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Sammanfattning

Syfte och frågeställningar

Syftet med studien var att i ett test-retest utvärdera tillförlitligheten i den nyutvecklade kraftmätaren

ISOP vad gäller isometrisk muskelkraft i handledens tre rörelseplan. Den frågeställning som låg till 

grund för studien var följande:

            Föreligger det någon signifikant skillnad i uppmätta värden vid upprepade mätningar av 

handledskraft vid två separata testtillfällen (s.k. “test-retest”)?

Metod

Ett test-retest utfördes på 20 stycken testpersoner (tio kvinnor/tio män, ålder 28-48 år, medelvärde 

38,6 år), utan tidigare hand- eller handledsskada. Åtta mätningar utfördes i sex olika 

handledsriktningar: flexion, extension, radialdeviation, ulnardeviation, pronation och supination av 

dominant hand samt flexion och extension av icke-dominant hand.

Varje mätning bestod av tre stycken tryck med maximal kraft i följd, samt i varje rörelseriktning, 

och resultatet beräknades som ett medelvärde av dessa (test 1). Testprotokollet upprepades identiskt 

efter en vecka (test 2). Som intern kontroll användes Jamar handdynamometer, vilken är sedan 

tidigare reliabilitetstestad.

Resultat

Sambandet mellan test 1 och test 2 analyserades med Pearson’s korrelations koefficient (r) samt 

Intraclass Correlation Coefficient (ICC) med ett p-värde satt till 0,001.   

Resultatet av Pearson r visade ett mycket starkt samband för 9 av 10 par med värden mellan 0,84-

0,98, och ett starkt samband för det tionde paret med ett värde på 0,77.

Sambandet stärks ytterligare av att ICC ligger mellan 0,88-0,99 för samtliga par.

Ett beroende student’s t-test utfördes för att påvisa eventuella skillnader mellan testerna men inga 

signifikanta skillnader hittades och detta stärker sambandet mellan testerna. Signifikanta skillnader 

om p är mindre än 0,05. 

Slutsats

Den nyutvecklade kraftmätaren ISOP uppvisar god reliabilitet med mycket starka – starka samband 

vad gäller test-retest. Inga signifikanta skillnader mellan mätningarna kunde påvisas. ISOP kan 

således anses vara tillförlitligt för bruk vid rehabilitering och utvärdering av handledsfunktion.



Abstract

Aim and hypothesis 

The aim of this study was to evaluate the reliability of ISOP – a new isometric power device with 

regard to evaluating isometric muscle force in the three planes of wrist motion. The hypothesis was 

as follows:

Is there a significant difference in isometric power when repeated measurements are conducted at 

two different time-intervals (so called ”test-retest”)?

Method

A test-retest protocol was performed in 20 volunteers (ten women/ten men, age range 28-48 years, 

average 38.6), with no prior hand or wrist injury. Eight measurements were done in six different 

directions of the wrist: flexion, extension, radial deviation, ulnar deviation, pronation and supination

of the dominant hand, as well as flexion and extension of the non-dominant hand. Each 

measurement consisted of three sequential maneuvers using maximum force, and the results were 

calculated as an average of these (test 1). The exact same protocol was repeated after a week (test 

2). As an internal control, the Jamar hand dynamometer was used as it has previously been proven 

reliable. 

Results

The relationship between test 1 and test 2 were analyzed using Pearson’s correlation coefficient (r) 

and Intraclass Correlation Coefficient (ICC) with a p-value set at 0.001. The result of Pearson’s r 

showed a very strong correlation between 9 of 10 pairs tested, with values between 0.84-0.98, and a

strong correlation for the tenth pair with a value of 0.77. The strength of the correlations were 

confirmed by the ICC which showed 0.88-0.99 for all pairs. A dependent t-test was additionally 

performed to test for possible deviations between the tests, but no significant differences were 

found (p>0.05) which strengthens the relationship between the tests. 

Conclusion

The new isometric power device, ISOP, has a very strong to strong correlation in a test-retest 

situation. No significant differences between the measurements could be demonstrated. ISOP may 

thus be considered a reliable device for use in wrist rehabilitation and evaluation.
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1 Inledning

1.2 Bakgrund

Handledsskador är vanligt förekommande inom idrott med en prevelans mellan tre och nio procent. 

(Duretti. Fufa & Goldfarb 2013) Skadorna kan vara svåra att diagnostisera av tre anledningar; de 

kan vara akuta eller överansträngningsrelaterade,  involvera såväl ben som mjukdelar, samt 

förutsätter en hög kunskap om handledens komplexa anatomi. Det är därför av stor vikt att ha god 

kännedom om hur skadan uppstod samt hur handleden är uppbyggd och fungerar. (Birkberk 2001; 

Duretti. Fufa & Goldfarb 2013; Rossiter & Warwick 2009)

Vid sidan av den kliniska undersökningen har vi idag bla hjälp av slätröntgen, ultraljud, 

magnetkameraundersökning och dataskiktundersökning. Vi kan också med hjälp av olika 

utvärderingsinstrument skapa oss en uppfattning om sidoskillnader och obalanser i rörlighet och 

styrka.  Att mäta den samlade kraften av handens och handledens muskler vid tvärhandsgrepp kan 

vi idag göra med en Jamar handdynamometer, men att mäta isolerade rörelser och kraft av 

handleden har varit svårt då det saknats mätinstrument. 

En ny utvecklad kraftmätare har arbetats fram att specifikt kunna mäta isolerade röreler och kraft av

handleden i olika rörelseplan och ett stort intresse har växt fram att titta närmare på mätinstumentet.

Ett sådant mätverktyg kan sedan ligga till grund för att kunna utvärdera svagheter, resttillstånd efter 

trauma och/eller nervskador i hand/arm, samt fungera som motivationshöjare vid handkirurgisk 

rehabilitering. 

1.2 Anatomisk bakgrund

Handleden är en komplex konstruktion både anatomiskt och biomekaniskt. Den består av 15 ben, 20

leder och 26 ligament över vilka 24 senor passerar. Handroten (carpus) består av åtta ben som är 

fördelade på två rader, en distal rad som ledar mot handens mellanhandsben och består från tummen

sett av os trapezium, os trapezoideum, os capitatum och os hamatum. Den proximala raden ledar 

mot underarmsbenen, radius och ulna, och består från tummen sett av os scaphoideum (båtbenet), 

os lunatum, os triquetrum samt på undersidan av triquetrum det lilla ärtbenet, os pisiforme. Den 

proximala raden och distala raden bildar en enhet vad gäller rörlighet i den sk midcarpala leden. 

Den proximala raden bildar dessutom tillsammans med radius den radiocarpala leden. Mellan 

samtliga ben i handleden finns ligament både på ovansidan, undersidan och mellan benen som har 

till uppgift att stabilisera lederna sinsemellan. (Berger 2011, ss 18-27) En annan viktig led i 

närheten är den distala radioulnarleden (DRU) som bildas utav underarmsbenen radius och ulna och
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är biologiskt sett skilt från handleden genom ligamentsystemet TFCC, triangular fibrocartilage 

complex. DRU-leden kallas även för ”the forearm joint” och utgörs av både de proximala och 

distala radioulnara lederna (PRU respektive DRU), samt membrana interossea antebrachii.(Hagert 

1992)

1.2.1 Rörlighet

För att förstå handledens rörelser krävs en grundläggande förståelse om att ulna utgör fundamentet, 

den fixa punkten, kring vilken underarm och handled sedan rör sig (bild 1). Radius rör sig runt ulna 

genom ett vridmoment i både PRU och DRU lederna. Denna rotation kallas för pronation och 

supination, och är rörelsemoment i transversalplanet som möjliggör positionering av hand och 

handled. Carpus rör sig sedan i relation till distala radius och ulna i två huvudsakliga rörelseplan – 

sagittalplanet (flexion/extension) samt frontalplanet (radial/ulnardeviation). Rörelser i dessa två 

plan utförs i radiocarpala, ulnocarpala och midcarpala lederna. Genom dessa rörelser, som alla utgår

från en stabil ulna, utgör handleden en universalled med möjlighet till rörelser i samtliga tre plan.

(Hollister & Giurintano 1999, ss 34-40) 
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Bild 1: Handledens rörelseriktningar. (Bilden 
från Carl-Göran Hagert med tillåtelse.)



1.2.2  Muskelfunktion

De muskler som direkt styr handleden vid olika rörelser är (bild 2):

I flexion: mm. flexor carpi radialis (FCR), flexor carpi ulnaris (FCU).

I extension: mm. extensor carpi radialis longus (ECRL), extensor carpi radialis brevis (ECRB), 

extensor carpi ulnaris (ECU).

I radialdeviation: FCR, ECRL.

I ulnardeviation: FCU och ECU

I pronation: mm. pronator teres (PT) och pronator quadratus (PQ) 

I supination: mm. supinator (SUP) och biceps brachii (BB).

I mindre utsträckning påverkar även fingerflexorer och extensorer handledens rörelseutslag, men 

styr inte direkt rörelseriktningarna sagittalt, frontalt och transversalt.(Brand & Hollister 1999, ss 

108-120)

Bild 2: Dragriktningar av de muskler som direkt styr handleden. 

Extensor carpi radialis longus (ECRL), extensor carpi radialis brevis (ECRB), extensor carpi ulnaris

(ECU), flexor carpi ulnaris (FCU), flexor carpi radialis (FCR), biceps brachii (BB), supinator 

(SUP)pronator teres (PT) och pronator quadratus (PQ).
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1.2.3 Stabilitet av handleden

Stabiliteten i den distala karpalbensraden utgörs av benens anatomi samt mycket robusta ledband 

och där föreligger ingen nämnvärd rörlighet, utan de fyra benen rör sig som en enhet.(Berger 2001)

Stabiliteten i den proximala karpalbensraden är också beroende av benens anatomi men påverkas av

de starka ligamentkomplexen mellan scaphoideum-lunatum och lunatum-triquetrum. Dessa ben rör 

sig enskilt om inte ligamenten håller de samman. Det föreligger ingen direkt stabilitet från muskler 

då dessa i huvudsak fäster proximalt på metacarpalbenen och inte på carpalbenen i sig. Däremot 

påverkas stabiliteten i carpus av att de muskler som passerar handleden bidrar till en kompression 

av ledytorna. Denna kompression ger möjlighet till överföring av kraft från hand till handled och 

underarm, samt en stabil handled vid fingermanipulationer. En förutsättning för bibehållen stabilitet 

i carpus är en bibehållen integritet av ligamenten i proximala carpalbensraden.(Berger 2001)

Stabiliteten i DRU-leden är viktig för handledens funktion och är avhängig en kongruent ledyta, 

statisk stabilitet från ledband samt dynamisk stabilitet från muskler runt leden.

TFCC spelar här en avgörande roll och består av en grupp anatomiska strukturer som den artikulära 

disken, de dorsala och volara radioulnara ligamenten, extensor carpi ulnaris senskida, ulnocarpala 

ligamenten, prestyloidala recessen, menisken och den ulnara ledkapseln. De främsta stabilisatorerna

för leden är de dorsala och volara radioulnara ligamenten då endast 20% av leden har artikulär 

kontakt.(Hagert, Chim, & Moran 2013, ss 11-21)(bild 3)

Viktiga muskler är PQ och ECU vilka står för den dynamiska neuromuskulära stabiliteten i DRU-

leden. Samtliga strukturer – ledyta, ledband, muskler – har olika uppgifter beroende av underarmens

position och dessa samarbetar med varandra för optimal stabilitet.(Hagert 2010; Kleinman 2007; 

Hagert, Chim, & Moran 2013, ss 11-21)

Handleden fungerar alldeles utmärkt vid ett fritt, anatomiskt orört tillstånd, men störs något av 

anatomin i kedjan påminns kroppen om dess komplexitet då förhållanden mellan de olika 

komponenterna ändras vilket leder till besvär hos individen.

Både kadaver och in-vivo studier har visat att det vid ett tvärhandsgrepp/kraftgrepp då handleden 

hålls i neutralläge, sker en överföring av kraft med ca 80% via carpus och radius (radiocarpalleden) 

och ca 20% via carpus och ulna (ulnocarpalleden). (Berger 2011, ss 18-27; Kleinman 2007) 

Förändras positionen av handleden kommer även kraften att ledas i en annan riktning. Detta kan på 

sikt ge en överbelastning på strukturer som inte är vana vid hög belastning.
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Bild 3: Anatomisk kartläggning av den distala radioulnara leden med TFCC, triangular 

fibrocartilage complex.(Hagert, Chim, & Moran 2013, s 16)

1.3 Forskningsläge  

Immunhistokemiska studier har visat ett det även i handleden, likt många andra leder i kroppen, 

finns olika typer av mekanoreceptorer i ligament/senor vilka är känsliga för tryck, rörelse och 

hastighet. Detta har stor betydelse för handledens ledsinne, proprioception, och ger en god 

vägledning till hur man ska rehabilitera handleden på ett effektivt sätt med inslag av 

proprioceptionsträning.(Hagert 2010; Salva-Coll Garcia-Elias & Hagert 2013)

Idag kan man utvärdera statisk handkraft, dvs kraft när ingen rörelse sker i handleden, på ett 

tillförlitligt sätt med olika typer av handdynamometrar som tex BTE-primus, DynEx dynamometer, 

Jamar Handdynamomter och Grippit. Jamar handdynamometern är den vanligast förekommande i 

handrehabilitering.  Handleden hålls i neutralposition när man trycker på handdynamometern, dvs 

ett tvärhandsgrepp, och man får ett samlat resultat av handens och handledens kraftgenererande 

kapacitet. Flera studier stödjer dessa mätinstruments reliabilitet med korrelationsvärden (ICC) 

mellan 0,92-0,99, vilket räknas som ett mycket stark korrelation. (Gerodimos 2012; Shetman, 

Davenport, Malcolm, & Nabavi, 2003; Shetman, Gestewitz & Kimble 2005; Svantesson, Nordè, 
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Svensson & Brodin 2009) 

Det finns ett mätinstrument som utvärderar den tvärgående belastningen vid dynamisk rotation av 

underarmen, i dess hela rörelsebana från pronation till supination eller tvärtom, den sk 

PronoSupinator. (Garcia-Elias, Lluch, Ferrers, Lluch & Lhamb 2008) Här ökar man gradvis 

belastningen på instrumentet tills dess att individen känner obehag eller en känsla av att underarmen

ger vika. Detta kan ge vägledning om det föreligger skada eller svaghet i underarm och DRU leden. 

Ytterligare två mätinstrumment(ej namngivna) finns där försök till att utvärdera pronation och 

supination i neutralposition eller i givna vinklar har utvärderas.( Matsouka, Berger, Berglund & An 

2006: Herzberg, Berthonnuaud, Bestion & Dimnet 2007) Dessa mätinstrumnet är lika varandra till 

utseende och utgångpostionerna, stabilt sittande med armbåge invid kroppen ca 90 grader.  

Studierna har utvärderat isometrisk kraft i Newtonmeter ( Matsouka, Berger, Berglund & An 2006 ) 

och i kilogram.( Herzberg, Berthonnuaud, Bestion & Dimnet 2007)

Isolerad handledsextension har utvärderas med en Nicholas Manual MuscleTester(NMMT) för 

isometrisk muskelstyrka och visat god reliabilitet mellan test- retest och mellan två testledare. 

(Grooten & Äng 2010) Däremot finns inget tillförlitligt mätinstrument som utvärderar isometrisk 

muskelkraft i handledens olika rörelseplan.(Kleinman 2007)

Ett svenskt medicintekniskt företag, Medical Control Group Sweden AB, har arbetat fram 

kraftmätaren ISOP (ISOmetric Power device) för att kunna identifiera försvagningar i övre 

extremiteten. ISOP har konstruerats för att kunna stödja den kliniska diagnosen och lättare kunna 

identifiera försvagningar i hand och arm vid nervskada eller nervpåverkan. Den har tidigare 

används vid en pilotstudie för att diagnostisera misstänkt perifer nervinklämning i en sk double-

blind examination. Två handkirurger undersökte totalt 28 patienter var och därefter utvärderades 

patienternas kraft i kraftmätaren. Mätvärdena visade samma resultat och stärkte därmed den 

kliniska diagnosen. Denna undersökning är inte publicerad men ligger till grund för ett pågående, 

prospektivt arbete om nervinklämningar i hand/arm.(personlig kommunikation).

Med pilotstudien kom ett ökande intresse och en insikt att kraftmätaren kunde användas även för 

andra sjukdoms-/skadetillstånd. Då det finns ett behov av att kunna utvärdera handledens 

komponenter mer ingående finns det även indikation för att nyttja ISOP för detta ändamål.
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1.4 Syfte

Syftet med studien är att i ett test-retest utvärdera tillförlitligheten i kraftmätaren ISOP vad gäller 

isometrisk muskelkraft i handledens tre rörelseplan i rörelseriktningarna flexion/extension, 

radial/ulnardeviation och pronation/supination hos friska individer.

1.5 Frågeställnigar

            Vilket samband/korrelation finns mellan uppmätta värden vid upprepade mätningar av

            handledskraft vid två separata testtillfällen (s.k. “test-retest”)?  

            Föreligger det någon signifikant skillnad i uppmätta värden vid upprepade mätningar av 

handledskraft vid två separata testtillfällen (s.k. “test-retest”)?

          

 Nollhypotes: det föreligger ingen skillnad mellan test och retest.

Alternativhypotes: det föreligger en skillnad mellan test och retest.

9



2 Material och metod

2.1 Urval

20 personer rekryterades till studien via personliga kontakter och via Hand & Foot Surgery Center.  

Personerna tillfrågades både muntligt och med skriftlig inbjudan och informerades om att det var 

helt frivilligt att delta i projektet.(bilaga 2) 

Inklusionskriterier för att delta i studien var att personerna skulle vara mellan 25-50 år och inte ha 

någon tidigare hand- eller handledsskada. Forskningspersonerna bestod av tio kvinnor och tio män. 

(39 ± 5.5 år)

Handdominans och typ av yrke dokumenterades. 18 personer var höger dominanta och två vänster 

dominant. 15 av 20 hade ett administrativt yrke och fem personer ett fysiskt arbete. Samtliga 

testpersoner fullföljde studien.

2.2 Utvärderingsinstrument

Kraftmätaren ISOP (ISOmetric Power device; Medical Control Group Sweden AB, Malmö) består 

av en del hårdvara och en del mjukvara. Hårdvaran består av kraftmätaren som är kopplad till en 

dator. Kraftmätaren i sig besår av en plattform, en mätstång/joystick och två justerbara sköldar.(bild 

4)
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Bild 4: Kraftmätaren, ISOP.

Mätstången har kontakt med trådtöjningsgivarna inuti plattformen. När kraft anbringas mot 

mätstången ger detta utslag på trådtöjningsgivarna som fungerar så att när de sträcks förändras 

resistansen och översätts till spänningsskillnader i Newton.(bilaga 3)

Mjukvaran består av ett skräddarsytt arbetsblad/dataprogram från DASYLab (Data Acquisition 

System Laboratory, GmbH, Ludwigsburg, Tyskland) där mätvärderna registreras.(bilaga 4)

2.3 Procedur

Två testtillfällen genomfördes med sex till åtta dagars mellanrum. Varje tillfälle tog ca 30 minuter 

och utfördes ungefär vid samma tidpunkt på dygnet.

Rörelseriktningarna för handleden som utvärderades var flexion, extension, radialdeviation, 

ulnardeviation, pronation och supination. 

Forskningspersonerna utförde tre stycken konsekutiva tryckningar med maximal kraft i varje 

rörelseriktning. Sex stycken mätningar på dominant hand och två stycken mätningar på icke-
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dominant hand, då endast flexion och extension. Varje testperson fick först prova kraftmätaren 

några gånger i varje riktning utan att pressa maximalt.(Gerodimos 2012; Shetman, Davenport, 

Malcolm, & Nabavi, 2003) Ett medelvärde beräknades för varje riktning och resultatet registreras 

som kraft i Newton(N).

Muntliga instruktioner gavs till testpersonerna att pressa och slappna av. Forskningspersonerna fick 

en naturlig vila på ca en minut, (uppmätes ej exakt då olika muskelgrupper testades) mellan 

mätningarna när den nya mätpositionen ställdes in.

Som intern kontroll användes Jamar handdynamometer och även här utfördes tre stycken tryck med 

maximal kraft, växelvis mellan höger och vänster hand. Mätningar genomfördes i sittande läge med 

armbågsleden i 90 graders vinkel och fötterna stabilt i golvet. Ett medelvärde beräknades för höger 

och vänster hand och resultatet registreras som kraft i kilogram(kg). 

Resultaten kodades med nummer i ett mätprotokoll (bilaga 5) och anonymitet utlovades i studien. 

Testerna utfördes av en testledare, sjukgymnast Ulrika Jedeskog.

2.3.1 Utgångspositioner för hand, handled och armbåge:

Kraftmätaren placerades på ett stabilt bord och en stabil höj- och sänkbar stol användes för att 

kunna justera positionerna. Samtliga mätningar genomfördes med personen i sittande position, 

armbågsleden hölls i ca 90 graders vinkel, stabil och rak bål och med fötterna stabilt i golvet. 

Underarmen stabiliserades i kraftmätaren med en sköld och ett landmärke, ca 2 cm proximalt om 

caput ulnae och handen hade kontakt med överkanten på kraftmätarens mätstång. Sköldens 

postition dokumenterades för varje forskningsperson så att samma position användes vid andra 

testtillfället.

Hand och handled positionerades på följande sätt (se även bild fem till nio):

Flexion: underarm och handled i neutral position, hand knuten. Tryck mot mätstångens medellinje 

med fingrarnas mellanfalanger.(bild 5)

Extension: underarm och handled i neutral position, hand knuten. Tryck mot mätstångens 

medellinje med handryggen/långfingerknogen, proximalt om caput metacarpale III.(bild 6)

Radialdeviation: underarm maximalt pronerad, handled i neutral position och hand knuten. Tryck 

mot mätstångens medellinje med radialsidan av pekfingrets grundfalang.(bild 7)

Ulnardeviation: underarm maximalt pronerad, handled i neutral position och hand knuten. Tryck 
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mot mätstångens medellinje med lillfingret, ulnart och proximalt om caput metacarpale V.(bild 8)

Pronation/supination: underarm och handled i neutral position, hand greppar mätstången.Tryck mot 

mätstången ned mot (pronation) och ut från (supination) plattan.(bild 9)

Bild 5: Utgångsposition för flexion: underarm och handled i neutral position, hand knuten. Tryck 

mot mätstångens medellinje med fingrarnas mellanfalanger.

Bild 6: Utgångsposition för extension: underarm och handled i neutral position, hand knuten. Tryck 

mot mätstångens medellinje med handryggen/långfingerknogen, proximalt om caput metacarpale 

III.
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Bild 7: Utgångsposition för radialdeviation: underarm maximalt pronerad, handled i neutral position

och hand knuten. Tryck mot mätstångens medellinje med radialsidan av pekfingrets grundfalang.

Bild 8: Utgångsposition för ulnardeviation:underarm maximalt pronerad, handled i neutral position 

och hand knuten. Tryck mot mätstångens medellinje med lillfingret, ulnart och proximalt om caput 

metacarpale V.
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Bild 9: Utgångsposition för pronation/supination: underarm och handled i neutral position, hand 

greppar mätstången,. Tryck mot mätstången ned mot (pronation) och ut från plattan (supination).

2.4 Etiska övervägande 

Deltagarna till studien fick innan studiens början ett skriftligt informationsbrev där det tydligt 

framgick att deltagandet till studien var helt frivilligt och kunde när som helst avbrytas( bilaga 1) 

och att anonymitet utlovades.

Forskningspersonerna utsattes inte för någon risk och hade ingen vinst i att delta.

2.5  Statistik 

All kvotdata registerades i Excel och medelvärden på testernas tre mätvärden räknades ut. Därefter 

exporterades materialet och analyserades i statistikprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences, SPSS 22.0.

Materialet analyserades för normalfördelning genom Shapiro-Wilks varefter beslutet togs att 

använda parametrisk statistik. För samband användes Pearson’s r  och Intra Class Correlation (ICC 

2:1) och för skillnader i signifikans ett beroende students´t-test. Signifikansnivån sattes som p<0,05 
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3 Resultat 

Medelvärdesberäkning gjordes av samtliga tre försök varefter värdena analyserades inom grupperna

avseende medelvärde, standardavvikelse (SD) och konfidensintervall med konfidensgrad 95%, (CI 

95%). Summering av värdena ses i tabell 1.

Tabell 1 : Medelvärde (M), Konfidensintervall med konfidensgrad 95% (CI) och 

stadardavvikelse(SD) för samtliga rörelseriktningar mätt i Newton och för Jamar 

Handdynamometer mätt i kilogram.

M

(Newton)

CI

-95.00%

CI

95.00%
SD

FlexR1 112,24 90,58 133,90 46,28
FlexR2 114,77 96,84 132,69 38,30
FlexL1 121,65 95,93 147,36 54,94
FlexL2 121,44 94,51 148,37 57,54
ExtR1 72,50 55,78 89,23 35,74
ExtR2 67,03 52,97 81,10 30,06
ExtL1 63,20 47,63 78,76 33,27
ExtL2 65,67 51,58 79,77 30,12
Rad1 103,79 85,91 121,67 38,20
Rad2 102,34 84,61 120,07 37,89
Ulnar1 65,83 50,87 80,78 31,95
Ulnar2 68,75 53,96 83,53 31,59
Pro1 115,00 94,93 135,07 42,87
Pro2 115,06 93,99 136,14 45,03
Sup1 71,03 55,64 86,42 32,88
Sup2 69,13 54,99 83,27 30,21

M

(kilogram)

CI 

-95.00%

CI 

95.00%
SD

JamarR1 42,03 35,82 83,27 13,28
JamarR2 42,17 35,84 48,50 13,53
JamarL1 39,77 33,56 45,98 13,27
JamarL2 40,95 34,64 47,25 13,48
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3.1 Reliabilitetsanalys

I nästa steg analyserades värdena för samband mellan och inom grupperna.

Sambandet mellan test 1 och test 2 analyserades med Pearson’s r och ICC med p-värde = 0,001.  

Resultatet av Pearson’s r visade ett mycket stark samband för 9 av 10 par och starkt samband för det

tionde paret (supination). Ett ”mycket starkt samband” föreligger vid en Pearson’s r mellan 0,80-1,0

och ”starkt samband” mellan 0,60-0,79. Ett ”perfekt samband”, dvs inga variationer alls i 

mätvärden, är = 1,0.( Weir, I. www.statstutor.ac.uk 2014)

ICC stärker ytterligare reliabiliteten av mätinstrumentet, då samtliga värden för 10 av 10 par var 

mellan 0,88-0,99. Summering av sambanden ses i tabell 2.

Tabell 2 Samband/korrelation mellan testomgång 1 och testomgång 2  för samtliga tester med 

Pearson’s r  och IntraClass Correlation.

Pearson´r Intraclass C

FlexR1 & FlexR2 ,840 ,907
FlexL1 & FlexL2 ,979 ,990
ExtR1 & ExtR2 ,881 ,926
ExtL1 & ExtL2 ,841 ,914
Rad1 & Rad2 ,943 ,972
Ulnar1 & Ulnar2 ,899 ,947
Pro1 & Pro2 ,871 ,933
Sup1 & Sup2 ,773 ,875

JamarR1 & JamarR2 ,976 ,988
JamarL1 & JamarL2 ,980 ,988

 

3.2 Analys av skillnader

Ett beroende student’s t-test utfördes för att påvisa eventuella statistiska signifikanta skillnader 

mellan testomgång 1 och testomgång 2. Inga signifikanta skillnader hittades (p>0,05) vilket stärker 

sambandet mellan testerna. Summering av skillnaderna ses i tabell 3.

De sammantagna resultaten innebär att nollhypotesen inte förkastas.
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Tabell 3 Sammanställning av medelvärdesskillnader mellan testomgång 1 och testomgång 2 

(testomgång 1- testomgång 2) för medelvärde(M diff) och standardavvikelse(SD diff) P-värde med 

en signifiknasnivå på 0.05.

M diff SD diff P-värde

FlexR1 - FlexR2 -2,522 25,140 ,659
FlexL1 - FlexL2 ,212 11,717 ,937
ExtR1 -  ExtR2 5,468 16,953 ,165
ExtL1 -  ExtL2 -2,476 18,121 ,548
Rad1  -   Rad2 1,455 12,813 ,617
Ulnar1- Ulnar2 -2,920 14,309 ,373
Pro1 -    Pro2 -,065 22,458 ,990
Sup1 -   Sup2 1,900 21,397 ,696

JamarR1 - JamarR2 -,133 2,944 ,842
JamarL1 - JamarL2 -1,184 2,669 ,062

  

Sammanställning av samtliga medelvärden och för enskilda  testpersoner  och rörelseriktning i 

handleden visas som graferna i figur 1-10.

            

Figur 1 vänster visar summering av medelvärdet för handledsflexion höger i test 1 och 2 och ringarna 

visar varje testpersons medelvärde och figur 2  höger för handledsflexion vänster.
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Figur 3 vänster visar summering av medelvärdet för handledsextension höger i test 1 och 2 och 

ringarna visar varje testpersons medelvärde och figur 4 höger för handledsextension vänster.

Figur 5 vänster visar summering av medelvärdet för radialdeviation i test 1 och 2 och ringarna visar 

varje testpersons medelvärde och figur 6 höger för ulnardeviation 

19



Figur 7 vänster visar summering av medelvärdet för pronation i test 1 och 2 och ringarna visar varje

testpersons medelvärde och figur 8 höger för supination.

Figur 9 vänster visar summering av medelvärdet för Jamar höger i test 1 och 2 och ringarna visar 

varje testpersons medelvärde och figur 10 höger för Jamar vänster.
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4 Diskussion

Handledsskador är vanligt förkommande inom idrott, tre till nio procent och idag saknas 

utvärderingsintrument för specifika rörelseriktningar av handleden. Syftet med studien var att 

reliabilitetstesta den nyutvecklade kraftplattan ISOP (ISOmetric Power device) för isometriskkraft i 

olika rörelseriktningar runt handleden. Ett standardiserat test-retest genomfördes på 20 

forskningspersoner med sex till åtta dagars mellanrum. Handledsflexion, extension, radialdeviation, 

ulnardeviation och pronation uppvisade ett mycket starkt samband mellan testerna med värden 

mellan 0,84-0,98 på Pearson’s r och IntraClassCorrelation, ICC, värden mellan 0,91-0,99.  Den sista

rörelseriktningen, supination, uppvisade ett stark samband mellan testerna med Pearson på 0,77 och 

ett mycket starkt samband med ICC på 0,88.

I denna studie användes Jamar Handdynamometer som en intern kontroll då man sedan tidigare 

studier vet att detta mätinstrument har hög reliabilitet (Gerodimos 2012; Shetman, Davenport, 

Malcolm, & Nabavi, 2003; Svantesson, Nordè, Svensson & Brodin 2009). I likhet med dessa 

studier bekräftar vår studie dess goda reliabilitet vad gäller test-retest med Pearson’s r och ICC 

värden över 0,9

God reliabilitet i test-retest uppvisas även hos mätinstrument som BTE-Primus med ICC på 0,94-

0,98 (Shetman, Davenport, Malcolm & Nabavi, 2003), DynEx  dynamometer med ICC på 0,97 

(Shetman, Gestewitz & Kimble, 2005), Nicholas Manuel Muscle Tester (NMMT) med ICC 0,90-

0,94 (Grooten & Äng 2010) och Grippit med ICC på 0,92-0,93 (Svantesson, Nordè, Svensson & 

Brodin, 2009).  BTE-Primus, DynEx dynamometer och Grippit utvärderar den samlade kraften runt 

handleden vid ett tvärhandsgrepp likt Jamar Handdynamometer. NMMT undersöker den isolerade 

isometriska motkraften vid handledsextension. Den nu undersökta kraftmätaren har således en 

reliabilitet (ICC 0,88-0,99) i nivå med de övriga mätinstrumenten i bruk.

Jamar Handdynamometer, DynEx Dynamometer och NMMT är smidiga mätinstrument som man 

lätt kan bära med sig och använda i sitt dagliga arbete medan BTE-Primus är en stationär mätstation

som behöver ett eget utrymme. Grippit är en elektronisk apparatur av mindre modell som liknar 

ISOP men utvärderar endast greppstyrka. ISOP kan i likhet med Jamar, DynEx och Grippit lätt och 

smidigt förflyttas men behöver tillgång till ett stabilt bord. ISOP kan till skillnad från Jamar, DynEx

och Grippit utvärdera isolerade rörelseriktningar runt handleden och det ger ökade möjlighet att 

urskilja skillnader mellan muskelgrupper och isometriskkraft. ISOP är ett vidare steg i att 
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kvantifiera muskelfunktion, vilket ger möjlighet att objektivt mäta och utvärdera eventuella 

sidoskillnader, något som inte finns tillgängligt idag.

ISOP var generellt sett användarvänlig för testledaren och mätpositionerna kunde lätt 

standardiseras. Däremot upplevde flera testpersoner att supination var svårare att utföra och det var 

även denna position som uppvisade ett något lägre samband jmf med de andra riktningarna, 

Pearson’s r 0,77 och  ICC 0,88. Rörelsen upplevdes onaturlig att göra. Garcia-Elias, Lluch, Ferrers, 

Lluch, & Lhamb, 2008, har med sin PronoSupinator utvärderat den dynamiska komponenten under 

hela pronations och supinationsrörelsebanan med ökad belastning. Här var det inte själva rörelsen 

som begränsade testpersonerna utan den ökade belastningen som gav ett obehag eller smärta.

Matsouka, Berger, Berglund & An 2006 utvärderade rotation i neutral position, från 60 grader 

pronation och från 60 grader supination. De högsta värdena uppmättes då testpersonerna utförde 

supination från 60 graders pronation och vice versa. De lägre värdena uppmättes då man mätte 

supination och pronation från 60 grader och i den givna riktningen.  Här kan man tänka sig att det 

muskulärt är svårare att fortsätta rörelsen ut i ett ändläge då man redan står nära slutet av rörelsen. 

I samtliga studier som nämns ovan har man utvärderat rotationen i underarmen på friska 

testpersoner och nästa steg blir att utvärdera hur individer men en känd instabilitet i DRU-leden 

reagerar på de olika komponenterna smärta, obehag och kraftutveckling.

Mätstången/joysticken upplevdes av ett antal testperson som hård och obehaglig att pressa mot. 

Fingrar och knogar har väldigt lite dämpande vävnad och ett tryck mot dessa kan då göra ont 

jämfört om trycket ligger på muskelbukar/mjukdelar. Detta får utvecklaren av ISOP ta med sig för 

framtida produktutveckling.

Genom att titta i detalj på de medelvärden som uppmättes i studien, noterades högre medelvärden i 

flexion(117,53 N) jämfört extension(82,23 N), radialdeviation(103,07 N) jämfört 

ulnardeviation(67,29 N) och pronation (115,03N) jämfört supination(70,08 N).

I likhet med övriga studier(Shetman, Davenport, Malcolm, & Nabavi, 2003; Svantesson, Nordè, 

Svensson & Brodin 2009; Matsouka, Berger, Berglund & An 2006 ; Shetman, Gestewitz & Kimble,

2005) noterades även här högre medelvärden i samtliga rörelseriktningar hos män jämfört kvinnor.

Den aktuella studien stödjer Matsouka et al. 2006 vad gäller högre medelvärden i pronation jämfört 

supination medan Herzberg et al, 2007, uppvisar i samtliga tabeller högre värden för supination 

jämfört pronation.
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Majoriteten av testpersonerna, 15 av 20, jobbade administrativt dvs kontorsjobb och resterande fem 

mer fysiskt. Endast en av dessa fem testpersoner hade ett riktigt tufft fysiskt arbete som snickare, tre

jobbade inom vården utan tunga lyft och en som tekniker.  De högsta värdena uppvisade snickaren 

och de lägsta värdena sågs hos en kvinnlig receptionist. Fritidsaktiviteter dokumenterades ej men 

kan ha betydelse för kraftutvecklingsförmåga och kan i vidare studier vara av vikt att dokumentera 

och analysera.

Att skillnader framkom mellan testomgång 1 och testomgång 2 hos olika forskningpersoner kan 

naturligtvis bero på olika komponenter som muskulär trötthet, inlärningsfaktorn och 

utgångspositionerna men eftersom det inte fanns någon tydlig trend att testomgång 2 visade högre 

värden en testomgång 1 eller vice versa kan inga säkra slutsatser dras av detta.

4.1 Klinska applikationer

Ett stort intresse och nyfikenhet har väckts för fortsatt arbete med ISOP. Följande direkta 

applikationer är möjliga:

- Att i det dagliga arbetet som sjukgymnast, tillsammans med andra mätinstrument (tex Jamar), 

kunna använda kraftmätaren som ett motivationshöjande verktyg samt att över tid kunna följa 

patienters framsteg.

- Att i det dagliga arbetet kunna använda kraftplattan som ett utvärderingsinstrument för att stärka 

den kliniska diagnosen vid skada eller nervpåverkan.

- Att i vidare forskning följa specifika patientkategorier, t.ex TFCC-skador och nervinklämningar, 

med pre- och postoperativa protokoll, samt att sammanställa ett normalmaterial för olika 

åldersgrupper och kön vad gäller kraftgenererande kapacitet i olika rörelseplan.

4.2 Slutsats

Denna studie har givit oss en god plattform för att på ett standardiserat sätt kunna använda ISOP i 

vårt dagliga arbete, hypotesen med studien har härmed kunnat besvaras. Kraftmätaren ISOP 

uppvisar god till mycket god reliabilitet i samtliga rörelseriktningar av handleden, vad gäller test-

retest.
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Bilaga 1

Käll- och litteratursökning

Syfte och frågeställningar: 

Syftet med studien är att i ett test-retest utvärdera tillförlitligheten i kraftmätaren vad gäller 

isometrisk muskelkraft i handledens tre rörelseplan i rörelseriktningarna, flexion/extension, 

radial/ulnardeviation och pronation/supination.

             - Föreligger det någon signifikant skillnad i uppmätta värden vid upprepade mätningar av 

handledskraft vid två separata testtillfällen (s.k. “test-retest”)?

Vilka sökord har du använt?
Jamar Handdynamometer, handdynamometer, gripstrenght, wrist, reliability, test-retest 
greppstyrka, handledsskador, wristinjuries, athletics, isometric strength, 

Var har du sökt?
Pubmed och SportDiscus

Sökningar som gav relevant resultat
Pubmed och SportDiscus:
Jamar Handdymamomter* and reliability
Handdynamometer*and test-retest
Wrist* and sportinjuries
Isometric strength* and wrist
Grip strength
Endast SportDiscus:
Handledsskador* greppstyrka
Wristinjuries* and athletics

Kommentarer
Det hade underlättat om man fått denna information angående dokumentation av 
sökningar i ett tidigt skede. Jag påbörjade mina sökningar HT13 och har nog glömt av 
några men har försök att komma ihåg hur jag sökt.
Jag har fått relevanta artiklar från min handledare under arbetets gång.
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Bilaga 2

Intresserad av att testa din handstyrka?

Förfrågan om att delta i ett forskningsprojekt

Hej!
Jag heter Ulrika Jedeskog och jobbar som sjukgymnast vid Hand & Foot Surgery Center. 
Jag ska påbörja ett forskningsprojekt inom handkirurgi/rehabilitering/idrottsmedicin och söker dig
mellan 25-50 år och med friska händer och handleder till projektet.

Handstyrka kan idag utvärderas på ett tillförlitligt sätt med hjälp av en Jamar handdynamometer
som mäter  resultatet  av  samtliga  muskler  runt  handleden  i  ett  kraftgrepp.  Kliniken  har  fått  en
kraftmätare som kan mäta muskelkraft i handledens olika rörelseplan.
Som testperson kommer du att vid två tillfällen med en vecka emellan att testa din handstyrka och
muskelkraft i olika riktningar, varje testtillfälle kommer att ta ca 30 minuter. Deltagandet är givetvis
helt frivilligt och kan närsomhelst avbrytas. Om du väljer att delta eller ej kommer inte på något vis
påverka  din  behandling  på  kliniken  i  övrigt.  All  data  och  information  kommer  att  kodas  och
anonymitet utlovas.
Projektet  kommer att  ske genom nära handledning av handkirurgerna Elisabet Hagert  och Thor
Söderberg. 
Syftet med studien är att komma fram till om kraftmätaren är tillförlitlig och resultatet kommer att
presenteras i en magisteruppsats inom idrottsmedicin.

--------------------------------------------------------------------

Undertecknad testperson samtycke till att delta i projektet.

Kontaktperson

Ulrika Jedeskog , Leg sjukgymnast 08-660 61 00

ulrika.jedeskog@handfoot.se
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Bilaga 3

Förklaringsmodell för kraftmätaren, ISOP.

29



Bilaga 4

Förklaringsmodell av kraftgraf.
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Bilaga 5

Mätprotokoll

 

Kodnummer:

Datum för mätning 1) 2014-    -     kl:                     2) 2014-    -      kl:    

Ålder:

Yrke:

Handdominans  hö/vä

Tidigare skador/sjukdomar:

Höger Test 1 Test 2

Handledsflexion

Handledsextension

Radialdeviation

Ulnardeviation

Pronation

Supination

Jamar

Vänster Test 1 Test 2

Handledsflexion

Handledsextension

Radialdeviation

Ulnardeviation

Pronation

Supination

Jamar
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