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Abstrakt 

Introduktion: Balans definieras som förmågan att kontrollera tyngdpunkten i förhållande till 

understödsytan. Bålen är centrum av de kinetiska kedjorna och har en betydelsefull roll vid 

utförande och kvalitén på rörelser. Tidigare studier har föreslagit att bålstabilitetsträning har en 

positiv effekt på dynamisk balans. Nedsatt balans kan ge upphov till skador och rehabilitering av 

dessa sker ofta kliniskt. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan bålstabilitet och dynamisk balans 

hos unga friska individer.  

Metod: Studien omfattade 8 försökspersoner. Förfrågan om medverkan sändes till sex 

klassgrupper med universitetsstudenter på Facebook. Dynamisk balans testades via star excursion 

balance test och bålstabiliteten testades via core muscle strength and stability test. 

Resultat: Mellan bålstabilitet och dynamisk balans vid stående på höger fot och sträckning av 

vänster fot, fanns ett måttligt positivt samband vid riktning posteriomedialt (r=0.63). Samt ett lågt 

positivt samband vid riktning posteriolateralt (r=0.35). Ett lågt negativt samband kunde ses vid 

stående på vänster fot och sträckning av höger fot, i den anteriora riktningen (r=-0.45). 

Konklusion: Samband kan antydas mellan bålstabilitet och dynamisk balans vid enstaka 

sträckriktningar och skiljer sig beroende på stödfot. Större studier behövs för vidare undersökning 

inom området. 

 

 

 

Nyckelord: Core muscle strength and stability test, Postural balans, Postural kontroll, Star 

excursion balance test 
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1. Introduktion 

1.1 Balans 

Balans är ett kroppsligt system som tillämpas i nästintill allt en individ gör. Balans, även kallat 

postural kontroll, definieras enligt Shumway-Cook et al. (1) som förmågan att kontrollera 

tyngdpunkten i förhållande till understödsytan. Tyngdpunkten är den centrala punkten av 

kroppens totala massa, medan understödsytan är den kroppsliga yta som är i kontakt med 

underlaget. Ytterligare ett begrepp är centrum av tryck. Detta är en kraft som ständigt rör sig runt 

tyngdpunkten, för att kontrollera tyngdpunkten och bibehålla den inom understödsytan (1). 

Balans kan indelas i statisk och dynamisk. Statisk balans är att bevara tyngdpunkten inom 

understödsytan i stilla position. Medan dynamisk balans är engagerad exempelvis vid gång, 

löpning eller trappgång. Den dynamiska balansen stabiliserar kroppen i rörelse för att bibehålla 

upprätt hållning. Detta sker antingen när både tyngdpunkten och understödsytan rör sig eller när 

tyngdpunkten rör sig utanför understödsytan (2).  

 

Postural kontroll omfattas av ett komplext samarbete mellan flertalet komponenter i det 

muskuloskeletala- och neurala systemet (figur 1). I det muskuloskeletala systemet ingår till 

exempel led och muskel. Det neurala systemet består av exempelvis neuromuskulära synergier, 

sensoriska- och perceptuella processer, samt den anticipatoriska- och adaptiva förmågan (1). Om 

det föreligger en funktionsrubbning i en eller flera av dessa system leder det till en nedsatt 

postural kontroll (3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      Figur 1: Illustration av postural kontroll (4).  
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Muskler aktiveras i synergier så kallade ankel- höft- och stegstrategin för att bevara upprätt 

hållning när balansen utmanas av rörelser eller yttre faktorer som exempelvis knuffar. Muskulatur 

som i huvudsak aktiveras är gastrocnemius, hamstrings, quadriceps, paraspinal och abdominal. 

Aktiveringsordning av muskulatur och intensitet är beroende av vilken riktning och kraft 

störningen har. Vid mindre krafter aktiveras ankelstrategin och om kraftfullare störning används 

höftstrategin. Till sist sker stegstrategin om ankel och höft ej varit tillräckliga. Strategierna 

influeras i sin tur av systemen feedback och feedforward. Feedback aktiverar strategierna av 

respons från sensoriska system som syn, proprioception eller det vestibulära. Feedforward 

stimuleras från en frivillig, anticipatorisk rörelse i syfte att bevara upprätt position ifall en rörelse 

potentiellt stör balansen (1).  

 

Det existerar flera tillvägagångssätt för att testa den dynamiska balansen, ett exempel är star 

excursion balance test (SEBTest). Detta funktionella test ställer ett högt krav på den dynamiska 

balansen i kontrast till stillastående balanstest (5). SEBTest är ett frekvent använt test av 

dynamisk balans och tillämpas både kliniskt och i forskning (6). 

 

I en studie av Peters (7) diskuterades nedre extremitet och dominans. Författaren menar att varje 

individ föredrar en fot att tillämpa beroende på uppgift. En föredragen fot kännetecknas av att 

den utses till uppgifter som att exempelvis manipulera ett objekt. Simultant definieras motsatt fot 

som den icke föredragna och har till uppgift att ge posturalt stöd till aktiviteter hos den 

föredragna. Exempelvis spark av boll där foten som sparkas med utmärks till den föredragna och 

stödjebenet den icke föredragna. 

 

1.2 Bålstabilitet 

Träning av bålstabilitet förekommer regelbundet kliniskt. Enligt Kibler et al. (8, s.190) definieras 

bålstabilitet som: “...the ability to control the position and motion of the trunk over the pelvis and 

leg to allow optimum production, transfer and control of force and motion to the terminal 

segment in integrated kinetic chain activities”.  

 

Bålen är uppbyggd av strukturerna: ryggrad, höft, bäcken, abdominala strukturer, samt övre del 

av nedre extremitet (8). Bålmuskulaturen kan ses likt en låda, med diafragman överst, abdominal 

muskulatur framtill och åt sidorna, paraspinal och gluteal muskulatur baktill och 

bäckenmuskulatur nedtill (9). De muskler som klassas som primära bålstabilisatorer är 

transversus abdominis samt multifidus. Aktivering och kontroll över dessa är betydelsefullt vid 
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förmågan att överföra och hantera krafter från bålen till de övre- och nedre extremiteterna (5). 

Däremot behövs en enhetlig och koordinerad aktivering av all bålmuskulatur, global som lokal, 

för att uppnå en god bålstabilitet (10). Bålstabilitet uppnås via ett samarbete av diverse essentiella 

komponenter, muskulatur med dess egenskaper som styrka och uthållighet, samt proprioception 

och neuromuskulär kontroll (11). 

 

Bålen har som primär uppgift att stödja ryggraden likt en korsett (10). Den har likaså en 

betydelsefull roll vid utförande och kvalitén på rörelser, speciellt i nedre och övre extremitet som 

att sparka och kasta. I och med att bålen är ett centrum i de kinetiska kedjorna, blir kroppens 

positionering och rörelse influerat av dess funktion (8). Test för bedömning av förmåga till 

stabilisering av bålen är exempelvis core muscle strength and stability test (CMSS test), ett test 

för både statisk och dynamisk bålstabilitet. Testet mäter främst musklerna transversus abdominis 

och multifidis förmåga att stabilisera bålen i övningen “stödstående fram på armbågar”, med 

dynamiska rörelser i övre och nedre extremitet (5). 

 

Vidare har det visat sig att aktiviteter som utmanar proprioceptionen stegrar kravet på 

bålmuskulaturens stabilisationsförmåga. Följaktligen kan även träning av bålstabilisation ske 

genom övningar som inkluderar en ökad press på proprioceptionen, till exempel övningar på 

pilatesboll som sittande med enbenslyft och armhävningar (10). 

 

1.3 Tidigare forskning   

Generellt sett har tidigare studier visat att muskelstyrka har en påverkan på postural kontroll 

(12,13). Dessutom har studier föreslagit att bålstabilitet har en positiv effekt på dynamisk balans 

(14-17).  

 

I en studie av Kahle (14), var syftet att undersöka effekten av ett bålstabilitetsprogram på 

dynamisk postural kontroll. Resultatet indikerar på att bålstabilitetsträning kan ha en fördelaktig 

påverkan vid dynamisk balans. Interventionsgruppen fick efter sex veckors träning ett signifikant 

förbättrat resultat på den dynamiska balansen. Vidare i en studie av Kahle et al. (15), jämfördes 

effekten av ett bålstabilitetsprogram på dynamisk balans. Interventionsgruppen fick ett signifikant 

bättre resultat efter en träningsperiod på sex veckor. I konklusionen föreslår författarna att 

bålstabilitetsträning kan vara gynnsam vid förbättring av balans. Fortsättningsvis undersöktes 

effekten av förstärkt bålstabilitet på dynamisk balans hos äldre vuxna, i en studie av Kahle et al. 

(16). Interventionsgruppen fick ett signifikant förbättrat resultat efter en träningsintervention på 
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sex veckor, vilket tyder på att bålträning har effekt på dynamisk balans och bör vara inkluderat i 

balansträning hos äldre vuxna. Till sist i en studie av Sandrey et al. (17), drogs slutsatsen att efter 

sex veckors bålstabilitetsträning blev bland annat den dynamiska balansen signifikant bättre hos 

unga friidrottare. Däremot nämner samtliga studier att mer forskning inom området behövs (14-

17). 

 

1.4 Fysioterapeutiskt perspektiv  

Nedsatt balans kan leda till fall, till exempel hos den äldre populationen, och därigenom ge 

upphov till skador. Cirka en tredjedel av personer över 65 år utsätt årligen för fallolyckor, bland 

annat på grund av nedsatt balans (18) med en kostnad som beräknas uppgå till cirka tio miljarder 

kronor per år (19).  

 

Nedsatt balans är även en riskfaktor för skador hos atleter, speciellt i nedre extremitet som ACL-

skador. Där ett ortopediskt ingripande för en ACL-rekonstruktion samt rehabilitering bedöms för 

en patient kosta 17 000 USD. Den typen av skador är vanligt förekommande inom sporter som 

fotboll och handboll där balansen utmanas. Detta till följd av mycket kvicka rörelseändringar i 

löpning och hopp, ofta förenat med provokation från motståndare (20).  

 

Balansträning är en viktig del inom fysioterapi. Interventioner riktade mot bålstabilitet visar sig 

ha effekt på dynamisk balans (14-17). Detta är betydelsefullt att uppmärksamma, på så sätt att 

diverse balanskomponenter inkluderas i behandlingen hos de individer som behöver förbättra 

balansen. Därigenom kunna ge en mer fördelaktig skadeprevention, rehabilitering, samt minska 

samhällskostnader och lidande hos befolkningen. 
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2. Syfte 

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan bålstabilitet och dynamisk balans hos 

unga friska individer. 

 

3. Material och metod 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Studien har en kvantitativ ansats. Ansatsen var relevant eftersom den syftar till att undersöka 

sambandet mellan olika faktorer (21). 

 

3.2 Design 

Studien är en pilotstudie med tvärsnittsdesign (21). 

 

3.3 Urval och försökspersoner 

Rekrytering av fp genomfördes via sociala medier. Förfrågan om medverkan sändes till sex 

klassgrupper med universitetsstudenter på Facebook. Ett informationsbrev (bilaga 1) bifogades 

där studien presenterades och en förfrågan om medverkan. Studiens inklusions- och 

exklusionskriterier redovisas i tabell 1.  

 

Tabell 1: Inklusions- och exklusionskriterier. 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

18 - 40 år. Men av eller aktuell skada i nedre extremitet 

Lida av någon sjukdom som påverkar balansen 

Opererats det senaste året 

Smärta eller skadeproblematik i bål eller rygg 

Inta något läkemedel som påverkar balansen, till exempel 

blodtryckssänkande eller sömntabletter. 

 

Vid intresse att delta uppmanades studenten kontakta författarna som skickade ett frågeformulär 

till personen (bilaga 2), ett underlag för att kontrollera om personen uppfyllde studiens 
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inklusionskriterier. Om en fp valde att avbryta eller inte uppfyllde inklusionskriterierna fick nästa 

person i anmälningsordning förfrågan om medverkan. 

 

Åtta försökspersoner (fp), fyra män och fyra kvinnor, inkluderades i studien (tabell 2). Studien 

hade ett bortfall på en individ då kriterierna inte uppfylldes. 

 

Tabell 2: Beskrivning av fp. (n=8).  

Variabel Medelvärde (SD) 

Ålder  26,13 (4,34) 

Längd (cm)  174,1 (6,71) 

Inåtrotation höft hö (°) 37,13 (3,44) 

Inåtrotation höft vä (°) 37,25 (7,96) 

Utåtrotation höft hö (°) 35,88 (7,22) 

Utåtrotation höft vä (°) 35,88 (7,18) 

Dorsalflexion fot hö (°) 35,5 (7,02) 

Dorsalflexion fot vä (°) 34,88 (5,37) 

Stödfot vid spark av boll (n) 

  Höger 

  Vänster 

 

0 

8 

3.4 Datainsamling 

3.4.1 Mätinstrument 

Data som samlades in: 

- Ålder, kön: Frågeformulär (bilaga 4) 

- Stödben vid spark av fotboll: Frågan ställdes via mejl eller messenger 

- Benlängd, bilateralt: Standard måttband, mättes från SIAS nedre kant till mediala 

malleolens topp, ryggliggande (22) 

- Total längd: Fp ståendes mot väggen, testledaren drog ett streck på väggen och mätte 

med ett standard måttband ner till golvet 

- Dynamisk balans: SEBTest 
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- Bålstabilitet: CMSS test 

- Dorsalflexion fotled: Goniometer, ståendes (se tabell 3 för reliabilitet) 

- Inåt- och utåtrotation höftled: Goniometer, magliggande (se tabell 3 för reliabilitet och 

tabell 4 för validitet). 

 

Tabell 3: Goniometer interreliabilitet (olika testare)  

och intrareliabilitet (samma testare) (23). 

Led Interreliabilitet Intrareliabilitet 

Fot 0,687 0,795 

Höft 0,552 0,746 

 

Tabell 4: Goniometer validitet (24). 

Led och rörelse ICC (intraclass correlation 

coefficient) 

Höft inåtrotation 0,875 

Höft utåtrotation 0,542 

 

Till vår kännedom har ingen ännu prövat validiteten för goniometer vid rörlighet i fotled. 

 

3.4.2 Test 1: Star excursion balance test 

För den dynamiska balansen användes ett modifierat SEBTest, med de tre riktningarna 

anterior (A), posteriomedial (PM) och posteriolateral (PL). Dessa riktningar valdes på grund 

av att de har bland den högsta reliabiliteten för samtliga riktningar i SEBTest både i 

intratester (samma testare) och intertester (olika testare) (25). I tabell 5 och 6 redovisas 

korrelationskoefficienten och SEM (standard error of measurement). Enligt vår kännedom 

har ingen ännu prövat validiteten. 
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Tabell 5: SEBTest, intrareliabilitets test (25).            

Riktning Examinator 1 

Dag 1 

Examinator 2 

Dag 1 

Examinator 1 

Dag 2 

Examinator 2 

Dag 1 

A 

  Hö 

  Vä 

 

0,95 (1,77) 

0,91 (2,15) 

 

0,94 (2,53) 

0,89 (3,31) 

 

0,93 (2,18) 

0,91 (2,25) 

 

0,95 (1,97) 

0,95 (2,10) 

PM 

  Hö 

  Vä 

 

0,92 (2,64) 

0,89 (2,31) 

 

0,93 (1,88) 

0,88 (2,60) 

 

0,90 (2,38) 

0,96 (1,70) 

 

0,96 (1,93) 

0,94 (2,28) 

PL 

  Hö 

  Vä 

 

0,89 (2,83) 

0,86 (3,21) 

 

0,92 (2,84) 

0,85 (2,49) 

 

0,94 (2,66) 

0,85 (3,03) 

 

0,96 (2,15) 

0,90 (2,76) 

 

Tabell 6: SEBTest, interreliabilitets test (25). 

Riktning Dag 1  Dag 2 

A 

  Hö 

  Vä 

 

0,78 (3,99) 

0,76 (3,95) 

 

0,88 (2,87) 

0,89 (2,75) 

PM 

  Hö 

  Vä 

 

0,78 (3,57) 

0,80 (3,08) 

 

0,89 (2,80) 

0,93 (2,33) 

PL 

  Hö 

  Vä 

 

0,61 (4,96) 

0,58 (4,16) 

 

0,86 (3,87) 

0,88 (2,83) 
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                      Figur 2: Modifierat SEBTest. Utgångsposition (U) samt riktningarna: A, PM och PL. 

 

Testet genomfördes enligt följande:  

Riktningarna (A, PM, PL) tejpades upp på marken, 135º mellan A och PM samt A och PL 

och 90º mellan PM och PL. Utgångsposition var med ansiktet riktat mot linje A, med 

centrum av stödfoten på centrumpunkten samt händerna på höftbenskammen. Testet utfördes 

från riktningen A till PM till PL. För att sedan stå på ett ben och föra det fria benet så långt 

fram fp kunde i luften, på bestämd linje med bibehållen balans och nudda utan att ta stöd med 

spetsen av sin fot på tejpen (figur 2). Vid detta skede markerade testledaren försöket med en 

post-it lapp på tejpen. Ett försök innebar ett utförande på en riktning. Efter återgick fp till 

utgångsposition och stod med fortsatt balans i 15 sekunder innan nästa försök skedde. Testet 

genomfördes tre gånger för varje fot, i varje riktning. Vid avslutad testomgång och byte av 

stödfot vilade fp i fem minuter (26). Provomgång uträttades innan testomgången med totalt 

fyra set, två försök i varje riktning per fot. För att minimera inlärningseffekten under 

testomgången (27). Efter avslutad testomgång för respektive stödfot, mätte testledaren med 

ett standard måttband det maximala testförsöket för varje riktning. Utvärdering av testet 

skedde via resultatet av längsta försöket per riktning per fot, vilket gav sex resultat per fp. 
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Dessa användes till att räkna ut normalisering av värdet på varje riktning för respektive fot. 

Följande formel användes: räckvidd / benlängd x 100 = procent av benlängden som fp kunde 

sträcka sig (27). 

 

Ett försök makulerades om det ansågs ogiltigt. Då återvände fp till utgångsposition, vilade i 

15 sekunder och påbörjade nästa försök i kommande riktning. Om en fp hade fått samtliga tre 

försök på en riktning makulerade hade ej ett nytt försök tillhandahållits. Ett försök bedömdes 

ogiltigt om fp: 

- Inte rörde den tejpade linjen med foten med bibehållen balans 

- Lyfte stödfoten (häl eller fotblad) från centrum 

- Förlorade balansen 

- Inte höll utgångspositionen under en sekund vid start eller slutet av ett försök 

- Släppte händerna från höftbenskammen 

- Stötte sig på det fria benet under ett testförsök (5). 

 

3.4.3 Test 2: Core muscle strength and stability test 

För att mäta bålstabilitet användes CMSS test (5). Testet har god validitet (28), dock till vår 

vetskap har inte reliabiliteten utvärderats. Testet innefattade 8 nivåer, där fp skulle hålla 

huvud, nacke och rygg likt i figur 3 - bild A. Testet utfördes en gång och ingen provomgång 

skedde innan (5). Testet avbröts om kroppsposition ej bibehölls, vid avbrutet eller avklarat 

test räknades resultatet efter den nivå fp klarade enligt bilaga 8. 

 

 

            Figur 3: Positioner för CMSS test i stödstående fram på armbågar. A) nivå 1 grundposition,  

            B) nivå 2-3 armlyft, C) nivå 4-5 benlyft, D) nivå 6-7 diagonalt arm-benlyft (5). 

 

Testet genomfördes enligt följande:  

Nivå 1: Grundposition “stödstående fram på armbågar”. Hålla i 60 sekunder.  
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Nivå 2: Armlyft höger. Rakt fram i samma nivå som huvud, nacke och rygg. Hålla i 15 

sekunder.  

Nivå 3: Höger arm går tillbaka till utgångsposition. Sedan armlyft vänster, rakt fram i samma 

nivå som huvud, nacke och rygg. Hålla i 15 sekunder. 

Nivå 4: Vänster arm går tillbaka till utgångsposition. Sedan benlyft höger där tåspetsen på 

höger fot ska vara i jämnhöjd eller högre med/än vänster häl. Hålla i 15 sekunder.  

Nivå 5: Höger ben går tillbaka till utgångsposition. Sedan benlyft vänster, där tåspetsen på 

vänster fot ska vara i jämnhöjd eller högre med/än höger häl. Hålla i 15 sekunder. 

Nivå 6: Vänster ben går tillbaka till utgångsposition. Sedan diagonallyft, där höger ben lyfts 

och tåspetsen på höger fot ska vara i jämnhöjd eller högre med/än vänster häl. Samt vänster 

arm lyfts, rakt fram i samma nivå som huvud, nacke och rygg. Hålla i 15 sekunder.  

Nivå 7: Vänster arm och höger ben går tillbaka till utgångsposition. Sedan diagonallyft, där 

vänster ben lyfts och tåspetsen på vänster fot ska vara i jämnhöjd eller högre med/än höger 

häl. Samt höger arm lyfts, rakt fram i samma nivå som huvud, nacke och rygg. Hålla i 15 

sekunder.  

Nivå 8: Vänster ben och höger arm går tillbaka till utgångsposition. Hålla i 30 sekunder och 

sedan avslutas testet (5). 

 

3.4.4 Procedur 

Samtliga testtillfällen skedde i en lokal på Luleå tekniska universitet. Innan datainsamlingen 

påbörjades genomfördes ett pilottest, för att göra eventuella förändringar i upplägget av 

testerna. Testtillfället inleddes med att fp signerade ett samtyckesformulär (bilaga 3) och 

frågeformulär (bilaga 4). För att standardisera datainsamlingen hade testledarna bestämda 

ansvarsområden (se flödesschema i bilaga 5), även skapades ett manus där all information 

som förekom under testerna skrevs ner och upprepades under samtliga testtillfällen (bilaga 6). 

Datainsamlingsformulär finns bifogat i bilaga 7. 

 

3.5 Dataanalys  

Samtliga analyser genomfördes i statistikprogrammet Excel 2016. Variabler som 

registrerades var kön, ålder, benlängd, längd, föredraget ben, dynamisk balans, bålstabilitet, 

dorsalflektion i fotled, inåt- och utåtrotation i höftled. Medelvärde och standardavvikelse 

beräknades för variablerna ålder, längd, dorsalflektion i fotled, inåt- och utåtrotation i höftled. 
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SEBTest redovisades i en tabell med normaliseringsvärden för varje riktning och stödfot, 

med medelvärde och standardavvikelse. Benlängd användes för uträkning av 

normaliseringsvärdet vid SEBTest. I samma tabell visades CMSS test med medelvärde och 

standardavvikelse. För att få en större variation avseende möjliga skalsteg användes halvsteg 

på nivåerna för CMSS test (se bilaga 8).  

 

För att beräkna korrelationen mellan bålstabilitet och dynamisk balans framställdes ett 

punktdiagram, en för varje riktning och stödfot. En regressionslinje infördes i figurerna för att 

möjliggöra en visuell tolkning. Ett r värde representerar grad av samband, positivt eller 

negativt, på skalan 0-1:  

- 0.00 - 0.25 = liten till inget samband  

- 0.26 - 0.49 = lågt samband 

- 0.50 - 0.69 = måttligt samband  

- 0.70 - 0.89 = högt samband 

- 0.90 - 1.00 = väldigt högt samband (29).  

 

3.6 Etik 

I enlighet med de etiska principerna (21) verkställdes säkerhetsåtgärder för att förhindra 

uppkomst av skador under testtillfällena exempelvis via att SEBTest tillämpades barfota. 

Även utövades testen i en lugn miljö med ett delvis öppet fönster för att minimera 

störningsmomentet. Fp övervakades och guidades muntligt och visuellt genom testerna av 

testledarna, vilket medförde att testerna genomfördes korrekt. Studien hade en strävan att 

göra gott, där samtliga fp behandlades lika. Fp hade möjligheten att upphäva medverkan i 

studien när denne behagade, utan krav på att uppge orsak eller få någon påföljd, eftersom 

medverkan i studien var frivilligt. Fp fick grundlig och enkel information om studien och 

testerna innan och under testtillfället. En kontrollfråga ställdes om förståelse över utförande 

av tester efter varje given instruktion, för att säkerställa att fp förstod informationen. För 

sekretess och konfidentialitet se bilaga 1. 
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4. Resultat 

4.1 Redovisning av värdena på SEBTest och CMSS test 

I tabell 7 redovisas resultatet av SEBTest och CMSS test. Resultatet på SEBTest visar att fp 

generellt kunde sträcka benet lite längre (procentuellt i förhållande till benlängd) vid stående 

på vänster fot, största skillnaden mellan stödfötterna var cirka 2%. Vid CMSS test var 

medelvärdet 5.88, det vill säga över 7,5 sekunder av nivå 5 (återfört höger ben till 

utgångsposition och lyft vänster ben). 

 

För specifikt resultat per fp inom samtliga datainsamlingar, se bilaga 9 och 10. 

 

Tabell 7: Resultat av SEBTest (%) och CMSS test (nivå). (n=8).  

Variabel Medelvärde (SD) 

Riktning A, vä stödfot 88,77 (6,26) 

Riktning PM, vä stödfot 104,12 (4,57) 

Riktning PL, vä stödfot 98,07 (6,07) 

Riktning A, hö stödfot 86,50 (4,11) 

Riktning PM, hö stödfot 102,51 (6,64) 

Riktning PL, hö stödfot 97,18 (7,22) 

CMSS test 5,88 (2,22) 

 

4.2 Sambandet mellan bålstabilitet och dynamisk balans, vänster stödfot 

SEBTest redovisas i procent hur långt fp kunde sträcka benet i tre riktningar i förhållande till 

sin benlängd. CMSS test presenterades i nivåer som sträcker sig från 1 till 8 (skalsteg 0,5).  

 

Vid riktning A var r värdet -0.45, det vill säga ett lågt negativt samband (figur 4). Vilket 

innebar att ett högt resultat vid CMSS test var förenat med ett lågt resultat vid SEBTest. I 

riktning PM var r värdet 0.01, därav fanns inget samband (figur 5). Till sist i riktning PL var r 

värdet -0.17, därmed ett litet till inget samband (figur 6). 

 

 

 



14 

 

    

Figur 4: Visuell trend mellan bålstabilitet och     Figur 5: Visuellt ingen trend mellan bålstabilitet och  

dynamisk balans med vänster stödfot mot riktning A.    dynamisk balans med vänster stödfot mot riktning PM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Visuell trend mellan bålstabilitet och dynamisk  

balans med vänster stödfot mot riktning PL. 

 

4.3 Sambandet mellan bålstabilitet och dynamisk balans, höger stödfot 

SEBTest redovisas i procent hur långt fp kunde sträcka benet i tre riktningar i förhållande till 

sin benlängd. CMSS test presenterades i nivåer som sträcker sig från 1 till 8 (skalsteg 0,5).  

 

I riktning A var r värdet 0.05, således fanns inget samband (figur 7). Vid riktning PM var r 

värdet 0.63, ett måttligt samband (figur 8), vilket innebär att bålstabilitet och dynamisk balans 

påverkar varandra i denna riktning. Till sist i riktning PL var r värdet 0.35, vilket innebär att 

det fanns ett lågt samband (figur 9). 
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Figur 7: Visuellt ingen trend mellan bålstabilitet och     Figur 8: Visuell trend mellan bålstabilitet och  

dynamisk balans med höger stödfot mot riktning A.    dynamisk balans med höger stödfot mot riktning PM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Visuell trend mellan bålstabilitet och dynamisk 

balans med höger stödfot mot riktning PL. 
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion   

I studien deltog 8 fp och förfrågan om medverkan skickades till en specifik 

universitetsutbildning. Med tanke på att det är en pilotstudie och genomfördes som ett 

examensarbete ansåg vi att 8 fp var tillräckligt. Om mailutskick till studenter på universitetet 

hade kunna genomföras, hade eventuellt chansen ökat till fler anmälda och en större variation 

på fp. Däremot försvårar lagen om GDPR (General Data Protection Regulation) (30) tillträde 

till listor med studentmejler från universitetet. 

 

Efter intresseanmälning var gjord och individen var godkänd efter kriterierna, fick fp 

möjlighet att boka tid för testtillfälle under en period på en vecka med olika tider. Vi känner 

till en studie av Gribble et al. (6) som visade att resultatet av SEBTest kan variera beroende 

på vilken tid på dygnet som testet utförs. De såg att resultatet blev bättre kl 10.00 än kl 15.00 

och kl 20.00. För att förbättra standardiseringen hade vi kunnat applicera detta. Däremot hade 

det gjort metoden mer ineffektiv eftersom datainsamlingen hade krävt fler dagar. 

 

Manus och flödesschema utformades i syfte att standardisera testtillfällena. De två  

testledarna hade bestämda uppgifter och instruktioner att utdela till fp. Testtillfället inleddes 

med att nästintill all data som innebar mätningar, såsom rörlighet och benlängd, samlades in. 

Fp blev i båda testerna muntligt guidade av en testledare utifrån ett manus, samt erhöll 

samma information innan testen. Ytterligare standardisering utfördes via att alla testtillfällen 

skedde i samma lokal. Lokalen var placerad i en del av byggnaden med låg aktivitet, vilket 

minskade risken för störande ljud. Ett fönster var öppet för att minimera risken för dåsighet 

och syrebrist, för att kunna hjälpa fp hålla koncentrationen. Att ovannämnda mätningar av 

rörlighet och benlängd utfördes först var till fördel med tanke på att fp till största del var 

trötta när testerna var gjorda. Ingen standardisering uträttades hos fp, såsom ingen träning och 

intag av alkohol eller tobak innan testtillfället, och ingen uppvärmning gjordes innan testen. 

För att förbättra miljöförhållandena vid testtillfället hade en annan lokal kunnat väljas. Men 

på grund av begränsad tillgänglighet av bättre lokaler valdes denna.  

 

Innan SEBTest gjorde fp en provomgång. Däremot hade ej CMSS test någon provomgång 

eftersom testet är fysiskt ansträngande och provomgången ej kan ske vid samma tillfälle som 

testomgången. Vi är medvetna om att en provomgång är betydelsefullt för att minimera 
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inlärningseffekten under själva testomgången. Vid en ny och okänd motorisk uppgift är det 

svårt att prestera maximalt, men via övning sker en snabb inlärning vilket ökar resultatet (5).  

 

Planen för att mäta längd var initialt att använda en längdmätare i väggmodell, dock på grund 

av begränsad tillgång och tidsbrist gick ej detta att utföra. Därav mättes längden med 

måttband genom att fp fick stå mot väggen, vid ett senare tillfälle. Varav vald metod kunde 

ha gjorts under självaste testtillfället. Alltså kunde tiden effektiviseras för oss testledare och 

deltagandet för fp göras lättare, då tillbakakallande av fp ej hade behövts.  

 

En svaghet i studien var att testerna enligt vår kännedom inte hade både validitet och 

reliabilitet testat. Ytterligare en svaghet är att ingen data om annan fysisk prestationsförmåga 

samlades in, exempelvis muskelstyrka i nedre extremitet eftersom det kan influera 

balansförmågan. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Inledningsvis kan vårt resultat i SEBTest jämföras med Plisky et al. (31). Detta eftersom 

deltagarna är i liknande ålder, då deras studie utfördes på basketspelande ungdomar i 

gymnasieålder. Plisky et al. (31) mätte i riktningarna A, PM och PL, vilket var detsamma 

som i vår studie. Av jämförelsen kan det ses att vid riktning A kom våra fp generellt längre 

med ca 3 %. Vid riktning PM kom våra fp generellt kortare med ca 9 %. Till sist vid riktning 

PL kom våra fp generellt kortare med ca 8 %. Att en viss skillnad kan ses kan stärkas med 

Plisky et al. (31) som säger att resultatet av SEBTest influeras av faktorer såsom styrka i 

nedre extremitet, rörlighet och koordination.  

 

En variation av resultat kunde ses i denna studie. Vissa riktningar visade positiva samband 

och andra inte, där resultatet tycks va olika beroende på vilken stödfot som användes. Som 

McLay et al. (32) och Röijezon et al. (4) förklarar är balans ett komplicerat system som består 

av olika beståndsdelar. Där muskelstyrka må vara en viktig faktor (32). Även i en studie av 

Gülaç (33), fann författaren ett samband mellan benstyrka och dynamisk balans, då om 

benstyrkan förstärktes blev även balansen bättre. Vi anser att det kan appliceras i denna 

studie då resultatet i SEBTest varierade. Det är möjligt att andra komponenter kan vara 

förbättrade, exempelvis beroende av individens bakgrund inom fysisk aktivitet och på så sätt 

kompensera för nedsatt bålstabilitet. Även tänker vi att stark benmuskulatur kan leda till ett 

gott utförande av SEBTest, trots nedsatt bålstabilisation.  
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I resultatet kunde ett lågt till måttligt samband ses mellan bålstabilitet och dynamisk balans 

vid höger stödfot i sträckriktningarna PM och PL. Samtidigt som 100% av fp tillämpar 

vänster som stödfot vid spark av boll. I en review av Sadeghi et al. (34) visade de sig att den 

högra foten generellt används mer mot manipulering av objekt, som att sparka en boll, medan 

den vänstra väljs oftare för postural stabilisation. I kombination med Peters (7) resonemang 

om föredragen fot och Borghuis et al. (10) om att en ökad press på proprioceptionen kräver 

mer av bålstabiliteten, blir det applicerbart i denna studie. Om vi antar att höger är den 

föredragna foten till att sträcka ut och vänster har till uppgift att stödja samt upprätthålla 

postural stabilitet. Varav i SEBTest vid stående på vänster fot var bålstabiliteten eventuellt av 

mindre relativ betydelse, då denne kan va mer van med att stabilisera än höger. Samtidigt 

som vid höger stödfot exponerades den för en uppgift den ej är van vid, vilket sätter ett högre 

krav på systemet och kräver mer av bålstabiliteten. På så sätt kan detta förklara resultatet om 

ett positivt samband mellan bålstabilitet och dynamisk balans på höger stödfot men ej på 

vänster.  

 

Av denna studies resultat var det starkaste sambandet mellan bålstabilitet och riktning PM. 

Detta kan stödjas av Bhanot et al. (35) som har visat att i SEBTest riktning PM, hade 

obliquus externus aktivering ett medelvärde på 41.3 % av maximal voluntary isometric 

contraction (MVIC). Samtidigt som i studien Soo-Yong et al. (36) undersöktes 

muskelaktivering i standard plankan, där obliquus externus hade ett medelvärde på 42.47 % 

av MVIC (höger) och 43.52 % av MVIC (vänster). I relation till vårt resultat skulle eventuellt 

PM vara den riktning som är mest lik utgångspositionen i CMSS test av de andra 

riktningarna. Då de engagerar liknande bålmuskulatur och får ett större samband än de andra 

riktningarna. 

 

I denna studie sågs att rörlighet i nedre extremitet eventuellt kunde påverka utförandet av 

SEBTest, exempelvis dorsalflexion i fotled vid riktning A. Där fp #4 hade av samtliga 

deltagare störst rörlighet, samtidigt som denne även fick högst resultat bilateralt. Samtidigt 

som fp #1 hade minst dorsalflexion och dessutom lägst resultat bilateralt. Vidare kunde vi 

inte i denna studien se att rörlighet i höftrotation skulle påverka resultatet. Till exempel fp #8 

som hade generellt störst rörlighet i höftled, men fick ett resultat som hamna i nederkant i 

riktningarna PL och PM. Tvärtemot fick fp #6 ett av de högre resultaten i samma riktningar, 

men hade generellt lägst höftrörlighet. I en studie av Gribble et al. (26) fann de ej någon 
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korrelation mellan rörlighet i höft- och fotled och prestation av SEBTest. De menar att varje 

individ utför olika rörelsekombinationer för att uppnå den maximala längden, således vid en 

inskränkt rörlighet kompenseras det via ett större rörelseuttag i en annan led. Vi tänkte att 

detta kunde delvis appliceras i denna studie. Detta för att vi, i riktning A, kunde se att fp med 

minst dorsalflektion kom kortast och fp med mest dorsalflektion kom längst. Dock så såg vi 

inget som kan tyda på att höftrotation påverkar testet, följaktligen att vardera fp väljer olika 

strategier för att uppnå målet.  

 

5.3 Klinisk reflektion  

Utifrån studiens fynd förenat med tidigare forskning (14-17), skulle fysioterapeuter kunna 

arbeta kliniskt med bålstabilitet i syfte att förbättra den dynamiska balansen. Vi kan även anta 

att träning av dynamisk balans kan förbättra bålstabiliteten. Vilket stöds av Borghuis et al. 

(10) att bålstabilitet kan tränas via övningar med ökat tryck på proprioceptionen. Resultatet 

belyser bålstabilitetens betydelse för balans, vilket är bidragande i både rehabilitering och 

skadeprevention. Att bålstabiliteten är mer aktiv i vissa riktningar i SEBTest tänker vi är 

värdefullt att beakta inom balansträning, exempelvis vid progrediering eller ökad inkludering 

av bålmuskulatur. 

 

5.4 Konklusion 

Resultatet tyder på ett måttligt positivt samband vid riktning PM, samt ett lågt positivt 

samband vid riktning PL mellan bålstabilitet och dynamisk balans vid höger stödfot. Det 

kunde även antydas ett lågt negativt samband vid vänster stödfot mot riktning A. Slutsatsen 

blir att ett samband kan antydas mellan bålstabilitet och dynamisk balans vid enstaka 

sträckriktningar och skiljer sig beroende på stödfot. Större studier behövs för vidare 

undersökning inom området.  
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Bilaga 1 

 

Informationsbrev för medverkan i studie.  

 

Vi heter Sofie Nilsson och Emilie Olsson, vi går sista terminen på fysioterapeutprogrammet 

på Luleå tekniska universitet och ska utföra vårt examensarbete. Syftet med studien är att 

undersöka sambandet mellan bålstabilitet och dynamisk balans. 

 

Studien baseras på två test som du får utföra, för balans; “modifierat SEBTest” och för 

bålstabilitet; “Core muscle strength and stability test”. Testtillfället beräknas ta ca 1 timme. 

Vid testen kan fysiska effekter uppstå, som andfåddhet och svettningar, därav 

rekommenderas funktionella kläder som även tillåter rörlighet. Före testen mäts rörlighet i 

fot-och höftled, benlängd och längd. 

 

Du är konfidentiell genom hela studien. Data kommer förvaras på en låst dator, där endast 

behöriga har tillgång och raderas direkt vid studiens publikation. Medverkan är frivilligt och 

du har all rätt att avbryta testen utan krav på orsak. Studien publiceras på LTUs hemsida 

(www.ltu.se) för allmänheten. 
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Frågor vid intresse om medverkan i studie 

Har du sedan tidigare någon skada i benen / fot?  

Svar:  

Har du en sjukdom som påverkar balansen? 

Svar:  

Har du opererats inom det senaste året? 

Svar: 

Har du någon smärta eller skadeproblematik i bål eller rygg? 

Svar: 

Äter du någon medicin som påverkar balansen? 

Svar: 

Hur gammal är du? 

Svar: 
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Samtyckesformulär 

Jag har läst informationsbrevet och fått information om testerna och vet att jag kan avbryta 

dessa när som helst utan förklaring.  

 

Jag samtycker till medverkan i denna studie. 

 

 

 

Namn  Ort Datum 
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Frågeformulär 

1. Kön: 

- Markera ditt svar med X 

Man _____     Kvinna _____     Annat _____ 

 

2. Ålder: _____ 
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Flödesschema under testtillfället 

  Tabell 8: Ordning och ansvarsområde vid testtillfälle, grön ifyllnad vid utförande av uppgift.  

Uppgifter (i ordning) Emilie Sofie 

1. Ge samtyckesformulär   

2. Ge individformulär   

3. Mäta benlängd, längd, rörlighet i fot - och höftled.     

3.1. Skriver in data    

4. Förklara SEBTest för FP   

5. Utförande av SEBTest 

5.1. Markerar + mäter avstånd   

5.2. Skriver in data + ha koll på tid.   

6. Förklara CMSS test för FP   

7. Utförande av CMSS test  

7.1. Kontroll av utförande   

7.2. Kontroll av tid + säga övergångarna.   

7.3. Skriver in data   

Avslut 
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Manus för testtillfället 

- Du ska få börja med att ta av dig ytterkläder, skor, strumpor, har du ombyte med dig? 

1. Mäta benlängd. 

- “Du får nu vara vänlig och lägga dig på rygg på britsen så ska jag mäta din benlängd och då 

kommer jag mäta med måttband från SIAS till mediala malleolen” 

2. Mäta inåt och utåtrotation i höftled. 

- “Du kommer nu få ligga på mage på britsen med avslappnade ben medan vi mäter inåt- och 

utåtrotationen i din höft med en goniometer, emilie kommer att stabilisera ditt bäcken så vi 

bara får ut höftens rörlighet” 

3. Mäta dorsalflexion i fotled.  

- “Du kommer nu att få placera foten i mitten på en step up bräda och sen föra knät så långt 

fram som möjligt utan att släppa med hälen från marken. När detta är gjort kommer jag att 

mäta dorsalflektionen med en goniometer” (Sofie demonstrerar) 

4. Förklaring SEBTest + Sofie demonstrerar. 

- “Du kommer nu att få utföra ett test för din dynamiska balans. Testet heter SEBTest och 

detta är en modifierad version med mindre riktningar. Testet går till såhär + Sofie 

demonstrerar: 

- Du har tre riktningar upptejpade på marken, A, PM och PL.  

- Utgångsposition är med ansiktet riktat mot linje A, du ska stå i jämfota med mitten av 

stödfoten i centrum av linjerna, samt händerna på höftbenskammen.  

- Du kommer att utföra testet i följande ordning; från A till PM till PL. 

- Du kommer få föra det fria benet i luften så långt fram du kan på en linje och sedan mycket 

lätt snudda, utan att ta stöd, med tårna på tejpen. Då kommer jag markera hur långt du 

kommer, sen går du tillbaka till utgångsposition. 

- Testet utförs tre gånger för varje fot, i varje riktning dvs 9 försök per FOT. Mellan varje 

försök ska du stå i utgångspositionen och vila i 15 sekunder. 

- Vid byte av fot kommer du vila i fem minuter.  

- Testförsök anses som ogiltigt om du: 



 

 

 - Förlorar balansen 

 - Släpper händerna från höftbenskammen 

 - Inte rör den tejpade linjen med foten med bibehållen balans 

 - Lyfter stödfoten (häl eller fotblad) från centrum 

 - Inte håller utgångspositionen under en sekund vid start eller slutet av ett försök 

 - Har stött sig på det fria benet under ett testförsök. 

- Du kommer att få utföra en provomgång innan, för varje fot totalt 2 gånger för varje 

riktning. 

- Till sist vill jag påpeka att det är tillåtet att böja, sträcka, vrida dig fritt i fot, knä och höftled, 

så länge du inte flyttar eller lyfter på stödfoten. 

- Har du några frågor?” 

Vad testledare säger och tid, SEBTest: 

Direkt efter tillbakagång av foten: Nu får du vila. 

10 sek: När jag säger nu får du börja mot nästa riktning vilket är X. 

15 sek: Nu. 

- Vila 5 min -  

4 min: Du kan nu centrera vänster/höger fot över mitten av testet för att vara beredd på att 

utföra nästa runda av försök. 

4.50: När jag säger nu får du börja i nästa riktning vilket är X. 

5 min: Nu. 

Direkt efter tillbakagång av foten: Nu får du vila. 

10 sek: När jag säger nu får du börja mot nästa riktning vilket är X. 

15 sek: Nu. 

5. Förklaring Core muscle strength and stability test. 

- Du kommer nu få utföra ett bålstabilitet test kallat Core muscle strength and stability test. 

Testet består av totalt åtta olika nivåer som du ska försöka ta dig igenom så gott du kan.  

- Grundpositionen är plankan, där huvud, nacke och rygg ska bibehållas genom hela testet likt 

bild A. 

- Testets olika nivåer ser ut såhär:  

Nivå 1: Är grundposition “plankan”. Denna ska du hålla i 60 sekunder → (BILD A). 

Nivå 2: Ska du lyfta höger arm → (BILD B). Rakt fram i samma nivå som huvud, nacke och 

rygg. Denna ska du hålla i 15 sekunder. 



 

 

Nivå 3: Höger arm går tillbaka till utgångsposition. Sedan lyfter du på samma sätt vänster 

arm. Hålla i 15 sekunder. 

Nivå 4: Går vänster arm tillbaka till utgångsposition. Sedan lyfter du höger ben → (BILD C) 

där tåspetsen på höger fot ska vara i jämnhöjd eller högre än vänster häl. Hålla i 15 sekunder. 

Nivå 5: Höger ben går tillbaka till utgångsposition. Sedan lyfter du vänster ben, på samma 

sätt som höger ben. Hålla i 15 sekunder. 

Nivå 6: Vänster ben går tillbaka till utgångsposition. Sedan ska du göra diagonallyft →  

(BILD D), där höger ben lyfts likt tidigare. Samtidigt som du lyfter vänster arm, som tidigare. 

Hålla i 15 sekunder.  

Nivå 7: Vänster arm och höger ben går tillbaka till utgångsposition. Sedan diagonallyft igen, 

där vänster ben och höger arm lyfts på samma sätt som tidigare. Hålla i 15 sekunder.  

Nivå 8: Sista nivån, vänster ben och höger arm går tillbaka till utgångsposition → (BILD A). 

Denna ska du hålla i 30 sekunder och sedan avslutas testet.  

- Du kommer inte få utföra någon provomgång innan. 

- Testet kommer att avbrytas om du ej klarar av att bibehålla kroppspositionen enligt 

utgångspositionen (BILD A).  

- Vill till sist nämna att det är lätt att kompensera via att vrida höften (demonstrera), så var 

noga med att hålla utgångspositionen. 

- Har du några frågor?” 

Vad testledare säger och tid, Core muscle strength and stability test: 

Innan testet: När du är redo så gå upp i grundposition vilket är plankan så startar jag tiden. 

50 sek: När jag säger nu ska du lyfta höger hand och hålla i jämnhöjd med huvudet. 

1 min: Nu. 

1:05: När jag säger nu ska du ta ner höger hand och lyfta vänster hand. 

1:15: Nu. 

1:20: När jag säger nu ska du ta ner vänster hand och lyfta höger ben och tårna ska vara över 

hälen på vänster fot. 

1:30: Nu. 

1:35: När jag säger nu ska du ta ner höger fot och lyfta vänster fot till samma position. 

1:45: Nu. 

1:50: När jag säger nu ska du ta ner vänster fot och lyfta höger fot och vänster arm till en 

diagonalposition. 

2 min: Nu. 



 

 

2:05: När jag säger nu ska du ta ner ben och arm och lyfta vänster ben och höger arm till en 

diagonalposition. 

2:15: Nu. 

2:20: När jag säger nu ska du ta ner arm och ben och stå i grundposition alltså plankan. 

2:30: Nu. 

2:50: När jag säger till nästa gång ska du vila. 

3 min: Vila. 
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Tabell 9: Datainsamling formulär. 

Vad som testas Resultat 

Längd (cm)  

Benlängd höger (cm)  

Benlängd vänster (cm)  

Dorsalflektion höger (°)  

Dorsalflektion vänster (°)  

Utåtrotation höft höger (°)  

Utåtrotation höft vänster (°)  

Inåtrotation höft höger (°)  

Inåtrotation höft vänster (°)  

Resultat, riktning A, vänster fot som stödfot (cm)  

Resultat, riktning PM, vänster fot som stödfot (cm)  

Resultat, riktning PL, vänster fot som stödfot (cm)  

Resultat, riktning A, höger fot som stödfot (cm)  

Resultat, riktning PM, höger fot som stödfot (cm)  

Resultat, riktning PL, höger fot som stödfot (cm)  

Nivå CMSS test  

Tid CMSS test  
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Tabell 10: Nivåer efter tid. 

Nivå Tid (min) 

1 01:00:00 

1,5 01:07:50 

2 01:15:00 

2,5 01:22:50 

3 01:30:00 

3,5 01:37:50 

4 01:45:00 

4,5 01:52:50 

5 02:00:00 

5,5 02:07:50 

6 02:15:00 

6,5 02:22:50 

7 02:30:00 

7,5 02:15:00 

8 03:00:00 
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Tabell 11: I denna tabell finns allmän info om fp och resultaten på testerna. 

Försöksperson 1 2 3 4 5 6 7 8 

Kön K M M M M K K K 

Ålder 32 21 29 20 30 24 30 23 

Längd (cm) 177,5 175 180,5 179 183 164,5 166 167,3 

Stödben vid 

spark på boll 

Vä Vä Vä Vä Vä Vä Vä Vä 

Benlängd hö 

(cm) 

92,5 90 94 90,5 96 82 81,5 83 

Benlängd vä 

(cm) 

93 89 94,5 90 95 83 82 84 

Dorsalflex hö 

(°) 

23 34 36 49 31 34 41 36 

Dorsalflex vä 

(°) 

24 35 35 43 35 34 41 32 

Utåtrot höft hö 

(°) 

40 29 43 36 31 23 39 46 

Utåtrot höft vä 

(°) 

44 32 46 34 34 22 34 41 

Inåtrot höft hö 

(°) 

32 40 38 37 39 33 35 43 

Inåtrot höft vä 

(°) 

32 39 39 30 30 29 49 50 

Riktning A, vä 

fot som 

stödfot (cm) 

70 74,5 84 86,8 85,5 77,6 72,9 77,4 

Riktning PM, 

vä fot som 

91,5 94 102,7 97,1 91,2 89 85,1 87,2 



 

 

stödfot (cm) 

Riktning PL, 

vä fot som 

stödfot (cm) 

84 84,5 96,8 88 87 88,8 84,9 80,1 

Riktning A, hö 

fot som 

stödfot (cm) 

72,4 77,4 83,2 84,4 82 73,1 69,9 72 

 

Riktning PM, 

hö fot som 

stödfot (cm) 

 

90,4 

 

92,3 

 

103,1 

 

100,4 

 

92 

 

86,9 

 

87,3 

 

76 

Riktning PL, 

hö fot som 

stödfot (cm) 

78,4 91,7 100,6 92 88,8 82,9 81,8 74,2 

Nivå CMSS 

test, den nivå 

fp slutar på 

8 8 7 8 5 6 5 1 

Tid CMSS test 

(min:s:hs) 

3:00:00 3:00:00 2:26:44 3:00:00 2:00:00 2:13:35 2:00:00 1:00:00 
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Tabell 12: Här syns resultatet i procent, uträkningen är sträckan i cm på SEBTest dividerat med benlängden på 

det ben som sträcks ut multiplicerat med 100.    

Försöksperson Riktning 

A, stödfot 

vä 

Riktning PM, 

stödfot vä 

Riktning PL, 

stödfot vä 

Riktning A, 

stödfot hö 

Riktning PM, 

stödfot hö 

Riktning PL, 

stödfot hö 

1 75,68 98,92 90,81 77,85 97,2 84,3 

2 82,78 104,44 93,89 86,97 103,71 103,03 

3 89,36 109,26 102,98 88,04 109,1 106,46 

4 95,91 107,29 97,24 93,78 111,56 102,22 

5 89,06 95 90,63 86,32 96,84 93,47 

6 94,63 108,54 108, 29 88,07 104,7 99,88 

7 89,45 104,42 104,17 85,24 106,46 99,76 

8 93,25 105,06 96,51 85,71 90,48 88,33 

 


