flexion hö 1.Scapula 
2.Humerus 
3.Andning 
4. 1 och 2 
5. 2 och 3 
6. 1 och3 
7. 1-3 

4 1,0 - 100% 
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Forts.tabell 3 Samstämmighet i bedömning av variabel vid icke godkänt test 
Icke korrekt test Klassificering Antal  Kappa 95% KI Överen-

stämmelse 
Arm abduktion Vä 1.Scapula 

2.Humerus 
3.Andning 
4. 1 och 2 
5. 2 och 3 
6. 1 och3 
7. 1-3 
 

4 1,0 - 100% 

Armabduction hö 1.Scapula 
2.Humerus 
3.Andning 
4. 1 och 2 
5. 2 och 3 
6. 1 och3 
7. 1-3 
 

3 1,0 - 100% 
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Diskussion 

Kommentarer till resultatet 

Syftet med studien var att öka kunskapen om interbedömarreliabiliteten hos ett antal 

dissociationstester för nacke och skuldra hos violinister och violaster. Resultatet visade utmärkt 

intrbedömarreliabilitet för testen ”Overhead armlift” och ”Armaduction” vä och substantiell 

reliabilitet för ”Headturn”, samtliga med det undre värdet för 95% konfidensintervall på över 

0,40. Vid bedömning av vilken variabel som felar vid testerna, i de fall bedömarna är överens, är 

överenstämmelsen mycket god och närmare 100%.  

Denna studie hade tre tester som även reliabilitetstestats av Patroncini et al (2014) och de 

redovisade kappavärden på ”Occiput lift” på 0,80, ”Headturn” 0,47 samt ”Overhead armlift”, 

1,0. Deras resultat stödjer resultatet att ”Headturn” och ”Overhead armlift” har en substantiell 

reliabilitet. I Patrocinis studie fick ”Occiputlift” mycket högre värde än i denna studie men deras 

utförande av testet var enklare både för försöksperson och bedömare då det utfördes stående mot 

vägg vilket kanske kan förklara skillnader i kappavärde. De redovisar inte vilken typ av 

kappavärde som beräknats, ej heller prevalens eller bias vilket gör att jämförelsen av 

kappavärden med denna studie försvåras. Tendensen tycks därmed vara att nacktesterna 

förefaller mer reliabla än skulder testerna. 

 

Vid bedömning av ett tests reliabilitet skall inte enbart kappavärdet storlek redovisas utan 

även belysas utifrån prevalens och bias (Tooth et al 2004, Hallgren, 2012). Testerna ”Occiput 

lift”, ”Horisontal retraction ” samt ”Armflexion” och ”Armabduction” har alla ett 

prevalensindex som är högt vilket ger ett relativt sätt lägre kappavärde. Med hänsyn tagit till 

det kan framförallt ”Occiput lift” och ”Horisontal retraction” samt ”Armflexion” hö i en 

annan population ha visat sig ha en substantiell interbedömar reliabilitet. Om kappavärdet är 

lågt påverkar ett högt bias mer än om kappavärdet är högt (Sim et al 2005). Det inträffar i 

”Horisontal retraction”, ”Armflexion” hö samt ”Armabduction” hö. Kappavärdets beroende 

av prevalens samt bias har föranlett stora diskussioner om dess tolkningar samt användandet 

av justerade kappa beräkningar såsom PABAK. I denna studie valdes att inte använda 

prevalensjusterat kappavärde utan använda Cohens kappa men redovisa prevalens och bias 

som mått för läsaren att själv bedöma reliabiliteten och ej enbart kappavärdet enligt 
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rekommendationer från litteraturen (Hoehler, 1999,Vach, 2004, Chen et al 2009). Ytterligare 

en anledning till att inte justera kappavärdet för prevalensen var att den procentuella 

överenstämmelsen inte var så hög i berörda tester (tabell 2). Av nämnda tester är det möjligen 

”occiput lift” som skulle kunna motivera en prevalens justering då den procentuella 

överenstämmelsen är något högre än ”Horisontal retraction” och ”Armflexion hö” men inte 

extremt högt.  

 

Anmärkningsvärt i denna studie är att skillnader mellan hö och vä abduktion är så stor (kappa 

0,88 för vä medan 0,37 för hö), vilket även syns i ”Armflexion” (vä 0,56, hö 0,05). Kappavärdet 

för ”Armflexion” hö på 0,05 är så lågt att bedömningen inte är bättre än chansen. Helt klart pekar 

resultatet på att det är svårare att undersöka höger sida än vänster vilket är svårförklarat. När 

kappavärdet är mycket lågt kan det bero på att antingen har bedömarna inte lyckats upptäcka 

skillnaderna i gruppen eller så är försöksgruppen för homogen (Tooth et al 2004). När det gäller 

prevalens så är det en övervikt mot negativt test (dvs klarar utförandet) i försöksgruppen. Det är 

även skillnader i prevalens samt bias mellan höger och vänster skuldra vilket bör beaktas när 

reliabiliteten bedöms. Bias index på ”Armabduction” vä är mycket lågt (0,05) medan det på 

höger sida är högre (0,20). Skillnaden i prevalensindex är på vänster 0,45 och höger 0,30. 

Skillnader finns även på flexionstesterna. Det gör att kappavärdet mellan höger och vänster sida 

inte är helt jämförbara men prevalens samt bias kan inte helt förklara skillnaderna i bedömning. 

Ser man närmare på skulder testerna så framstår det att bedömare ett och två har haft olika 

bedömning av var gränsen för korrekt test går, testare 2 har i alla hö sidans test (flex samt abd) 

fler godkända test än testare 1 men de försökspersoner som testare 1 anser är icke korrekta 

instämmer testare 2 med i hög utsträckning. Analysen ovan utesluter inte att mer samträning 

kunde ha behövts. En skala med fler variabler hade också kunnat ge ett annat resultat. 

När det gäller dissociationstester för skuldran är bedömningen svår. Korrekt utförd test innebär 

att armen rör sig men inte scapula, vilket representerar ett icke funktionellt rörelsemönster som 

således inte är normalt. Detta kan göra att bedömningen av scapula försvåras. Även vid 

traditionell bedömning av scapulas rörelsemönster finns studier som belägger att 

rörelsebedömning av scapula är svårt (Nijs, Roussel, Struyf, Mottram & Meesuen, 2007).  Struyf 

et al (2009) visade i en interbedömar reliabilitets studie på musiker kappa värden på 0,36-0,63 

vid bedömning av scapuladyskinesi. Inga konfidensintervall redovisades i denna studie. Delas 

testerna upp framgår att vingning av scapula under rörelse fick mycket hög reliabilitet medan 

elevation samt rotation av scapula var mycket svårbedömt (kappa ≤ 0,1).  
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Nackdelen med dikotomisk skala är att risken ökar för mätfel (Streiner & Norman ,2008, 

Keszeiz, 2010), vilket kan vara en ytterligare förklaring till den skillnad mellan höger och 

vänster sida som ses vid bedömning av kappa värdet på skuldertesterna. Det kan också vara ett 

metodfel- att bedömarna stod så de fick olika vy över försökspersonen och olika 

ljusförhållanden. Fördelen med vald metod är dock att bedömningen gjordes samtidigt vilket 

minskade den intra-individuella variabiliteten hos deltagaren och inlärningen minimerades 

samtidigt som försökspersonen fick samma instruktion. Bedömning med videofilmning, som 

Petrocini et al (2014) utförde, valdes i denna studie bort med avseende på den kliniska 

tillämpningen. 

 

Det finns stor konsensus att Cohens kappavärde skall användas för kategorisk nominal data 

(Carter et al, 2011). Idealiskt är att kategorierna är oberoende, dvs utesluter varandra, och 

uttömmande, kön är ett exempel. I denna studie är datat (klarar- klarar ej) en skattning av 

bedömning av kvalitét, snarare än en mätning som motsvaras av en absolut sanning. Om en 

analys av dissociationstesterna görs så innebär egentligen själva bedömningen en 

underliggande kvalitativ skala som egentligen mer är ordinal än nominal till sin natur trots 

indelningen i två kategorier, vilket försvårar bedömningen. I denna studie användes ändå en 

dikotomisk skala för att möjliggöra en enklare klinisk bedömning. I en liknande studie av 

Della Casa et al (2014) användes 3 delad Likert skala vilket troligen påverkat kappavärdet. 

Användandet av dikotoma skalor är bara 67% så effektiv som en nominal kontinuerlig skala 

(Suissa,1991). Ju fler kategorier skalan har desto mer reliabel är den (Streiner& Norman, 

2008). Tanken med att använda två kategorier är att testerna även skulle kunna användas som 

en grupp av tester för att slå ihop en sammanlagt värde vid testerna som en bedömning om 

graden av motoriskt rörelsekontroll problem, vilket även andra författare förespråkat 

(Petroncini et al 2014).  

 

Denna studie hade två vana fysioterapeuter som bedömare vilket rekommenderas. I studier där 

man låtit oerfarna och mycket erfarna undersökare delta och jämfört resultaten blir 

undersökningen snarare en test av utbildningen och erfarenhetens betydelse snarare än på 

mätmetoden i sig vilket var anledningen till att denna studie valde två testare med liknande 

erfarenhet och utbildning (FIMM). Det finns egentligen ingen större mening heller med att låta 

fler undersökare delta i en reliabilitetsstudie, det är bättre att utöka antalet försökspersoner (Sims 

& Wright, 2005). 
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Studiens begränsningar och svagheter 

Studien har för få deltagare för att några egentliga slutsatser skall kunna dras utan bör betraktas 

som en pilotstudie. Liknande studier som publicerats har deltagarantal på 30-50 försökspersoner 

(Röijezon et al, 2010, Struyf et al 2009, Juul, Langenberg, Enoch& Sorgaard 2013, Della Casa, 

Helbling, Meichtry, Loumajoki, 2014, Loumajoki et al 2007, Jorgensen et al 2014). 

Rekommendationen från Academy of Manual/Musculoskeletal Medicine är två vana 

undersökare och ett urval på 40 försökspersoner (FIMM).   

 

I kliniken, samt i beskrivning av dissociationstesterna (Comerford & Mottram 2012) används 

ofta palpation som ett bedömningsinstrument för att bedöma om scapula eller nacken rör sig 

vilket inte gjordes i denna studie. Detta kan ha påverkat resultatet genom att försvåra mätningen i 

samtliga test. 

 

Då aktuella försökspersoner inte undersöktes med avseende på rörelseinskränkning kan det ha 

påverkat utfallet på testerna. Ej heller undersöktes deltagarna för klassificering av smärttyp vilket 

kan vara en begränsning för denna studie samt har betydelse för diskussioner kring utfall, 

prevalens samt senare diskussioner om validering av tester. Definitionen på besvär var över 0 på 

NRS de senaste 7 dagarna och det genomsnittliga värdet på smärtskattning var mycket lågt vilket 

kan ha betydelse för prevalensen (tabell 1). I andra studier har dysfunktionsindex används som 

mått på frisk eller sjuk vilket kanske ger en bättre analys av försökspersonerna samt kan påverka 

reliabilitetsbedömningen i denna studie. Då försökspersonerna var fullt arbetsföra i ett mycket 

finmotoriskt krävande yrke är det rimligt att anta att funktionsnedsättningen även hos de med 

besvär inte var så kraftiga, en slutsats som även Paarup et al (2012) drog i sin undersökning av 

danska orkestermusiker. 

 

Studiens begränsningar är framförallt urvalet av försökspersoner. Gruppen är väldigt homogen 

och graden av smärta liten. Andelen personer med stora rörelsekontrollproblem har varit låg 

vilket kan ha påverkat sensitiviteten och specificiteten hos testerna. I kliniken är patienterna som 

fysioterapeuterna bedömer vanligtvis sämre med större skillnader mellan utslag i icke korrekt 

och korrekt test vilket gör bedömningen enklare. Sammansättningen av populationen är viktigare 

än prevalensen för kappavärdets storlek (Vach, 2004).  
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P-värdet valdes bort ur resultatredovisningen då nollhypotesen inte bidrar till så mycket 

information utan användandet av konfidensintervall rekommenderas (Sim & Wright ,2005). I 

framtida studier med större deltagarantal kan hypotesprövning eventuellt övervägas men inte 

runt nollhypotes utan satt med kappavärde över 0,40. Den statistiska säkerställningen betyder att 

kappavärdet som beräknats inte beror på chansen och bedömer således inte styrkan i 

överenstämmelsen (Viera & Garett, 2005).  

 

Sammanfattning och framtida studier 

Det finns flera reliabilitetsstudier gjorda på nackens och skuldrans rörelsekontroll gällande 

muskelfunktion, (Tucci et al 2014, Juul et al 2013, James & Doe, 2010, Struyf et al, 2009) 

sensomotorik/proprioception (Popovich et al 2015,Kristjansen & Oddsdottir, 2010, Reimann, 

Myers &Lephart, 2002, Della Casa et al 2014) samt flera på bedömning av scapula dyskinesi 

(McClure et al 2009, Uhl et al 2009, Struyf et al 2009, Kibler et al 2002) samt en studie på 

dissociations tester på nacken (Patroncini et al 2014). Flera författare föreslår ett batteri av tester 

för patienter med nackskulderbesvär (Della casa 2014,Fyhr et al 2015, De Vries et al 2015, 

Kristjansson & Treleaven 2009, Clark, Röijezon & Treleaven, 2015, Struyf et al,2014). Huruvida 

dissociationstesterna på nacken och skuldran kan bli användbara i det sammanhanget återstår att 

visa. Det bör vara eftersträvansvärt att i framtiden göra mer studier på rörelsekontroll som ett 

sammantaget testbatteri och dess reliabilitet och validitet för kliniska manifestationer vid nack- 

skulder besvär. Det är dock viktigt att inte överföra kappavärde från en population till en annan. 

Denna studie koncentrerade testerna på populationen av professionella strålmusiker som var 

arbetsföra och de är i det sammanhanget reliabilitet av rörelsekontrolltester undersöktes.  

 

Vad som är ett godkänt mått på reliabilitet i denna typ av studier varierar. I brist på konsensus 

kring hur en exakt bedömning skall ske där olika faktorer vägs in ligger fokus mycket på enbart 

kappavärdets storlek vilket många varnar för (Vach, 2005, Sim & Wright, 2005). Olika författare 

använder olika gränser för godkänt kappavärde. I Della Casas studie hade en gräns på 0,50 med 

95% KI på 0,2, Petroncini och andra använder kappavärde på 0,60 (Della Casa et al, 2014, 

Patroncini et al, 2014). I vår studie visar ”head turn” test ett kappavärde på 0,61 med nedre 95% 

konfidensintervallet på 0,45 och den procentuella överenstämmelsen bland de båda bedömarna 

var 80% . Det antyder att bland de personer som testare 1 och 2 var överens om så beror 19% av 

resultatet på slumpen (Tooth et al 2004), vilket är något framtida studier på bedömning och 
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intervention bör förhålla sig till. Med hänsyn tagit till helheten i bedömning av dessa testers 

reliabilitet (population inkl prevalens, typ av mätning, kappavärde) så bedöms ”Overhead 

armlift” samt ”Headturn” som tester som bör rekommenderas att användas i framtida studier för 

denna population. ”Occiput lift” kan i framtidastudier visa bättre reliabilitet om det utförs mot 

vägg istället. ”Armabduction” och ”Armflexion” behöver mer studier då sidoskillnaden mellan 

höger och vänster sida inte är tillfredställande förklarat i denna undersökning. 

  

Funktionsbedömning inom fysioterapi grundar sig inte på en enda specifik test, utan på en 

sammantagen bedömning där anamnes, rörelsemönster, smärtprovokationer, rörelsetester samt 

rörelsekontrolltester tillsammans med fysioterapeutens kliniska resonerande skapar 

förutsättningar för att skapa en bild/ hypotes av patientens aktuella besvär och ger förutsättningar 

för att designa en bra intervention. Vid bedömning av ett enskilt test och dess pålitlighet är det 

viktigt att inte bara beakta testet utifrån dess reliabilitet som kappa värde, prevalens, bias utan i 

vilket sammanhang det skall användas. Enkla tester kan ha hög reliabilitet men saknar en bra 

klinisk tillämpning eller ger alltför grovt mått på patientens dysfunktion och försvårar därmed en 

djupare bedömning och ett effektivt interventionsupplägg.  

 

Violinister representerar i globalt hänseende en liten yrkesgrupp men antalet personer som spelar 

musikinstrument är stort och utgör människor i alla åldrar och kön på såväl hobby som 

professionell nivå. I denna studie deltog endast övre stråkmusiker som representerar en grupp 

med hög prevalens av nack- skulderbesvär, asymmetrisk hållnings- och rörelsemönster samt 

mycket krävande koordinationskrav mellan höger och vänster arm. Ett test batteri för deras 

specifika behov men även andra musikutövare som har liknande krav på rörelsekontroll och 

precision skulle medföra förbättrade mätmetoder med möjlighet till riktad fysioterapeutisk 

intervention.  

Konklusion 

Denna pilotstudie visar substantiell interbedömarreliabilitet på tre av totalt åtta undersökta 

tester, ”Headturn” och ”Overhead arm lift” samt vänster ”Armabduction”. Större antal 

försökspersoner behövs för att slutsatser skall kunna dras i framtida studier.
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Bilaga 1 

Bilaga 1-Infobrev  

Studie av rörelsekontroll nacke, skuldra och hand hos orkestermusiker! 
 
Bästa/Bäste orkesterledare och orkestermusiker Luleå 2015-12-01 
 
Tidigare forskning har visat att omfattningen av besvär i kroppens leder och muskler, samt upplevelse av 
stress är relativt hög bland musiker. Hos vissa musiker blir besvären så svåra att det leder till nedsatt 
förmåga att öva och spela musik. Vid institutionen för Hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet 
pågår, i samarbete med flera nordiska forskningsaktörer (dessa aktörer anges på andra sidan av 
informationsbrevet), ett forskningsprojekt kring musikers hälsa. I en större nationell studie undersöker vi 
omfattningen av eventuella besvär bland musiker i svenska professionella orkestrar. Dessutom vill vi öka 
kunskapen kring vissa faktorer som kan ha samband med att man utvecklar och/eller har kvarstående 
besvär. God rörelsekontroll, i synnerhet i nacke, arm och hand, är viktig funktion hos professionella 
musiker och som kan påverkas av såväl smärttillstånd som stress. Syftet med denna delstudie är att öka 
kunskaperna om rörelsekontroll hos musiker via standardiserade kliniska test och studera om smärta 
respektive stress kan ha samband med eventuella avvikelser i rörelsekontrollen. Dessa kunskaper 
förväntas på sikt kunna bidra till effektivare metoder för förebyggande och rehabilitering av besvär, 
förbättrad prestation och därmed gynnsammare hälsa och yrkesliv för musiker.  

 

Vi söker nu musiker som spelar övre stråkinstrument, dvs. violin och viola, som vill delta i en kortare 
fysisk undersökning av rörelsekontrol l  för nacke, skuldra och hand som utförs av legitimerade 
fysioterapeuter (sjukgymnaster) med specialistkompetens inom Ortopedisk Manuell Ortopedi (OMT). 
Denna undersökning tar ca 30 minuter att genomföra. Medverkan medför inga eller minimala risker. 
Rörelseuttagen vid undersökningen utförs av musikern själv och resultatet bedöms av fysioterapeuter som 
är medarbetare i forskningsprojektet. Följande test ingår: 

• Test av nackens rörelsesinne genom att via små huvudrörelser följa en markör som rör sig på en 
datorskärm.  

• Test av handens rörelsesinne genom att styra en handhållen laserpekare där laserpunkten ska 
följa en linje på en tavla placerad 1 meter framför laserpekaren. 

• Test av nackens och skuldrans rörelsekontroll genom att utföra sex olika specifika rörelser som 
instrueras av fysioterapeut. 

Anledningen till att undersökningen av rörelsekontroll av nacke, skuldra och hand avgränsas till övre 
stråkmusiker i denna studie är att dessa instrument utgör de största instrumentgrupperna i en orkester 
och involverar ett relativt unikt asymmetrisk hållnings- och rörelsemönster vid musicerande; dessutom vet 
vi från tidigare forskning att violinister och violaster har relativt hög utsatthet av muskuloskeletala 
besvär. I framtida projekt ser vid dock gärna möjligheten att undersöka rörelsekontroll hos samtliga 
instrumentgrupper. 

Vi hoppas att Du tycker detta låter som ett intressant projekt och att Du vill delta i studien. För att studien 
ska ge så rättvisande resultat som möjligt är alla musiker viktiga, både Du som har besvär och Du som är 
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besvärsfri. All data som samlas in kommer att hanteras avidentifierat och endast vara tillgängligt för 
medarbetare inom detta projekt. Du kommer inte behöva ange namn eller personuppgifter utan kommer 
att tilldelas ett deltagarnummer som vi sedan använder för att kunna koppla ihop resultat från enkät 
respektive rörelsetesten. Detta gör att Du heller inte kan få ta del av just dina specifika resultat i 
efterhand. Resultaten av studien kommer endast att presenteras på gruppnivå och ingen enskild individ 
kan därmed identifieras. Resultaten kommer att presenteras vid vetenskapliga konferenser, publiceras i 
olika tidskrifter och kommer ligga till grund för studentuppsatser. 

All medverkan i detta projekt är helt frivillig och det går att när som helst avbryta sitt deltagande i studien 
utan att behöva ange någon orsak till avbrytandet.  

Fackförbunden Sveriges Yrkesmusikerförbund (SYMF) och Musikerförbundet är informerade och 
samtycker till det här beskrivna forskningsprojektet. 

För ytterligare information eller frågor kring studien, vänligen kontakta forskaren och projektledaren 
Ulrik Röijezon vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. 

Med vänliga hälsningar 

Ulrik Röijezon, Lektor 
Inst för Hälsovetenskap 
Luleå tekniska universitet 
Ulrik.roijezon@ltu.se 
0920-492987 
 
Ansvariga medarbetare i forskningsprojektet 
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Bilaga 2- Test protokoll Dissociationstesterna 

 

Instruktioner till testarna: 

Försökspersonen har kläder på överkroppen men ej tjockare plagg än att skulderbladen syns 

(T-shirt eller linne). Om håret är långt så är det uppsatt med snodd så att nacken är synlig. En 

av undersökarna utses till instruktör och är den som instruerar och visar testet på varje 

försöksperson. 

Testet visas en gång av instruktören, sedan utföres det som en testomgång 1-2 ggr för att 

slutligen en gång till utföras av försökspersonen och bedömning sker då direkt av de bägge 

undersökarna. Samtalet minimeras till det som står som behövs för att utföra testet korrekt. 

Feedback eller instruktion kan ges visuellt, verbalt samt taktilt. Testomgång 2 kan behövas 

om försökspersonen inte förstått vad som skall utföras. Det är samma undersökare som 

instruerar försökspersonen varje gång. 

Varje försöksperson har på enkäten ett givet nummer. Samma nummer förs in på test 

protokollen samt protokollen är märkta med undersökare A samt undersökare B. Kontrollera 

innan tester startar att samma försökspersons id.nummer står på test bägge testprotkollen och 

att ni har rätt undersökare angiven. 
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1.Occiput lift test 
Instruktion: Utföres sittande upprätt utan ryggstöd med bäckenet i neutralposition , fötterna ej understödda. 

Nacken i neutralposition. Försökspersonen instrueras att lyfta upp hakan lite utan att huvudet förskjuts framåt så 

det blir en liten extension i övre cervikal. Gör den en liten nick (flexion i övre cervikal) ,”Tänkt dig att 

bakhuvudet glider upp längs en tänkt vägg så du gör en liten nick.” 

Korrekt: Klarar föra huvudet tills pannan passerat vertikallinjen utan skulder elevation, eller protraktion av 

huvudet eller flexion av mittre/nedre cervikal.    

� Klarar 

� Klarar ej…………………………………………… � Protraktion huvud  

(eller flexion cervikal) 

� Inskränkt rörelseomfång (pannan ej 

över vertikallinjen)  

    � Skulder elevation 

 

2. Overhead arm lift 
Instruktion: I Stående: Lyft bägge armarna ovanför huvudet utan att röra nacken (behåll nackens position) 

Korrekt: Klarar 180 grader utan flexion i mittre nedre cervikal, med kontroll i excentrisk och koncentrisk fas 

samt utan att hålla andan. (Andningsmönster får förändras men inte hålla andan.)  

� Klarar 

� Klarar ej…………………………………………… � Flexion mittre cervikal 

    � Inskränkt rörelseomfång  

 

 

3. Horisontal retraction test 
Instruktion Utföres i stående, armarna i 90 graders flexion med scapula i neutralposition armbågarna flekterade. 

Dra armbågarna bakåt utan att sänka armarna. Håll nacken stilla. 

Korrekt: Klarar 15 graders horisontell extension (retraktion) utan att extendera övre cervikal, med kontroll i 

bägge riktningarna. 

 � Klarar 

� Klarar ej …………………………. � Extension övre cervikal  

� Flexion mittre cervikal (Huvudet 

protraherar) 

    � Inskränkt rörelseomfång skuldra 
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4. Head turn test  
Instruktion: Utföres sittande upprätt utan ryggstöd ,columna i neutralposition , fötterna ej understödda. Vrid 

huvudet till hö sedan till vä. Sedan en gång till från höger till vä utan stopp. 

Korrekt: Klarar 70 graders rotation av huvudet med näsan kvar i horisontallinjen, ingen sidböjning, kontinuerlig 

rörelse genom rörelsebanan, ingen större protraktion eller  extension/sidböjning eller flexion/sidböjning. 

Kontroll av scapula (ingen depression, nedåt rotation, retraktion eller elevation). 

� Klarar 

� Klarar ej…………………………………………………� Scapulakontroll 

     � Inskränkt rörelseomfång nacken 

                                � Nacken ej ren rotation 

5. Arm flexion test 
Instruktion: Stående med armen intill sidan med scapula och glenohumeral leden i neutralposition (tummen 

pekar framåt).Håll skuldran stilla och lyft över armen till 90 grader. 

Korrekt: Kan kontrollerar scapula (ingen vingning, tiltning, nedåtrotation, elevation, protraktion/abduktion). 

Kontroll humerus (ingen medial rotation). Klarar upp till 90 grader med kontroll i excentrisk och koncentrisk fas 

samt utan att hålla andan. (Andningsmönster får förändras men inte hålla andan.) 

Vä arm � Klarar 

 � Klarar ej …………………………. � Scapula 

    � Humerus 

    � Andning  

Hö arm � Klarar 

 � Klarar ej ……………………….. � Scapula 

    � Humerus 

    � Andning 

6. Arm Abduktion test 
Instruktion: Stående, armen intill sidan med scapula och glenohumeral leden i neutralposition (tummen pekar 

framåt).Håll skuldran stilla och lyft armen ut från kroppen (scapulas plan) till 90 grader . 

Korrekt: Kan kontrollera scapula (ingen nedåtrot, vingning, tiltning, elevation). Kontroll humerus (ingen medial 

rotation). Klarar upp till 90 grader med kontroll i excentrisk och koncentrisk fas samt utan att hålla andan.  

Vä arm � Klarar 

 � Klarar ej …………………………. � Scapula 

    � Humerus 

    � Andning  

Hö arm � Klarar 

 � Klarar ej ……………………….. � Scapula 

    � Humerus 

    ☐  Andning    

 


