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Sammanfattning 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka inter- och intrabedömarreliabiliteten för rörelseanalysen 

”9+ screening batteri” hos en grupp unga fotbollsspelande flickor med avseende totala 

bedömningen av rörelseutförandet. 

 

Metod 

Tolv friska fotbollsaktiva flickor (13-14 år) deltog i studien. Testerna genomfördes vid två 

tillfällen med sju dagars mellanrum. Screeningbatteriet bestod av elva funktionella test samt 

tre tilläggstest. Utförandet bedömdes av sex sjukgymnaster som alla hade liten vana av att 

använda testbatteriet.  

 

Resultat 

Gruppen hade ett medelvärde på 17.2 ± 1.3 (95 % CI; 14.4–19.9) vid testtillfälle 1 och 17.4 ± 

1.8 (95 % CI; 13.4–21.5) vid testtillfälle 2 av totalt 33 poäng. Därmed fanns det ingen 

deltagare som nådde upp till 22 poäng (67 %) som är den förutbestämda gräns som föreslagits 

indikera ökad risk för skada. Det fanns ingen signifikant skillnad (p = 0.54) för 

interbedömarreliabiliteten mellan testtillfälle 1 och 2 gällande den totala poängsumman för 

hela screeningbatteriet. Däremot fanns en signifikant skillnad mellan sjukgymnasterna (p = 

0.002) där bedömare 1 (p = 0.007) och bedömare 2 (p = 0.003) angav högre värden i 

jämförelse med bedömare 4. ICC för interbedömarreliabilitet för testtillfälle 1 och 2 var 0.68. 

Medelvärdet för ICC för alla sjukgymnaster för intrabedömarreliabilitet var 0.60. ICC 

varierade mellan 0.43-0.67 (p = 0.16-0.65). 

 

Slutsats 

Denna studie visar att 9 + screening batteri är måttligt reliabelt vid screening av unga 

fotbollsspelande flickor både för inter- och intrabedömarreliabilitet när det gäller hela 

testbatteriet. Den låga totalsumman hos gruppen visar även att det är ytterst viktigt att fånga 

upp de atleter ur denna population som genom rörelseanalys upptäcks ha en ökad risk för 

skada. Genom preventiva åtgärder kan eventuella skador förhindras.   



 

 

Abstract 

Aim 

The aim of the study was to determine inter- and intra-rater reliability of the total score from 

the functional movement screening test - 9+ screening battery, among a group young female 

soccer players. 

 

Method 

Twelve healthy female soccer players (13-14 years) participated in the study. The tests were 

conducted on two occasions separated by seven days. The screening battery included eleven 

functional movement tests and three clearing exams. The performance was evaluated by six 

physical therapists with little experience in this specific test battery. 

 

Results 

The mean score of the group was 17.2 ± 1.3 (95 % CI; 14.4–19.9) for test occasion 1 and 17.4 

± 1.8 (95 % CI; 13.4–21.5) for test occasion 2 out of a total of 33 points. However, there were 

no participants that reached 22 points (67 %), i.e. the predetermined limit proposed to indicate 

a risk of injury. There was no significant difference (p=0.54) of the inter-rater reliability 

between test occasion 1 and 2 in the total score of the entire screening battery. A significant 

difference was observed in the scoring between the physical therapists (p = 0.002), where 

rater 1 (p = 0.007) and rater 2 (p = 0.003) scored higher values in comparison to rater 4. Intra 

class correlation (ICC) for inter-rater reliability for test occasion 1 and 2 was 0.68. The mean 

ICC for inter-rater reliability for all physical therapists was 0.60, and ICC ranged from 0.43-

0.67 (p = 0.16-0.65). 

 

Conclusions 

This study shows that the 9+ screening battery is moderately reliable when screening young 

female soccer players for both inter-and intra-rater reliability in regards to the results for the 

entire test battery. The low total score of the group also shows that it is extremely important to 

find those athletes from this population who, through functional movement analysis, are 

detected to have an increased risk of injury. Preventative measures may help potential injuries 

to be avoided. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Funktionella rörelseanalyser har på senare tid blivit ett vanligt sätt att screena idrottare i syfte 

att öka prestation men framför allt för att förebygga skador (Onate, Dewey, Kollock, Thomas, 

Van Lunen, DeMaio & Ringleb 2012). Functional Movement Screen (FMS) är ett testbatteri 

som utvecklats och används för att hitta funktionella begränsningar som beror på svagheter i 

proprioception, rörlighet eller stabilitet (Cook, Burton & Hoogenboom 2006). I Sverige har 

man vid Riksidrottförbundets Idrottsmedicinska klinik på Bosön utvecklat ett eget testbatteri 

som kallas 9+ screening batteri (Frohm, Flodström & Kockum 2013). De har utgått från sex 

av de sju rörelserna i FMS: djup knäböj, utfallssteg, aktiv höftflexion, armhävning, 

diagonallyft och skulderrörlighet (Frohm, Heijne, Kowalski, Svensson & Mykleburst 2012). 

Dessutom har även testet enbensknäböj tagits med från United States Tennis Association 

High Performance Profile (USTA 2013) och sedan har testbatteriet utökats med ryggliggande 

bålkontroll med raka ben och sittande bålrotation (Frohm et al 2012). I den senaste versionen 

av testbatteriet har även djupt enbensknäböj lagts till samt nedhopp med anledning av att 

reliabiliteten för enbensknäböj var låg (Frohm et al 2012) samt att dålig kvalitet på nedhopp 

kan kopplas till ökad risk för korsbandsskada hos kvinnliga idrottare (Hewett, Myer, Ford, 

Heidt, Colosimo, McLean, van den Bogert, Paterno & Succop 2005).  

1.2 Forskningsläge 

Två studier har undersökt den prediktiva validiteten för FMS (Chorba RS, Chorba DJ, 

Bouillon, Overmyer & Landis 2010; Kiesel, Plisky & Voight 2007). Kiesel, Plisky och 

Voight (2007) fann att totalsumman 14 eller lägre av möjliga 21 (dvs. 67 %) hos 46 manliga 

professionella amerikanska fotbollsspelare var associerat med risk för framtida skada med en 

sensitivitet på 0.51 och specificitet på 0.91. Chorba et al (2010) såg att samma summa var 

signifikant associerat med skada hos 38 kvinnliga universitetsatleter då testet genomfördes 

före säsongsstart; 69 % av de som fick totalsumman 14 eller lägre drabbades av skada under 

säsongen.  I en studie publicerad av Kiesel, Plisky och Butler (2011) jämfördes totalsumman 

av FMS före och efter sju veckors intervention hos 62 professionella amerikanska 

fotbollsspelare där man fann att 39 spelare fick en totalsumma över 14 efter interventionen i 

jämförelse med sju vid test före intervention. Samtidigt såg man att 42 spelare var fria från 

synliga sidoskillnader vid rörelseanalysen efter interventionen i jämförelse med 31 före. 
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Bodden, Needham och Chockalingam (2013) genomförde en liknande interventionsstudie för 

en grupp män inom Mixed Martial Arts (MMA) där man randomiserade deltagarna i en 

interventions- respektive kontrollgrupp. Resultaten visade att interventionsgruppen i större 

utsträckning hade en poäng högre än 14 efter åtta veckors träning med korrigerande övningar 

samt att fler ur interventionsgruppen var fria från asymmetrier vid uppföljning i jämförelse 

med kontrollgruppen. I en annan studie undersöktes förändring i prestation under en säsong 

hos friidrottare där man kommit fram till slutsatsen att de som fått bra resultat på 

rörelseanalysen även presterar bättre än de som har asymmetrier samt låg poäng (Chapman, 

Laymon & Arnold 2014). 

 

Att effektivt kunna screena idrottare med hjälp enkla funktionella tester är viktigt för att 

kunna förebygga skador (Onate et al 2012). Tester bör vara reliabla mellan olika bedömare så 

att bedömningen blir likvärdig oberoende av vilken terapeut idrottaren träffar. Dessutom bör 

testerna vara valida så att eventuella dysfunktioner faktiskt kan upptäckas. Flertalet studier 

har undersökt reliabiliteten för rörelseanalyser, framför allt för FMS, med varierat resultat för 

inter- och intrabedömarreliabilitet (Elias 2013; Frohm et al 2012; Gribble, Brigle, 

Pietrosimone, Pfile & Webester 2013; Minick, Kiesel, Burton, Taylor, Plisky & Butler 2010; 

Onate et al 2012; Parenteau, Gaudreault, Chambers N, Chambers S, Boisvert, Grenier, Gagné 

& Balg 2013; Shultz, Anderson, Matheson, Marcello & Besier 2013; Smith, Chimera, Wright 

& Warren 2013; Teyhen, Shaffer, Lorenson, Halfpap, Donofry, Walker, Dugan & Childs 

2012). Interbedömarreliabiliteten i dessa studier har varit varierande mellan dålig till utmärkt 

med korrelationsvärden (ICC) 0.38-0.98. Det stora spannet mellan studierna  kan bero på en 

rad faktorer så som olikheter i utförandet av testbatteriet. Generellt kan man säga att om 

forskningspersonerna har liknande resultat (liten spridning) blir ICC lågt och där 

forskningspersonerna har stor skillnad i resultatet (stor spridning) blir ICC högt. (Vincent & 

Weir 2012, s. 221) Det bör tilläggas att det bara är en av studierna som visade dålig 

interbedömarreliabilitet där fem testledare poängsatte en videoinspelad rörelseanalys av 39 

universitetsatleter (Shultz et al 2013). Vad gäller intrabedömarreliabilieten varierade även 

denna i tidigare forskning mellan dålig till utmärkt med ICC-värde mellan 0.37 och 0.96. 

Inter- och intrabedömarreliabiliteten av den tidigare versionen av 9+ screening batteri har 

undersökts hos åtta testledare som genomförde rörelseanlysen på 18 manliga 

elitfotbollsspelare vid två tillfällen med en veckas mellanrum och fann att testbatteriet hade 

god reliabilitet för denna målgrupp med ett ICC-värde 0.80-0.81 för interbedömarreliabilitet 
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och 0.75 för intrabedömarreliabiliteten (Frohm et al 2012). I studien genomfördes 

bedömningen av rörelseanalysen ”live” dvs. bedömarna var på plats under testtillfället.  

1.3 Problemformulering 

Det finns ännu ingen reliabilitetsstudie utförd på den nya versionen av 9+ screening batteri i 

sin helhet och heller ingen reliabilitetsstudie som fokuserar på ungdomsidrott. Trots att det 

finns god upprepbarhet för den tidigare versionen av screening batteriet för 

elitfotbollsspelande vuxna män går det inte att generalisera resultatet till idrottsaktiva 

ungdomar inom fotboll. Många fler barn än vuxna är idag idrottsaktiva och barn- och 

ungdomsidrott är en viktig fråga för hälsa och välfärd i Skandinavien (Toftegaard Støckel, 

Strandbu, Solenes, Jørgensen & Fransson 2010).  Unga aktiva riskerar, liksom vuxna, att 

drabbas av överbelastningsskador och akuta skador. Riskfaktorer för unga växande atleter är 

t.ex. känsliga tillväxtzoner, muskler som inte förlängs i samma takt som bentillväxt i snabba 

tillväxtfaser, obalans i övergången mellan muskler och senor. (Micheli & Klein 1991) 

Parenteau et al (2013) undersökte reliabiliteten hos 28 hockeyspelande pojkar i ålder 13-16 år 

med resultatet utmärkt reliabilitet för både inter- och intrabedömaraspekten. De fann dock att 

nästan 61 % av atleterna hade en lägre poäng än 14 av totalt 21 poäng. Förutom ishockey är 

fotboll en populär idrott där majoriteten av de aktiva består av spelare under 18 år (FIFA 

2007). I Sverige är fler än 2/5 av pojkarna i barn- och ungdomsidrotten aktiva inom fotboll 

och den motsvarande siffran för flickor är nästan 1/3 (Toftegaard Støckel et al 2010). Därmed 

är det av intresse att undersöka screeningbatteriet på unga fotbollsspelare och även det 

kvinnliga könet därför att det är tidigare känt att kvinnor i större grad än män råkar ut för 

skador inom idrotten (Arendt & Dick 1995; Leetun, Ireland, Willson, Ballantyne & Davis 

2004; Powell & Barber-Foss 2000). Exempelvis har man sett att kvinnor har en ökad laxitet i 

främre korsbandet före ägglossning (Belanger, Burt, Callaghan, Clifton & Gleberzon 2013) 

vilket kan ge ökad skaderisk under denna period. Då kvinnor och män har anatomiska, 

hormonella, neuromuskulära och biomekaniska skillnader blir det ännu mer viktigt att 

undersöka reliabiliteten för denna grupp. Exempel på dessa skillnader för kvinnor innebär en 

ökad q-vinkel, ökad pronation av fotleder, högre östrogennivåer som påverkar neuromuskulär 

funktion och kontroll, annan kvot mellan muskelstyrka för agonist/antagonist (Hewett, Myer 

& Ford 2006). Dessa skillnader skulle kunna medföra att det är svårare att poängsätta 

kvinnliga idrottare och därmed behövs reliabiliteten för 9+ screening batteri testas på denna 

grupp. 
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1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka inter- och intrabedömarreliabiliteten för 9+ screening 

batteri hos unga fotbollsspelande flickor. 

 

Studiens frågeställningar var: 

 Hur god är samstämmigheten mellan testledarna (interbedömarreliabiliteten) med 

avseende på den totala bedömningen av rörelseutförandet vid genomfört screening 

batteri?  

 Hur god är samstämmigheten för varje testledare (intrabedömarreliabiliteten) med 

avseende på den totala bedömningen av rörelseutförandet vid genomfört screening 

batteri? 

2 Metod 

2.1 Val av metod 

Detta är en kvantitativ studie med upprepade mätningar som utfördes för att undersöka inter- 

och intrabedömarreliabilitet för den valda gruppen. 

2.2 Forskningspersoner 

Tjugotvå friska fotbollsspelande flickor rekryterades till denna studie genom kontakt med 

ansvarig sjukgymnast i ett fotbollslag. Inklusionskriterier var att forskningspersonerna skulle 

vara 13 – 14 år. De flickor som p.g.a. sjukdom eller skada inte kunde delta i skolgymnastik 

eller försäsongsträning exkluderades. Forskningspersonerna och deras föräldrar informerades 

skriftligt om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avsluta sin 

medverkan utan att behöva ange orsak (Bilaga 1). Samtycke inhämtades genom e-mail då en 

förälder genom att besvara det utskickade informationsbrevet gav samtycke till ungdomens 

deltagande i studien. Sexton flickor anmäldes till studien; dock var två flickor sjuka vid första 

tillfället för datainsamling och därför blev deltagarantalet slutligen 14. Forskningspersonerna 

var idrottsaktiva tre ggr/v under försäsong.   

2.3 Procedur 

Rörelseanalysen bestod av elva funktionella tester och tre tilläggstester (Figur 1-14) (Frohm, 

Flodström & Kockum 2013, s. 16). Varje individ testades två gånger med en veckas 
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mellanrum på författarens arbetsplats uppdelade i grupper om fyra till fem personer. 

Testledarna rekryterades på arbetsplatsen och bestod av sex sjukgymnaster med varierande 

erfarenhet av att genomföra och bedöma rörelseanalys enligt 9+ screening batteri (Tabell 1). 

Innan datainsamlingen fick testledarna läsa in sig på 9+ screening batteriet och hur respektive 

test utförs och bedöms. Sedan fick de delta i en genomgång av dessa, övning för övning, samt 

delta i ett pilottillfälle där man genomförde hela rörelseanalysen enligt manualen på en 

individ.  

Forskningspersonerna fick vid ankomst till kliniken vid första tillfället fylla i ett enklare 

frågeformulär angående längd, vikt och tidigare skador. Alla forskningspersoner genomförde 

sedan screening batteriet under eftermiddagen uppdelade i mindre grupper om fyra eller fem 

personer. Författaren till studien ansvarade för att muntligt förklara varje test enligt 

standardiserade instruktioner i manualen och visade sedan en bild på start- och slutposition. 

Först när alla personer i gruppen genomfört testet gick man vidare till nästa moment. De sex 

sjukgymnasterna rörde sig under försöken runt forskningspersonerna för att kunna se rörelsen 

ur olika vinklar och därmed optimera bedömningen. Däremot fanns ingen standardisering av 

positioneringen. Rörelseanalysen tog ca 20 min att utföra för varje forskningsperson. 

 

Tabell 1. Information om sjukgymnasterna (n = 6) 

Sjukgymnast Antal år i yrket Antal år med 

idrottare 

Erfarenhet med 

rörelseanalys 

1 3 3 Ja 

2 3 0.5 Nej 

3 13 0 Nej 

4  1 0.5 Ja 

5 1.5 0 Nej 

6 11 11 Nej 

 

2.4 Testmoment 

Momenten som ingick i screening batteriet var djup knäböj (Figur 1), enbensknäböj (Figur 2), 

djup enbensknäböj (Figur 3), utfallssteg med tilläggstest Thomas test (Figur 4, 5), höftflexion 

(Figur 6), bålkontroll med raka ben (Figur 7), armhävning med tilläggstest ryggextension 
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(Figur 8, 9), diagonallyft (Figur 10), sittande rotation (Figur 11), skulderrörlighet med 

tilläggstest Apprehension test (Figur 12, 13) och nedhopp (Figur 14) (Frohm, Flodström & 

Kockum 2013 s. 35-ff). Tilläggstesterna poängsattes inte utan används för att vid Thomas test 

kontrollera rörlighet i höftböjare, vid ryggextension upptäcka smärta i ländryggen samt vid 

Apprehension test kontrollera instabilitet i axeln (Frohm, Flodström & Kockum 2013 s. 51-

ff). Screening batteriet bedömdes på en fyrgradig poängskala från 3 till 0 där ”3 = korrekt 

utfört funktionstest, 2 = ett utfört funktionstest med viss grad av kompensatoriska rörelser 

enligt bedömningskriterierna, 1 = ett utfört funktionstest med tydliga kompensatoriska 

rörelser och balanssvårigheter enligt bedömningskriterierna och 0 = smärta” (Frohm, 

Flodström & Kockum 2013, s. 26). Varje test utfördes tre gånger och vid bilaterala övningar 

började man alltid med vänster sida. Det högsta poänget av de tre försöken registrerades 

förutom vid nedhopp där den sämsta poängen blev den slutgiltiga. När det fanns en 

sidoskillnad så registrerades den lägsta poängen av de två sidorna (Frohm, Flodström & 

Kockum 2013, s. 24). Alla moment förutom nedhopp utfördes barfota. Deltagarna ombads 

även att utföra screeningen med kläder som inte dolde knäled eller överkropp d.v.s. tights 

eller shorts samt linne eller sporttopp. Hela screening batteriet utfördes enligt manualen 

(Frohm, Flodström & Kockum 2013, s 35-ff). Materialet som användes för att utföra 

screeningen var två käppar, en två cm planka, en fyra cm planka, tejp, en matta, måttband 

samt en 40 cm hög plint.  

 

 

Figur 1a (startposition) och b (slutposition). Djup knäböj – käpp hålls med raka armar över huvudet och hälarna på 2 

cm förhöjning. Deltagaren utför sedan en kontrollerad knäböj under horisontalplanet och vänder sedan kontrollerat 

upp igen. Om personen inte klarar detta helt sker samma utförande på 4 cm förhöjning.  
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Figur 2a (startposition) och b (slutposition). Enbensknäböj – Deltagaren står på ett ben med andra benet böjt bakåt 

och händerna på höfterna. Personen utför sedan en enbensknäböj som djupt och kontrollerat som möjligt. 

 

 

Figur 3a (startposition) och b (slutposition). Djup enbensknäböj – Armarna och ena benet riktas rakt framåt, hälen 

på 2 cm förhöjning. Personen utför sedan en djup enbensknäböj så att framsida lår hamnar under horisontalplanet 

och vänder sedan upp med kontroll. 

 

 

Figur 4a (startposition) och b (slutposition). Utfallssteg – Deltagaren positionerar i ett ufallssteg och man mäter 

avståndet mellan främre tå och bakre tå för att få en startposition där axel, höft och knä ska gå i linje. Därefter håller 
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personen en käpp bakom ryggen med ena handen som har kontakt med nacken och andra handen som har kontakt 

med ländryggen. Armbågen ska vinklas ut. Sedan ställer sig personen i utgångsläge och utför ett utfallssteg. 

 

 

Figur 5a (startposition) och b (slutposition). Tillägg Thomas test – Deltagaren tar tag om ett knä och sätter sig längst 

ut på britsen för att sedan fälla sig långsamt bakåt på rygg. Testledaren stödjer foten som är uppdragen med sin 

hand, höft eller axel så att ländryggen har kontakt med britsen. Testledaren håller sedan lätt över knäskålen medan 

personen uppmanas att böja i det hängande knäet till 90 grader.  

 

 

Figur 6a (startposition) och b (slutposition). Höftflexion – Deltagaren ligger med fötterna ihop och handflatorna 

uppåt. En 2 cm planka placeras i knävecken. Testledaren mäter ut SIAS (Spina Iliaca Anterior Superior) och 

knäskålens mitt och placerar en käpp mitt emellan dessa punkter. Personen ska sedan med rakt ben långsamt lyfta 

detta rakt uppåt och passera pinnen med yttre fotknölen med fotlederna vinklade uppåt utan att böja i knäet. Om 

personen inte klarar detta flyttas pinnen till mellan det utmätta måttet och knäskålens mitt. 

 

 

Figur 7a (startposition) och b (slutposition). Bålkontroll med raka ben – Deltagaren ligger på rygg med raka ben och 

armarna i kors. Testledaren stödjer sedan personens ben då denna kommer upp i utgångsposition och placerar även 
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en hand under personens ländrygg. Personen ska sedan långsamt sänka benen raka, nudda golvet med hälarna och 

sedan återgå till utgångspositionen utan att ändra trycket av ländryggen mot handen. Nacken ska också hållas i 

neutral position. 

 

 

Figur 8a (startposition) och b (slutposition). Armhävning – Deltagaren ligger på mage med händerna placerade under 

axlarna, pannan mot golvet, fötterna ihop och knäna sträckta.  Testledaren placerar en käpp på ryggen och håller 

kontakt med personens ländrygg med pincettgrepp. Det ska även vara kontakt mellan käpp och säte samt käpp och 

nacke. Deltagaren ska sedan utföra en armhävning som en enhet utan att tappa hållpunkterna.  

 

 

 

Figur 9. Tillägg Ryggextension – Deltagaren ligger på mage med händerna placerade i axelhöjd och fotryggarna 

vilande mot golvet. Personen uppmanas att slappna av i rygg och säte och att sedan trycka upp sig m h a armarna 

men att hålla kvar kontakten med höfterna mot golvet. Nacken ska hållas neutral och personen ska titta rakt fram. 

 

 

Figur 10a (startposition) och b (slutposition). Diagonallyft – Deltagaren står i fyrfota med fotryggarna vilande mot 

golvet, ett knä (vänster) placerat på linje rakt under höften och motsvarande hand (höger) placerat på linje placerat 

under axeln. Denna hand lyfts rakt framåt med tummen uppåt medan motsvarande (vänster) ben lyfts rakt bakåt 

med tårna pekandes mot golvet. Sedan möts armbåge och knä under magen. Om deltagaren inte klarar detta 

kontrollerat flyttas knän och armar ut nära placerade på var sin sida om linjen. 
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Figur 11a (startposition) och b (slutposition). Sittande rotation – Deltagaren sitter skräddarposition med rak rygg. En 

käpp placeras över bröstbenet och armarna korsas för att hålla käppen på plats. Testledaren placerar en käpp mitt 

framför kroppen. Personen ska sedan långsamt rotera och komma så nära käppen som möjligt. 

 

 

Figur 12. Skulderrörlighet – Avståndet mellan handlov och långfingrets topp mäts. Deltagaren står i upprätt position 

med fötterna axelbrett. Tummarna knyts sedan i handen och personen placerar sedan händerna så långt ner i nacken 

som möjligt respektive så långt upp i ländryggen som möjligt. Avståndet mellan knogarna mäts. Poängen läses sedan 

av i en tabell. 

 

 

Figur 13. Tillägg Apprehension test – Idrottaren håller skuldran i 90 graders abduktion och 90 graders flexion i 

armbåge. Testledaren stabiliserar sedan armbågen och håller i handled medan huvudet på överarmen pressas framåt 

och skuldran förs i maximal utåtrotation och abduktion.  
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Figur 14a (startposition) och b (slutposition). Nedhopp – Deltagaren står på 40 cm pall med 30 cm mellan fötterna. 

Testledaren håller upp en pinne framför personen som denna ska försöka nudda. Personen utför sedan ett snabbt 

nedhopp följt av upphopp och försök att nudda pinnen samt en kontrollerad landning. 

2.5 Etiska överväganden 

Deltagarnas personnummer avkodades och endast författaren till studien hade tillgång till 

informationen om deltagarna samt resultatet vilket förvarades i ett låst skåp. Risken var låg att 

någon av deltagarna skulle skadas under utförande av screening batteriet då varje testmoment 

utfördes under kontrollerade former med få antal repetitioner. Eventuellt kunde testerna ge 

kortvarig smärta men bedömdes inte ge några långsiktiga besvär.   

2.6 Statistisk analys 

Deskriptiv statistik användes för att beskriva forskningspersonernas karaktäristika så som 

ålder, längd och vikt (n = 14). Medelvärde och standarddeviation (SD) beräknades för dessa 

variabler. Tidigare skador hos deltagarna samt andelen som inte nådde upp till 22 poäng 

(d.v.s. 67 %) beskrivs i procent. Två av deltagarna påtalade smärta i tre till fyra moment under 

genomförandet av testbatteriet och exkluderades därför ur fortsatt analys. Totala 

poängsumman för deltagarna (n = 12) beskrivs med medelvärde, standarddeviation och 95 % 

konfidensintervall som beräknades vid båda testtillfällen för samtliga sjukgymnaster (n = 6). 

”Intraclass correlation coefficient ” (ICC2,6) för interbedömarreliabilitet för testtillfälle 1 och 2 

beräknades. Analys av skillnader på gruppnivå beräknades med 2-vägs”Analysis of variance” 

(ANOVA) med faktorerna; testtillfällen (första och andra) och testledare (sjukgymnast 1 – 6). 

Om en eller flera faktorer i analysen gav ett signifikant resultat utfördes därefter Tukey Post 

Hoc tests. ICC2,1 beräknades för intrabedömarreliabiliteten och sedan utfördes Wilcoxon 

rangsummestest mellan testtillfälle 1 och 2. Statistiska signifikansen bestämdes till p ≤ 0.05. 

ICC-värden över 0.75 tolkas som god reliabilitet, 0.50 till 0.75 som måttlig reliabilitet och 
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under 0.50 som dålig reliabilitet (Portney & Watkins 2000 se Teyhen et al 2012, s. 533 ). De 

statistiska beräkningarna utfördes i Statistica 12 (StatSoft Inc., Tulsa, Oklahoma, USA). 

3. Resultat 

Karaktäristika för forskningspersonerna presenteras i Tabell 2. Tre personer (25 %) hade 

tidigare varit drabbade av skador så som hamstringsruptur, periostit samt tumdistorsion. 

Medelvärdet för totalpoäng för gruppen var vid tillfälle 1: 17.2 ± 1.3 och vid testtillfälle 2: 

17.4 ± 1.8. Den totala poängbedömningen från screening batteriet visade att alla 

forskningspersoner (n = 12) hade lägre än 22 poäng (medelvärde för varje individ utifrån 

samtliga sjukgymnasters bedömning) vilket enligt Kiesel, Plisky och Voight (2007) är 

associerat med ökad skaderisk. I Tabell 3 presenteras deskriptiv statistik för resultatet från 

poängsättningen av respektive test i screening batteriet från en av sjukgymnasterna vid 

testtillfälle 1. 

 
Tabell 2. Forskningspersonernas karaktäristika (n = 12) 

Karaktäristika   

  Medelvärde (SD) 

Ålder  13.1 ± 0.29 

Vikt (kg)  48.6 ± 6.2 

Längd (cm)  161.1 ± 4.1 

 n % 

Tidigare skador 3 25 

Poäng  > 22 12 100 
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Tabell 3. Data representerar bedömningen av 12 flickor genomförd av en av sjukgymnasterna vid 

första testtillfället.  

Tester Antal fp per kategori Medelvärde (SD) 

 0 1 2 3  

Djup knäböj 0 5 7 0 1.58 ± 0.51 

Enbensknäböj 1 9 2 0 1.08 ± 0.51 

Djup enbensknäböj  1 10 1 0 1.0 ± 0.43 

Utfallssteg 0 4 8 0 1.67 ± 0.49 

Höftflexion 0 9 2 1 1.33 ± 0.65 

Bålkontroll med raka ben 0 7 3 2 1.58 ± 0.79 

Armhävning 0 11 1 0 1.08 ± 0.29 

Diagonallyft 0 5 7 0 1.58 ± 0.51 

Sittande rotation 0 0 8 4 2.33 ± 0.49 

Skulderrörlighet 0 0 3 9 2.75 ± 0.45 

Nedhopp 0 8 4 0 1.33 ± 0.49 

Notering: Bedömningen genomfördes på en 4 gradig skala från 3 till 0 där 3 motsvarade normal 

funktion och 0 innebar smärta vid utförandet (se vidare under § 2.4).  

3.1 Interbedömarreliabilitet 

Det var ingen signifikant skillnad (p = 0.54) mellan testtillfälle 1 (17.2 ± 1.3, 95 % CI 14.4 – 

19.9) och testtillfälle 2 (17.4 ± 1.8, 95 % CI 13.4 – 21.5) gällande den totala poängsumman 

för hela screeningbatteriet där maximal poäng var 33. Däremot fanns en signifikant skillnad 

mellan sjukgymnasterna (p = 0.002). Post hoc test visade signifikant skillnad mellan 

bedömare 1 och 2 i jämförelse med bedömare 4, där bedömare 4 poängsatte lägre jämfört med 

bedömare 1 (p = 0.007) och 2 (p = 0.003). Summan för var och en av sjukgymnasterna vid 

testtillfälle 1 och 2 redovisas i Figur 15. ICC för interbedömarreliabilitet mellan testtillfälle 1 

och 2 var 0.68. 
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Figur 15. Medelvärdet för totalsumman av samtliga forskningspersoner (n=12) och 95 % 

konfidensintervall för varje bedömare vid testtillfälle 1 och 2 (n = 6). 

 

3.2 Intrabedömarreliabilitet 

Information om totalsumman för var och en av sjukgymnasterna vid tillfälle 1 och 2 redovisas 

i Tabell 4. Medelvärdet för ICC för alla sjukgymnaster för intrabedömarreliabilitet var 0.60. 

ICC- och p-värdet för varje sjukgymnast presenteras i Tabell 5. ICC varierade mellan 0.43-

0.67, och p-värdet mellan 0.16 och 0.65.  
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Tabell 4. Medelvärde, standarddeviation (SD), konfidensintervall 95 % (CI) och min-max presenterat 

från bedömningen genomförd av sjukgymnasterna (n = 6) vid testtillfälle 1 och 2.  

Sjukgymnast Testtillfälle 1 Testillfälle 2 

 Medelvärde 

(SD) 

95 % CI Min-

Max 

Medelvärde 

(SD) 

95 % CI Min-

Max 

1 17.3 ± 1.9 16.1 - 18.5 14 - 21 18.2 ± 3.1 16.2 - 20.1 11 - 24 

2 17.4 ± 2.0 16.2 - 18.7 13 - 20 18.3 ± 2.7 16.5 - 20.0 11 - 21 

3  17.5 ± 2.1 16.2 - 18.8 13 - 20 17.0 ± 3.3 14.9 - 19.1 9 - 20 

4 16.4 ± 1.7 15.3 - 17.5 14 - 19 16.8 ± 2.4 15.2 - 18.3 12 - 20 

5 16.8 ± 1.4 15.9 - 17.6 14 - 19 17.3 ± 2.6 15.6 - 18.9 12 - 23 

6 17.5 ± 2.9 15.7 - 19.3 12 - 21 17.1 ± 2.8 15.3 - 18.9 10 - 22 

 

Tabell 5. Intraclass correlation coefficient (ICC2,1) och p-värde för respektive sjukgymnast (n = 6) 

gällande hela testbatteriet (11 övningar) genomfört på hela gruppen (n = 12) vid testtillfälle 1 & 2  

 

 

4. Diskussion 

Denna studie genomfördes på ungdomar, i detta fall idrottsaktiva flickor inom fotboll, där 

resultatet tyder på en ökad skaderisk för samtliga flickor i gruppen. Inter- och intra-

bedömarreliabiliteten var måttlig för denna grupp. Resultatet med måttlig reliabilitet kan bero 

dels på att screeningen utfördes av sjukgymnaster som kan räknas som noviser inom 9+ 

screening batteriet, och dels på att testerna genomfördes på yngre personer, det vill säga 

flickor i åldern 13 till 14 år som inte var motoriskt färdigutvecklade och därmed inte utför de 

komplexa testerna på exakt samma sätt vi de två mättillfällena. En annan aspekt är också att 

Sjukgymnast ICC (n = 12) p-värde 

1 0.67 0.16 

2 0.67 0.18 

3 0.66 0.59 

4 0.65 0.65 

5 0.43 0.62 

6 0.53 0.64 
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testbatteriet borde ha genomförts mer noggrant när det gäller standardisering av 

sjukgymnasternas position i rummet samt poängbedömning. 

 

Då det finns olika sätt att hantera data har författaren till denna studie valt att behandla denna 

som parametrisk data, både gällande deskriptiv och analytisk statistik, trots att det mest 

statistiskt korrekta borde vara att använda sig av icke-parametriska metoder då data som 

samlats in är av karaktären ordinaldata. I denna studie valde vi att summera samtliga 

testresultat från rörelseanalysen och på så sätt behandla data som kvotdata. Därmed blev det 

också möjligt att jämföra resultaten med andra studier inom samma område (Elias 2013; 

Frohm et al 2012; Gribble et al 2013; Onate et al 2012; Parenteau et al 2013; Smith et al 

2013; Teyhen et al 2012). Intraclass correlation coefficient” (ICC) används också för att 

beräkna interbedömarreliabilitet för ordinal, intervall och kvotdata (Hallgren 2012). Som 

tidigare nämnts är dock ICC känsligt för spridning av forskningspersonernas resultat där en 

stor spridning ger ett högt ICC och ett liten spridning ger ett lågt ICC (Vincent & Weir 2012, 

s. 221)  

 

Andra studier som har undersökt reliabilitet vid direkt observation för rörelsenalys har funnit 

god reliabilitet både för inter-bedömaraspekten (0.74-0.98) och för intra-bedömaraspekten 

(0.75-0.92) (Frohm et al 2012; Onate et al 2012; Parenteau et al 2013; Teyhen et al 2012). 

Som tidigare nämnts finns det vad författaren känner till hittills endast en studie genomförd på 

den tidigare versionen av 9+ screening batteri (Frohm et al 2012). Där sågs ett högre ICC 

värde, både mellan bedömare (0.80) samt för varje enskild bedömare (0.75), jämfört med 

resultatet från den här studien. I Frohms studie (2012) ingick åtta bedömare som samtliga 

hade lång erfarenhet av bedömning och behandling av elitidrottare och det aktuella screening 

batteriet till skillnad från de sex sjukgymnaster som deltog i denna. Av dessa sex bedömarna 

var det endast två som arbetat mer än tre år med idrottare samt två som hade viss erfarenhet 

inom rörelseanalys. Ingen av sjukgymnasterna hade heller inte arbetat med 9+ screening 

batteri i sin helhet eller genomgått någon utbildning i 9+ screening batteriet. Däremot hade 

samtliga läst hela manualen och dess kriterier, deltagit i en workshop samt medverkat vid ett 

pilottillfälle med analys av en person vilket troligtvis bidrog till det relativt goda 

reliabilitetsvärdet (0.6 respektive 0.68). Resultatet visar dock att bedömningen är lika stabil 

oavsett hur lång klinisk erfarenhet sjukgymnasten har. Det finns även andra studier som har 

undersökt reliabiliteten mellan testledare som har haft varierande vana i att bedöma 
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rörelseanalyser och det verkar finnas stöd för att det inte är någon större skillnad mellan 

noviser och experter (Elias 2013; Onate et al 2012; Smith et al 2013; Schultz et al 2013; 

Teyhen et al 2012).  

 

En aspekt som tagits upp i tidigare forskning (Frohm et al 2012; Gulgin & Hoogenboom 

2014; Parenteau et al 2013; Teyhen et al 2012) är att bedömningskriterierna ibland inte är så 

tydliga vid poängsättning (0-3) och att de mer komplexa övningarna som involverar många 

leder kan vara svårare att bedöma. Författaren till denna studie har valt att fokusera på 

rörelseanalysen som helhet och därför kan inga slutsatser dras vad gäller de specifika testerna 

i screeningbatteriet. Vid utförande av rörelseanalysen i klinik är det oftast en sjugymnast som 

både bedömer rörelsen samt assisterar idrottaren i de olika övningarna, vilket i sig också kan 

försvåra en korrekt poängsättning då man inte ser utförandet ur bästa tänkbara vinkel. I denna 

studie var författaren den person som assisterade idrottaren vilket därmed inte påverkade 

bedömningen. De tilläggstester som finns med i screening batteriet analyserades inte då de 

inte poängsattes. Smärta och obehag hos deltagarna och svårigheten i att bedöma detta har 

också diskuterats av Parenteau et al (2013). Av de 12 forskningspersonerna som ingick i 

studien fanns det ett flertal som skattade smärta vid någon/några av testerna och där 

bedömarna poängsatte olika. Det är därför troligt att bedömningen av upplevd smärta och 

obehag kan verka oklart i manualen men även hur forskningspersonen väljer att uttrycka 

smärta och obehag under testerna. Om forskningspersonen upplever något test som ovant eller 

obekvämt kan det bli otydligt vad poängsättningen egentligen bör bli vilket kan resultera i stor 

varians mellan bedömare. 

 

Intra-bedömarreliabiliteten för de sex sjukgymnasterna varierade mellan 0.43 – 0.67 där 

endast ett värde låg under 0.50 vilket kan tolkas som dålig reliabilitet (Portney & Watkins 

2000 se Teyhen et al 2012, s. 533). Analysen visar dock att det inte fanns någon signifikant 

skillnad mellan testtillfälle 1 och 2 för någon av bedömarna. Detta skulle kunna betyda att det 

måttliga ICC-värdet beror på andra omständigheter t.ex. att deltagarna presterade ojämnt från 

det ena tillfället till det andra och andra aspekter i den yttre miljön som kan ha spelat in. 

Ungefär fem forskningspersoner vistades i lokalen samtidigt varav alla utförde samma övning 

i screening batteriet innan man gick vidare till nästa övning. Detta kan ha bidragit till att 

fokuseringen hos deltagarna varit mer eller mindre bra under de två testillfällena vilket i sin 

tur kan ha påverkat poängsättningen. En annan aspekt på detta är att de som påbörjade 
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testerna tidigt på eftermiddagen vid första tillfället kom senare under eftermiddagen vid andra 

tillfället, och tvärtom, vilket kan ha betydelse för trötthet vid prestation.  

 

En brist i studien är att metoden är utformad så att datainsamling skedde under två 

eftermiddagar då samtliga forskningspersoner testades. Dagarna innefattade många moment, 

fjorton för varje deltagare, med endast en paus. Detta kan ha bidragit till trötthet hos 

bedömarna och därmed en eventuell påverkan på poängsättningen för de sista 

forskningspersonerna vid varje tillfälle. Då det slutgiltiga antalet forskningspersoner i studien 

kan anses få (n = 12) hade ett bättre sätt varit att från början rekrytera personer från flera lag. 

Med tanke på de få antal deltagare och att det vara bara en vecka mellan testtillfällena fanns 

det en risk att sjukgymnasterna kom ihåg poängsättningen mellan gångerna. Det finns även en 

risk för inlärningseffekt d.v.s. att utförandet av övningarna vid tillfälle 2 underlättats då 

forskningspersonerna en vecka tidigare genomfört testerna vid tre försök. Resultatet visar 

dock att det inte finns några systematiska fel p.g.a inlärning eller trötthet. 

 

Det kan spekuleras i om det borde finnas en standardisering av positionen av bedömarna i 

rummet vid de olika testerna. Sjukgymnasterna rörde sig fritt för att se olika vinklar hos 

forskningspersonerna för att replikera utförandet i studien av Frohm et al (2012). Därmed 

finns det en risk att bedömarna kan ha missat att se rörelsen ur en viss vinkel vilket eventuellt 

kan påverka både inter- och intrabedömarreliabiliteten. Vid ett flertal reliabilitetsstudier har 

poängsättning genomförts utifrån videoinspelningar som filmat utförandet från minst två olika 

vinklar (Elias 2013; Gribble et al 2013; Gulgin & Hoogenboom 2014, Minick et al 2010; 

Parenteau et al 2013; Shultz et al 2013). Detta genomförande borde underlätta korrekt 

bedömning av rörelsen då man får en mer fullständig överblick på rörelsens kvalitet 

exempelvis både framifrån och från sidan. Däremot har reliabiliteten från dessa studier 

varierat med värden från 0.38 till 0.98 mellan bedömare och från 0.37 till 0.95 mellan 

testtillfällen för samma bedömare, vilket ändå visar på en stor variation mellan och inom 

bedömare. Ute på fältet eller i kliniken används oftast direkta observationer vid screening 

varför det är viktigare att utföra studier på detta sätt. Däremot kan man anse att en 

kombination av de två sätten vore optimalt, d.v.s. direkt observation med videoinspelning då 

man vid de mer svårbedömda övningarna kan granska videon före slutgiltig poängsättning. 

Med dagens mobiltelefoner och surfplattor är det enkelt att spela in och det är även ett bra sätt 

att ge feedback till idrottaren.  
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Något som är anmärkningsvärt och bekymmersamt är att samtliga forskningspersoner fick en 

totalsumma (medelvärde) på rörelseanalysen som inte nådde upp till 22 poäng vilket 

motsvarar 67 % och det tröskelvärde som Kiesel, Plisky och Voight (2007) anser vara 

associerat med ökad skaderisk. 25 % av deltagarna hade redan innan studien varit drabbade av 

skador. Som tidigare nämnts är muskuloskeletala skador vanligt bland växande barn och 

ungdomar (Micheli & Klein, 1991) samt att könsskillnader ger ökad risk för kvinnor i idrotten 

(Arendt & Dick 1995; Leetun, Ireland, Willson, Ballantyne & Davis 2004; Powell & Barber-

Foss 2000). Därmed borde det vara viktigt att fånga upp de atleter ur denna population som 

genom rörelseanalys upptäcks ha en ökad risk för skada, innan skadan uppkommer, och sedan 

ordinera lämpliga övningar som enligt Kiesel et al (2011) sett är positivt i skadeprevention. 

Även om 9 + screening batteri baseras på FMS kan man inte helt dra slutsatser om den 

prediktiva validiteten då versionen är modifierad med andra tester. Det är också oklart om 

gränsvärdet 67 % kan överföras på screening batteriet. Framtida studier bör därför fokusera på 

dessa frågeställningar.  

5. Konklusion 

Denna studie visar att 9 + screening batteri är måttligt reliabelt vid screening av unga 

fotbollsspelande flickor både för inter- och intrabedömarreliabilitet när det gäller hela 

testbatteriet. För att förbättra reliabiliteten bör testledarna ha specifik kunskap i hur screening 

batteriet genomförs och hur poängbedömningen utförs. Med tanke på den låga totalpoängen 

deltagarna i denna studie hade är det viktigt att fortsätta screena unga kvinnliga atleter med en 

rörelseanalys. Då det även är en tids- och kostnadseffektiv metod är det ett bra sätt att i 

kombination med mer idrottsspecifika tester identifiera de personer som är i riskzonen att 

drabbas av muskuloskeletala skador. 
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Bilaga 1 

 

Till dig som är spelare! 

Du inbjuds härmed att delta i en studie med syfte att undersöka upprepbarheten hos en 

funktionell rörelseanalys för flickfotbollsspelare. 

 

Mitt namn är Frida Merrifield och jag arbetar som sjukgymnast på Tallhöjden Rehab i 

Södertälje.  

Skador är vanliga inom fotboll och andra sporter och man har i studier sett att det finns ett 

samband mellan t.ex. nedsatt styrka och balans vid akuta skador. Man har också sett att t.ex. 

nedsatt rörlighet, olikheter mellan höger och vänster, nedsatt bålkontroll är saker som kan 

leda till överbelastningsskador. Det är därför viktigt att upptäcka olikheter och svagheter 

innan skador uppstår. Genom en rörelseanalys med ett flertal tester avser man att kunna hitta 

dessa problem. Det är också viktigt att de personer som ska testa spelarna i en rörelseanalys 

poängsätter rörelserna på samma sätt. Det är just detta som jag vill titta närmare på. 

 

Jag behöver Er hjälp för att kunna genomföra detta forskningsprojekt. Genom Maria Lund 

som är min kollega har jag fått reda på att Ni är intresserade av att genomgå en rörelseanalys. 

Det som krävs för att vara med är att du kan komma till Tallhöjden Rehab i Södertälje två 

eftermiddagar, 31 januari och 7 februari, 2014. Där kommer du att genomföra rörelseanalysen 

som består av olika övningar som syftar till att testa rörlighet, stabilitet, muskulär kontroll och 

koordination. De som är testledare är erfarna sjukgymnaster som arbetar på kliniken. När 

rörelseanalysen är klar vid det andra tillfället kommer jag att gå igenom resultatet enskilt med 

var och en. Om man har hittat några olikheter eller svagheter kommer du att få ett 

träningsprogram som fokuserar på att korrigera dessa. Övningarna kan du utföra hemma eller 

i samband med träning. 

 

Studien är såklart frivillig att delta i och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan. 

Alla resultat som redovisas kommer att vara avidentifierade så att ingen enskild individ går att 

känna igen. Om du och målsman godkänner att delta i projektet behöver jag ert samtycke. 

Genom att svara på mailet godkänns medverkan i studien. Vid frågor om studien kontakta 

mig eller min handledare Anna Bjerkefors. 
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Med vänliga hälsningar 

 

Frida Merrifield 

fridamerrifield@gmail.com 

073-9282291 

 

Handledare: 

Anna Bjerkefors 

anna.bjerkefors@gih.se 

08-12053747 
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Bilaga 2 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med studien var att undersöka inter- och intrabedömarreliabiliteten för 9+ screening 

batteri hos unga fotbollsspelande flickor. 

 

Studiens frågeställningar var:  

Hur god är samstämmigheten mellan testledarna (interreliabiliteten) med avseende på den 

totala bedömningen av rörelseutförandet vid genomfört screening batteri?  

Hur god är samstämmigheten för varje testledare (intrareliabiliteten) med avseende på den 

totala bedömningen av rörelseutförandet vid genomfört screening batteri? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 
FMS, functional movement screen, reliability, injury, intervention 

 

Var har du sökt? 
PubMed 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
PubMed: FMS and reliability 

PubMed: functional movement screen and reliability 

PubMed: FMS and injury 

PubMed: functional movement screen and intervention 

 

Kommentarer 
Mycket material hittades från litteraturlistor samt från ”related articles”. 

 

 


