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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Att vara fysiskt aktiv är viktigt för den enskilda individen. Risken att drabbas av 

knäskada i samband med fysisk aktivitet ökar beroende på valet av aktivitet och antalet 

timmar aktiviteten utövas. Forskning visar på att aktiviteter och idrotter som innehåller 

pivoterande moment, accelerationer, decelerationer, hopp och landning är mer knäbelastande 

än aktiviteter och idrotter som inte innehåller dessa moment. Vid uppföljning och utvärdering 

av behandling efter en knäskada används i dag olika självskattningsformulär, patient-reported 

outcome, PRO. Ett i dag vanligt förekommande PRO formulär för utvärdering av 

aktivitetsnivå är Tegner Activity Scale, TAS. Flera i dag vanligt förekommande aktiviteter 

och idrotter saknas i TAS. Även vissa aktiviteter och idrotter med hög risk för knäskada 

saknas i TAS. I dagsläget finns ingen knärelaterad aktivitetsskala som innefattar de tjugo 

aktiviteter och idrotter med högst skadestatistik samt de mest utövade aktiviteterna och 

idrotterna i Sverige i dag. Behovet av en ny knärelaterad aktivitetsskala är stort.   

Syfte: Syftet med studien var att utveckla en ny innehållsvaliderad knärelaterad 

aktivitetsskala i PRO format. 

Metod: Studien genomfördes i två steg. Först utarbetades en ny knärelaterad aktivitetsskala 

med Tegner Activity Scale, TAS, som grund. TAS jämfördes med deltagarstatistik från 

Riksidrottsförbundet samt från Svenska korsbandsregistret för att säkerställa att de mest 

frekvent förekommande aktiviteterna samt de med högst risk för knäskada återfinns i den nya 

skalan. Därefter tillfrågades experter ur de tre kategorierna: tränare, aktiva och fysioterapeuter 

med erfarenhet från respektive aktivitet och idrott. Experterna ombads att placera sin 

specifika aktivitet/idrott i den nya skalan utifrån aktivitetens/idrottens totala knäbelastande 

moment.  

Resultat: Efter sammanställning av experternas svar korrigerades den nya aktivitetsskalan 

och den slutgiltiga aktivitetsskalan färdigställdes, Knärelaterad Aktivitets Skala, KAS. KAS 

innehåller de tjugo aktiviteter/idrotter med högst incidens för främre korsbandsskada samt de 

mest frekvent förekommande. I KAS finns 50 aktiviteter/idrotter att välja på. Uppdelningen i 

tävling och motionsidrott som finns i TAS har tagits bort liksom de arbetsrelaterade 

momenten. Fyra aktiviteter/idrotter återfinns på en högre nivå i KAS jämfört med TAS.   

Slutsats: En ny knärelaterad aktivitetsskala i PRO format utformades. 
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Abstract 

Background: To be physical active is important. The risk to sustain a knee injury during 

physical activity is dependent on the choice of activity and the number of hours the activity is 

exercised. Activities and sports that includes acceleration, deceleration, pivoting, jump and 

landing brings more load to the knee joint. In evaluation of a knee injury it is today common 

to use different kinds of patient-reported outcomes, PRO. Tegner Activity Scale, TAS, is one 

of the most common questionnaire about sport participation today. Several of today common 

activities and sports are missing in TAS. Also some of the activities and sports with high 

incidence of knee injury is missing. Today there is no knee related activity scale that includes 

the activities and sports with the highest incidence of knee injury and the most common 

exerted activities and sports in Sweden. The need for a new knee related activity scale is big. 

Aim: The aim of this study was to develop a new content valid knee related activity scale in 

PRO form.  

Method: The study was conducted in two steps. First a new knee related activity scale with 

TAS as basis was made. TAS was then compared with statistics over participation in 

activities/sports from Riksidrotts Förbundet, RF, and from The Swedish National Knee 

Ligament Register. This to ensure that the most common activities and the activities with high 

risk for knee injury was in the new scale. Experts: trainers, actives and physiotherapists, with 

experience from each of the specific activities and sports were then asked to place their 

specific activity/sport in the new scale based on their belief of load to the knee joint.  

Results: The experts response was analysed, the activity scale was corrected and then the new 

scale, Knee Activity Scale, KAS, was completed. KAS contains 50 activities/sports compared 

with 22 in TAS. The division in competitive and recreational level from TAS was removed as 

well as the work-related activities. Four activities/sports was found on a higher level in KAS 

compered to TAS.  

Conclusion: A new knee related activity scale in PRO form was designed. 
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1 Bakgrund  

Inom idrottsvetenskapen är fysisk aktivitet en av grundstenarna. Risken att drabbas av 

knäskada i samband med fysisk aktivitet ökar med antalet utövade timmar samt är beroende 

av vilken aktivitet man utövar(Roos, Forssblad & Karlsson 2007; Svenska korsbandsregistret 

2014-11-28). Möjligheten att kunna fortsätta delta i och utöva fysisk aktivitet även efter en 

allvarlig knäskada är viktigt inte minst för den drabbade individen själv utan även för 

samhället då minskad möjlighet till deltagande i fysisk aktivitet ökar risken för bland annat 

välfärdssjukdomar som diabetes och hjärt- kärlsjukdom (Lee, Shiroma, Lobelo, Puska, Blair 

& Katzmarzyk 2012). En av de allvarligaste knäskadorna i samband med fysisk aktivitet är en 

främre korsbandsskada. För att kunna optimera och utvärdera behandlingen, samt för att få en 

uppfattning av och ett mått på eventuella kvarstående besvär efter en främre korsbandsskada 

eller annan allvarlig knäskada används i dag en mängd olika självskattningsformulär, så 

kallade patient-reported outcome, PRO. Att dessa formulär är tillförlitliga, användarvänliga 

samt lätta att administrera är av stor vikt. Ett idag vanligt förekommande PRO formulär för 

skattning och utvärdering av aktivitetsnivå är Tegner Activity Scale, TAS (Lee, Karim & 

Chang 2008; Briggs, Lysholm, Tegner, Rodkey, Kocher & Steadman 2009a; Briggs, 

Steadman, Hay & Hines 2009b; Wang, Jones, Khair & Miniaci 2010; Wera, Nyland, Ghaizi, 

Mc Kinlay, Henzman, Givens & Brand 2014) (bilaga 2.). Tegner Activity Scale utvecklades 

redan 1985 som ett komplement till Lysholm Knee Scoring Scale för att inte bara utvärdera 

funktion och symptom utan även få ett mått på patientens aktivitetsnivå. Trots förändringar i 

behandlingstekniker och rehabiliteringsprotokoll vid främre korsbandsskada över de senaste 

30 åren används TAS flitigt än i dag världen över. (Briggs et al. 2009a) Tegner Activity 

Scale, TAS, i sin nuvarande utformning saknar dock flera av dagens allmänt förekommande 

aktiviteter och idrotter vilket försvårar patientens möjlighet att fylla i formuläret korrekt. 

Några idrotter och aktiviteter med hög skadeincindens, hög risk för knäskada och främre 

korsbandsskada i synnerhet, saknas också helt i TAS. 

1.1. Främre korsbandsskada: skademekanismer och riskfaktorer 

En främre korsbandsskada är en av de allvarligaste knäskadorna, som ofta drabbar unga, i 

samband med fysisk aktivitet. I förlängningen kan en främre korsbandsskada innebära att den 

drabbade individen inte kan fortsätta vara aktiv på den nivå eller med den aktivitet/idrott de 

själva skulle önska (Svenska korsbandsregistret 2014-11-28). En främre korsbandsskada är 

vanligast inom aktiviteter som innehåller pivoterande moment (riktningsändringar), hopp, 
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landning, acceleration och deceleration (Alentorn-Geli, Myer, Silvers, Samitier, Romero, 

Lazaro-Haro & Cugar 2009; Griffin, Agel, Albohm, Arendt, Dick, Garrett, Gergoulis, Hewett, 

Johnson, Krosshaug, Mandelbaum, Micheli, Myklebust, Roos, Schamasch, Shultz, Werner, 

Wojtys & Engebretsen 2000). Vid dessa moment ställs stora krav på knäledens strukturer, 

såväl de passiva (ligament, menisker, ledkapsel) som de aktiva (muskulaturen). En av de 

viktigaste passiva stabilisatorerna i knäleden är det främre korsbandet som förhindrar/minskar 

den sagitella translationen (framåtglidningen) och inåtrotationen av tibia (underbenet) i 

förhållande till femur (lårbenet). Den aktiva stabiliteten påverkas av muskulär styrka och 

neuromuskulär kontroll i framförallt lårmuskulaturen. (Alentorn-Geli et al. 2009) Snabba 

vändningar, inbromsningar och landning efter hopp med otillräcklig neuromuskulärkontroll 

(knäkontroll) är en av de vanligaste individrelaterade (inre) riskfaktorerna. Hit hör även 

anatomiska faktorer som generellt ökad ledlaxitet och ökad valgusställning i knäleden. 

(Renström, Ljungqvist, Arendt, Beynnon, Fukubayashi, Garett, Garrick, Hewett, Huston, 

Ireland, Johnson, Kibler, Lephart, Lewis, Lindenfeld, Mandelbaum, Marchak, Teitz & Wojtys 

2008) Nedsatt styrka i lår- och bålmuskulatur, obalans i styrka mellan quadriceps och 

hamstrings samt nedsatt neuromuskulär kontroll tillhör också de individrelaterade 

riskfaktorerna (Griffin et al. 2000). Skillnader i rörelsemönster, styrka och neuromuskulär 

funktion har visats mellan män och kvinnor. Kvinnor landar oftare med mindre 

flektionsvinkel i höft och knäled samt har generellt ökad höftadduktion och sidledsrörelse av 

överkroppen vilket verkar öka risken för skada (Hewett, Myer & Ford 2006; Meniguachia, 

Ford, Ouatman, Alentorn-Geli & Hewett 2011). För tjejer i tonåren anses risken för främre 

korsbandsskada vara 2-9 gånger större än för en jämnårig kille. Risken varierar beroende på 

aktivitet. (Hewett, Myer & Ford 2006; Prodromos, Han, Rogowski, Joyce & Shi 2007; 

Hägglun, Waldén & Atroschi 2009) Till de omgivningsrelaterade (yttre) riskfaktorerna hör 

tex utrustning som skor, underlaget aktiviteten utförs på (golv, konstgräs, naturgräs osv) samt 

idrottens regelverk (Olsen, Myklebust, Engebretsen, Holme & Bahr 2003). En riskfaktor som 

ofta diskuteras är kvoten mellan träning och tävling/match där deltagande i tävling/match 

innebär en betydligt högre skaderisk än träning (Lambson, Barnhill & Higgins 1996; 

Myklebust, Engebretsen, Braekken, Skjolberg, Olsen & Bahr 2003; Olsen et al. 2003; 

Hägglund, Waldén & Atroshi 2009). 

1.2 Incidens för främre korsbandsskada 

Data från svenska populationsbaserade studier visar att incidensen för främre korsbansskada 

ligger på ca 80/100 000 individer per år (Roos, Forssblad & Karlsson 2007; Svenska 
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korsbandsregistret 2014-11-28). Incidensen är olika hög för olika aktiviteter/idrotter. De 

aktiviteter/idrotter som innehåller pivoterande moment har högst incidens. Högst incidens har 

fotboll oavsett kön (Waldén, Hägglund, Werner & Ekstrand 2011; Svenska korsbandsregistret 

2014-11-28). (Figur 1) Enligt Svenska korsbandsregistret 2013 var fotboll orsaken till 33,5% 

av alla främre korsbandsskador för kvinnor och 48,4% för män. Man ska då inte glömma att 

fotbollen är den idrott med flest antal utövare i Sverige. Näst vanligaste aktiviteten vid främre 

korsbandsskada i Sverige var utförsåkning för kvinnor och innebandy för män. (Svenska 

korsbandsregistret 2014-11-28) Enligt korsbandsregistret sticker tre aktiviteter/idrotter ut 

(handboll, alpin skidåkning och basket) vad gäller skillnaden i antalet skadade kvinnor 

jämfört med män i procent trots att dessa tre aktiviteter/idrotter har lika många eller fler aktiva 

män som kvinnor, Figur 2, (Riksidrottsförbundet 2014-12-27). För de yngre åldersgrupperna, 

0-19 år, dominerar de stora bollsporterna fotboll, handboll och innebandy som vanligaste 

aktivitet vid korsbandsskada. För äldre, >40 år, var alpin skidåkning 2013 den vanligaste 

orsaken till främre korsbandsskada. (Svenska korsbandsregistret 2014-11-28) 

 

 

Figur 1. De 20 vanligaste aktiviteterna/idrotterna vid främre korsbandsskada rapporterade till 

Svenska korsbandsregistret 2013 samt antal. 
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Figur 2. Antal skadade kvinnor och män i % 2013 för idrotterna handboll, alpin skidåkning 

och basket rapporterade till Svenska korsbandsregistret. 

1.3 Behandling av främre korsbandsskada 

Målsättningen vid behandling av främre korsbandsskador är en nöjd och tillfredsställd patient 

med fullgod upplevd knäfunktion och livskvalité. Att optimera möjligheten till återgång till 

fysisk aktivitet och idrott utan eller med så liten risk som möjligt för ny skada och/eller 

följdskador är en stor utmaning vid behandlingen av främre korsbandsskada. (Barenius, 

Forssblad, Engström & Eriksson 2013) Resultatet bör även vara bestående över lång tid, inte 

minst med tanke på att merparten av de skadade är unga. Behandlingen av en främre 

korsbandsskada kan vara enbart kontrollerad rehabilitering, så kallad konservativ behandling, 

eller kirurgisk med en rekonstruktion av det skadade främre korsbandet. Båda 

behandlingsalternativen innefattar en lång rehabiliteringsperiod på ca 6-12 månader innan 

återgång till knäbelastande aktiviteter är möjlig. Valet av behandlingsåtgärd bör vara 

individuellt och påverkas av faktorer som patientens grad av instabilitetsbesvär och önskemål 

av aktivitetsnivå, både vad gäller fritid och arbete. Vid en önskan om återgång till en hög 

aktivitetsnivå med pivoterande moment rekommenderas oftast en rekonstruktion av det 

skadade främre korsbandet. (Barenuis et al. 2013) För ca 50%, ca 3 500, av de som varje år 

skadar sitt främre korsband i Sverige krävs en rekonstruktion för att om möjligt tillgodose 

patientens krav på knäfunktion. Medelåldern för primär (en första) främre 

korsbandsrekonstruktion var år 2013 i Sverige 27 år. Rekonstruktion efter skada i samband 

med ridsport och gymnastik är vanligare för kvinnor än för män. (Svenska korsbandsregistret 

2014-11-28).  
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1.4 Utvärdering av behandling och knäfunktion  

Innan återgång till knäbelastande aktivitet tillåts efter en främre korsbandsskada, oavsett 

behandlingsform, genomförs vanligen diverse olika kliniska undersökningar och funktionella 

tester för att utvärdera patientens knäfunktion i syfte att säkerställa en så säker återgång till 

knäbelastande aktivitet som möjligt. De vanligaste kliniska stabilitetstesterna vid en främre 

korsbandsskada är Pivot-shift och Lachmann. I forsknings-sammanhang används ofta även en 

KT-1000 mätning som ett mått på den passiva instabiliteten i knäleden. Enligt Engelen-van 

Melick, van Cingel, Tijssen och Nijhuis-van der Sanden (2013) är de vanligast förekommande 

funktionella testerna mätning av lårmuskelstyrka och något eller några olika hopptest. 

Lårmuskelstyrka utvärderas oftast i form av maximal styrka med 1 RM vid benspark, bencurl 

och/eller knäböj. I samband med forskning används vanligen isokinetisk mätning av 

lårmuskelstyrkan, ofta i olika hastigheter samt med mätning av både den koncentriska och 

excentriska styrkan. De mest frekvent använda hopptesterna är enbens längdhopp, 

vertikalhopp och trestegslängdhopp. (Engelen-van Melick et al. 2013) Som regel utvärderas 

även knäledsrörligheten, passivt och aktivt. Redan 1985 diskuterade Tegner och Lysholm 

vikten av att utvärdera funktion både ur ett patientperspektiv och med kliniska tester (Tegner 

& Lysholm 1985). De kliniska undersökningarna och testerna kompletteras vanligen med 

något eller några självskattningsformulär, PRO. Genom att fylla i PRO-formulär får patienten 

själv uppskatta behandlingsresultatet, sina symptom, sin upplevda knäfunktion, sin 

aktivitetsnivå, sin knärelaterade livskvalité mm. Genom denna typ av självskattningsformulär 

kan även behandlaren få en uppfattning av i vilken grad patienten litar på sitt skadade knä. 

1.4.1 PRO, patient-reported outcome – Patientenkäter 

Under de senaste dryga 20 åren har en mängd olika skattningsformulär utarbetats och används 

för att följa och utvärdera behandlingen i samband med knäskada och främre korsbandsskada 

i synnerhet. I en studie av Wang et al. (2010) hittades hela 24 olika frågeformulär med 

patientrelaterat fokus. Några frekvent förekommande formulär för utvärdering av 

ligamentsskador i knäleden är Lysholm Knee Scoring Scale, International Knee 

Documentation Committe (IKDC), Cincinnati Knee Rating System och ACL-Quality Of Life 

(ACL-QOL) (Lysholm & Gillqvist 1982; Noyes, Matthews, Mooar & Grood 1983a; Noyes, 

Mooar, Matthwes & Butler 1983b; Hefti, Muller, Jakob & Stanbli 1993 Mohtadi 1998; 

Barber-Westin, Noyes & Mc Closkey 1999; Collins, Misra, Felson, Crossley & Roos 2011). 
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De frågar fram för allt efter patientens symptom som instabilitet, svullnad och smärta, när 

symptom uppstår och på vilket sätt de yttrar sig. Knee injury Osteoarthritis Outcome Score 

(KOOS) och Western Ontario and Mc Master Universities Arthritis Index (WOMAC knee) är 

två formulär som från början togs fram som utvärderingsinstrument främst för artrosbesvär 

men används i dag även vid ligamentsskador (Roos, Roos, Lohmander, Ekdahl & Beynnon 

1998; Collins et al. 2011). Activity Rating Scale, ARS, utvärderar patientens aktivitetsnivå 

under senaste året genom att frågas hur ofta patienten utfört de fyra momenten: löpning, 

vändningar, inbromsningar och pivoteringar (Collins et al.2011). Tegner Activity Scale är det 

PRO formulär som oftast används för att utvärdera vilken eller vilka knäbelastande aktiviteter 

patienten klarar av att utföra (Tegner & Lysholm 1985; Collins et al. 2011).  Flera studier har 

gjorts där dessa olika frågeformulär jämförts med varandra (Sgaglione, Del Pizzo, Fox & 

Friedman 1995; Neeb, Aufdemkampe, Wagener & Mastenborek 1997; Risberg, Holm, Steen 

& Beynnon 1999; Chaory & Poirandean 2004; Wang et al. 2010; Wera et al. 2014). 

Resultaten i dessa studier visar entydigt att jämförelser mellan formulär är mycket svårt att 

göra och att det inte verkar möjligt att finna ett enskilt formulär som kan mäta och/eller 

utvärderar alla de olika dimensioner, funktioner och moment som krävs för en normal 

knäfunktion. Flera studier påpekar därför vikten av att kombinera olika formulär för att 

optimera utvärderingen efter knäskada (Tegner & Lysholm 1985; Tegner, Lysholm, Odensten 

& Gillquist 1988; Neeb et al. 1997; Noyes, Barber & Mooar 1989; Charoy & Poirandean 

2004; Wang et al. 2010; Tigerstrand Grevnerts, Terwee & Kvist 2014). Wang et al. (2010) 

rekommenderade, efter en genomgång av litteraturen, formulären Cincinnati Knee Rating 

System, Lysholm Knee Scoring Scale och Knee injury Oseoarthritis Outcome Score vid 

främre korsbandsskada. KOOS och Lysholm vid broskskada samt KOOS vid artros. IKDC 

var det formulär som visade sig mest lämpligt som ett allmänt knäformulär men även de 

påtalade att inget score visade sig vara universellt för hela spektrumet av knäbesvär och olika 

patientgrupper utan att en kombination av flera formulär är att föredra. (Wang et al. 2010; 

Tigerstrand Grevnerts, Terwee & Kvist 2014) Valet av PRO formulär skiljer sig något mellan 

världsdelarna. IKDC objektiv och subjektiv används mest i Europa och Australien. I Asien 

används mest IKDC objektiv. I Europa används även Tegner Activity Scale och KOOS ofta 

medan man i Nordamerika och Australien föredrar Cincinnati Knee Rating Scale. (Wera et al. 

2014) Enligt Beaton och Schemitsch (2003) har intresset för PRO enkäter som bedömer 

livskvalité och fysisk funktion utifrån ett patientperspektiv ökat i ortopedisk litteratur de 

senaste årtiondena.  
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1.4.2 Tegner Activity Scale, TAS (Bilaga 2) 

TAS är det mest frekvent förekommande PRO formuläret för att utvärdera aktivitetsnivå i 

samband med knäskada och i samband med främre korsbandsskada i synnerhet. TAS 

lanserades redan 1985 som ett komplement till Lysholm Knee Scoring Scale för utvärdering 

vid främre korsbandsskada. Formuläret utvecklades genom att ett antal ortopedkirurger, med 

flera års erfarenhet av främre korsbandsskadade patienter, ombads att ta fram ett antal 

knäbelastande moment som de ansåg var besvärliga att utföra för en främre korsbandsskadad 

individ, till exempel löpning, hopp och vändningar. Därefter fick 43 patienter med främre 

korsbandsskada tycka till om och rangordna momenten efter hur svåra de upplevde att de var 

att utföra. Patienternas svar låg sedan till grund för utformningen av Tegner Activity Scale 

som gjordes av författarna. (Tegner & Lysholm 1985; Collins et al. 2011) TAS är ett enkelt 

formulär som går relativt fort för patienten att besvara. Patienten ombeds att ”kryssar för” den 

siffra som motsvarar den högsta nivå på aktivitet de klarar av att delta i. Formuläret är en 

elvagradig skala från 0 – 10 där olika aktiviteter rangordnats efter hur stor dess sammanlagda 

belastning på knäleden ansågs vara. I skalan finns alternativ för både arbetsmoment och 

motions/tävlings aktiviteter. Aktiviteten på den högsta nivån, 10, anses vara mest 

knäbelastande. På nivå 0 är man sjukskriven på grund av sina knäbesvär. En hög siffra på 

skalan innebär en hög knäkrävande aktivitetsnivå. Nivå 6-10 kan bara nås om man deltar i 

idrottsaktivitet, på motions eller tävlingsnivå. TAS anses vara ett bra formulär för och 

används ofta som jämförelse av aktivitetsnivå före och efter skada/behandling och 

rekommenderas än i dag i flera internationella studier som ett viktigt komplement till PRO 

enkäter som bedömer symptom (Sgaglione et al. 1995; Wera et al. 2014). TAS har visat en 

god korrelation till andra formulär och goda resultat för test-retest reliabilitet (Wera et al. 

2014; Briggs et al. 2009a). Briggs et al (2009b) visade att TAS även kan vara ett verktyg för 

realistiska förväntningar efter kirurgi jämfört med ålder och kön. Genom åren har TAS 

validerats även för menisk- och broskskador samt knäskålsinstabilitet. TAS har även används 

vid utvärdering av andra ledbesvär så som höft- och fotled. (Briggs et al. 2009a) Som nämnts 

tidigare saknas i TAS dock flera av de i dag, enligt statistik från Svenska 

Riksidrottsförbundet, mest förekommande aktiviteterna och idrotterna samt vissa idrotter med 

hög skadeincidens. I en studie av Fältström, Hägglund och Kvist (2013) försökte författarna 

korrigera problemet med att alla studiedeltagarnas idrotter/aktiviteter inte fanns med i 

formuläret genom att i sin studie lägga till flera aktiviteter/idrotter i TAS. De nya idrotternas 

placering i skalan baserades på utlåtande från en expertgrupp bestående av ortopedkirurger, 
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fysioterapeuter och forskare. I övrigt behöll författarna TAS intakt. Denna variant av TAS 

användes endast i omnämnd studie. 

1.4.3 Problemformulering  

Tegner Activity Scale utvecklades redan 1985 för att utvärdera aktivitetsnivå vid främre 

korsbandsskada. TAS i sin nuvarande utformning saknar flera av dagens allmänt 

förekommande aktiviteter och idrotter samt vissa aktiviteter/idrotter med hög risk för 

knäskada och främre korsbandsskada i synnerhet vilket försvårar patientens möjlighet att fylla 

i formuläret korrekt. I dagsläget finns ingen knärelaterad aktivitetsskala som innefattar 

samtliga de 20 aktiviteter och idrotter med högst incidens för främre korsbandsskada 2013 

(Svenska korsbandsregistret 2014-11-28).  De befintliga aktivitetsskalorna saknar också flera 

av de i dag mest förekommande aktiviteterna och idrotterna (Riksidrottsförbundet 2014-12-

27). Behovet av en ny, modern, användarvänlig knärelaterad funktionell aktivitetsskala i PRO 

format är därför stort.  

 

1.5 Syfte 

 

Syftet med föreliggande studie var att utveckla en ny innehållsvaliderad knärelaterad 

aktivitetsskala i PRO format. 

1.5.1 Frågeställningar 

1. Vilka av de i Sverige i dag mest förekommande aktiviteterna/idrotterna 

saknas i TAS och bör därför finnas med i en ny knärelaterad aktivitetsskala? 

2. Finns det aktiviteter/idrotter som är mindre allmänt förekommande men med 

hög incidens för knäskada enligt Svenska korsbandsregistret så att de därför 

bör finnas med i en ny knärelaterad aktivitetsskala? 

3. På vilken nivå i en ny knärelaterad aktivitetsskala ska dessa 

aktiviteter/idrotter i så fall placeras? 

4. Finns det aktiviteter/idrotter i TAS, som bör placeras på en annan nivå än 

den nuvarande i en ny aktivitetsskala? 
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2 Metod 

 

2.1 Studiedesign 

Som forskningsmetod för att utveckla en ny knärelaterad aktivitetsskala valdes en 

Tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Studien gjordes i två steg. Först utformades en ny 

aktivitetsskala utifrån statistik från Riksidrottsförbundet och Svenska korsbandregistret samt 

efter diskussion med erfarna fysioterapeuter med lång erfarenhet av idrottsmedicin. Den nya 

skalans innehållsvaliditet testades därefter genom att en population av experter från alla de 

olika specifika aktiviteter och idrotter som återfinns i den nya aktivitetsskalan rådfrågades. 

Experterna hämtades från tre kategorier: aktiva, tränare och fysioterapeuter/medicinskt 

ansvariga. Samtliga med flera års erfarenhet från sin specifika aktivitet/idrott.  

 

2.1.1 Utformning av den nya skalan 

Med Tegner Activity Scale, TAS, (bilaga 2) som grund gjordes en ny knärelaterad 

aktivitetsskala (bilaga 3). För att finna de aktiviteter/idrotter som i dag är mest populära men 

som saknas i TAS gjordes en jämförelse mellan TAS och deltagarstatistik från 

Riksidrottsförbundets, RFs hemsida (2014-12-27) över de mest utövade 

aktiviteterna/idrotterna år 2012. (Figur 3-5) De aktiviteter/idrotter från RFs ”10 i topp lista” 

över deltagande som inte fanns med i TAS lades därefter till i den nya skalan. Även RFs ”10 i 

topp listan” över de mest populära aktiviteterna/idrotterna för kvinnor respektive män 

jämfördes med den nya skalan för att ta hänsyn till eventuella skillnader i popularitet för olika 

aktiviteter/idrotter mellan könen. (Figur 6-7, Tabell 1-2) De nya aktiviteterna och idrotterna 

rangordnades, efter diskussion med erfarna fysioterapeuter, och placerades i den nya skalan 

genom att ta hänsyn till deras totala knäbelastning utifrån pivoterande moment, 

accelerationer, decelartioner, stötbelastning, kontaktmoment samt hastigheter. En jämförelse 

mot de befintliga aktiviteternas/idrotternas totala knäbelastning i TAS gjordes också i 

samband med bedömningen. Därefter jämfördes den nya skalan med skadestatistik ur Svenska 

korsbandregistret (2014-11-28) (Figur 1) för att säkerställa att de aktiviteter/idrotter med hög 

skadestatistik för främre korsbandsskada återfanns på den nya skalan även om de enligt RFs 

statistik hade ett relativt lågt deltagande. Efter denna jämförelse lades ytterligare 

aktiviteter/idrotter till i den nya skalan. Efter genomgång och jämförelse av 
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korsbandsregistrets skadestatistik och TAS flyttades även några aktiviteter/idrotter från sin 

ursprungliga nivå till en högre eller lägre nivå i den nya skalan då dagens statistik för 

knäskada antyder att deras totala knäbelastande moment ändrats genom åren. Även designen 

på den nya aktivitetsskalan gjorde att några idrotter flyttades till en lägre nivå. I den nya 

skalan togs de arbetsrelaterade momenten bort helt och endast aktiviteter och idrotter återfinns 

i den nya skalan. 

 

 

Figur 3. De, enligt RF, tio Special Idrottsförbund med flest antal medlemmar 2012, avrundat 

till närmsta tusental. 
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Figur 4. De, enligt RF, tio vanligaste aktiviteterna/idrotterna vid tävling 2012 för åldrarna 6-

25 år, avrundat till närmsta tusental. 

 

 

 

Figur 5. De, enligt RF, tio vanligaste aktiviteterna/idrotterna vid tävling 2012 för åldrarna 26-

80 år, avrundat till närmsta tusental. 
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Figur 6. De, enigt RF, fem Special Idrottsförbund med högst andel kvinnor i procent 2012. 

 

 

 

Figur 7. De, enligt RF, fem Special Idrottsförbund med högst andel män i procent 2012. 

 

 

Tabell 1. De, enligt RF, 10 vanligaste icke tävlingsaktiviteterna/idrotterna för åldrarna 6-25 år 

2012. 
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Totalt: Kvinnor: Män: 

1 Löpning 1 Power walk/ promenad 1 Fotboll 

2 Power walk/ promenad 2 Löpning 2 Löpning 

3 Fotboll 3 Gruppträning 3 Styrketräning 

4 Styrketräning 4 Dans 4 Simning 

5 Cykling/MTB 5 Cykling/MTB 5 Cykling/MTB 

6 Simning 6 Styrketräning 6 Innebandy 

7 Gruppträning 7 Fotboll 7 Utförsåkning 

8 Dans 8 Simning 8 Power walk/ promenad 

9 Utförsåkning 9 Utförsåkning 9 Gruppträning 

10 Innebandy 10 Innebandy 10 Dans 

 

 

 

 

Tabell 2. De, enligt RF, 10 vanligaste icke tävlingsaktiviteterna/idrotterna för åldrarna 26-80 

år 2012. 

 

Totalt: Kvinnor: Män: 

1 Power walk/promenad 1 Power walk/promenad 1 Power walk/promenad 

2 Löpning 2 Gruppträning 2 Löpning 

3 Styrketräning 3 Styrketräning 3 Styrketräning 

4 Cykling/MTB 4 Löpning 4 Cykling/MTB 

5 Gruppträning 5 Cykling/MTB 5 Simning 

6 Simning 6 Yoga 6 Längdskidor 

7 Yoga 7 Simning 7 Gruppträning 

8 Dans 8 Dans 8 Spinning 

9 Längdskidor 9 Spinning 9 Dans 

10 Spinning 10 Längdskidor 10 Yoga 
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2.1.2 Innehållsvalidering av den nya skalan 

Den nya aktivitetsskalan, tillsammans med ett informationsbrev (bilaga 4), delades ut till 

experter ur de tre kategorierna: tränare, aktiva och fysioterapeuter/medicinskt ansvariga från 

varje aktivitet/idrott i den nya skalan. I informationsbrevet fanns en beskrivning av studien, 

dess syfte, en kort information om knäbelastande moment samt att deltagandet var frivilligt. 

Experterna ombads att placera in sin specifika aktivitet/idrott på den nivå i den nya skalan där 

de själva ansåg att den skulle placeras med utgångspunkt ifrån sin egen erfarenhet och 

uppfattning om aktivitetens/idrottens totala knäbelastning. För att experterna inte skulle 

påverkas gjordes en blindning av skalan genom att deras specifika aktivitet/idrott tagits bort 

från den aktivitetsskala respektive expert fick att fylla i medan övriga aktiviteter/idrotter fanns 

kvar som en möjlig referens, som en hjälp till jämförelse.  

 

2.2 Urval av experter 

Urvalet av experter ur de tre kategorierna gjordes slumpvis via personliga kontakter och 

vidare via deras kontakter. Experterna bestod av både män och kvinnor, av motionärer och 

elitaktiva, av äldre och yngre. Bland experterna fanns såväl knäfriska individer som 

knäskadade eller tidigare knäskadade. 

2.3 Statistik 

Totalt delades 407 nya aktivitetsskalor ut och besvarades av experterna. Svaren återfinns på 

ordinaldata nivå och beräknades statistiskt med medelvärde, median, högsta och lägsta värde 

samt standardavvikelse. Den slutgiltiga skalan sammanställdes utifrån experternas 

medianvärde.  

 

2.4 Etiska aspekter 

Ingen av försökspersonerna, experterna, var under 18 år. Deltagandet var frivilligt. 

Aktivitetsskalan besvarades anonymt. Svaren behandlades statistiskt och redovisades endast 

på gruppnivå. Försökspersonerna utsattes inte för några fysiska eller psykiska påfrestningar. 
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3 Resultat  

Efter genomgång av RFs deltagarstatistik över de mest förekommande aktiviteterna/idrotterna 

i Sverige 2013 lades 13 aktiviteter/idrotter, som saknas i TAS, till i det förslag till ny skala 

som sedan delades ut till experterna. Tabell 3. 

 

Tabell 3. De 13 aktiviteter/idrotter som lagts till i den nya skalan efter genomgång av RFs 

deltagarstatistik och deras placering i den nya aktivitetsskalan. 

Aktivitet/idrott Placering i skalan 

Am Fotboll 10 

Innebandy 9 

Konståkning 8 

Vollyboll 7 

Dans 6 

Aerobics 5 

Golf 3 

Ridning 3 

Bowling 3 

MTB 2 

Friskis gympa 2 

Power walk 1 

Styrketräning 1 

Yoga 1 

 

Efter genomgång av skadestatistik från Svenska korsbandsregistret lades två helt nya 

aktiviteter/idrotter som inte återfinns i TAS till: Rugby och Skateboard. (Tabell 4.) 

Utförsåkning som finns med i TAS valdes efter diskussion med experter att delas upp i tre 

grupper: alpint, freestyle/ski cross och snowboard då dessa tre grenar av utförsåkning anses ha 

stora skillnader i total knäbelastning. Kampsport som samlingsnamn delades i två grupper: 

grappling och stående. Brottning, som återfinns i TAS, och Judo fick vara exempel på 

grappling kampsportsgrenar medan Karate och Taekwondo fick vara exempel på stående 

kampsportsgrenar. 
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Tabell 4. De sju aktiviteter/idrotter som lagts till i KAS efter genomgång av Svenska 

korsbandsregistrets skadestatistik och deras placering i den nya aktivitetsskalan. 

Aktivitet/idrott Placering i skalan 

Rugby 10 

Alpint 9 

Freestyle/ski cross 9 

Brottning/Judo 9 

Karate/Taekwondo 8 

Snowboard 5 

Skateboard 5 

 

Efter en översyn av och jämförelse mellan skadestatistik och deltagarstatistik flyttades flera 

aktiviteter/idrotter från sin placering i TAS till en ny högre eller lägre nivå i förslaget till ny 

skala. Handboll, Basket och Utförsåkning höjdes till en högre nivå. Fotboll, Brottning och 

Motorcross återfinns på samma nivå som tidigare, resterande aktiviteter/idrotter sänktes. 

Bilaga 3. 

   

Den nya skalan delades ut till sammanlagt 407 experter från de 49 olika aktiviteter och 

idrotter som finns representerade i den nya skalan. Gång på plan mark placerades på nivå 0 

utan expertutlåtande. Materialet beräknades och sammanställdes. (Figur 8) Med utgångspunkt 

från experternas svar korrigerades aktiviteternas/idrotternas placering i skalan efter 

medianvärdet och en ny Knäbelastad funktionell Aktivitets Skala, KAS färdigställdes. (Bilaga 

4) I jämförelse med TAS placerades fyra aktiviteter på en högre nivå och tretton på en lägre 

nivå i den slutgiltiga aktivitetsskalan. Tjugofem nya aktiviteter lades till.   
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Figur 8. Medelvärde, median, SD och antagen ranking per aktivitet/idrott. 

4 Diskussion  

Syftet med studien var att utveckla och innehållsvalidera en ny knärelaterad aktivitetsskala i 

PRO format. Efter sammanställning av resultatet från de tillfrågade experterna presenteras en 

ny Knärelaterad funktionell Aktivitets Skala, KAS (bilaga 4). 

 

Användning av tillförlitliga utvärderingsinstrument för att optimera behandling och 

rehabilitering är viktigt för slutresultatet. Att hitta tillförlitliga PRO formulär som är specifika 

för patientens diagnos och samtidigt lätta att använda, distribuera och följa över tid är inte 

alltid lätt. Som Wang et al. (2010) visade med sin sammanställning av litteraturen är utbudet 

av PRO formulär för knärelaterade diagnoser stort. Att jämföra dessa olika formulär med 

varandra har visat sig vara svårt (Sgaglione et al. 1995; Neeb et al. 1997; Risberg et al. 1999; 

Charoy & Poirandean 2004; Wang et al. 2010; Wera et al. 2014). Många författare påtalar 

vikten av att kombinera flera olika typer av PRO formulär för att få en så korrekt uppfattning 

och bild av patientens symptom, funktion och dennes uppfattning av sitt knä som möjligt. Att 

utbudet av formulär och svårigheten att jämföra dem med varandra är så stort belyser hur 

komplexa symptomen vid en knäskada många gånger är och att samma diagnos kan ge en 

mängd olika symptom men också att varje patient är unik i hur symptom uppfattas och tolkas 

av individen själv. (Tegner & Lysholm 1985; Tegner et al. 1988; Neeb et al. 1997; Charoy & 

Poirandean 2004; Wang et al. 2010; Tigerstrand, Terwee & Kvist)  

 

4.1 Skillnader mellan aktivitetsskalorna TAS och KAS 

Tegner Activity Scale, TAS, är ett PRO formulär som är lätt at använda och distribuera och 

som används över hela världen än i dag trots att det är 30 år sedan det gjordes (Lee, Karim & 

Chang 2008; Briggs et al. 2009a; Briggs et al. 2009b; Wang et al. 2010; Wera et al. 2014). 

Behovet av en ny liknande aktivitetsskala har genom åren ökat då utbudet av aktiviteter och 

idrotter förändrats sedan mitten av 1980 -talet. Många aktiviteters och idrotters tekniska 

moment, tempo och hastigheter i utförandet samt fysiska krav har troligen också förändrats 

avsevärt de senaste 30 åren. Även yttre faktorer som utrustning och underlag skiljer sig i stor 

utsträckning i dag jämfört med 1985. 
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I KAS lades 28 nya aktiviteter/idrotter till efter en jämförelse med Riksidrottsförbundets 

statistik över deltagande i aktivitet/idrott och Svenska korsbandsregistrets statistik för främre 

korsbandsskada. Även aktiviteter utan medlemsplikt eller arrangerade träningar och som 

därför sällan syns i deltagarstatistik som till exempel skateboard och långfärdsskridskor togs 

också med i den nya skalan. Aktiviteterna/idrotterna skytte och boule som finns med på RFs 

”10 i topp” lista över de vanligaste aktiviteterna/idrotterna för åldrarna 26-80 år valds att inte 

läggas till i den nya skalan då deras totala knäbelastande moment anses vara lågt. Även 

flygsport, som återfinns på tredje plats av de fem SF med högst andel män, exkluderades på 

grund av sitt låga knäbelastande moment och låga risk för knäskada. Aktiviteten spinning 

jämställdes och grupperades med cykling. I KAS finns 50 olika aktiviteter/idrotter att välja på 

jämfört med 22 i TAS. Att valmöjligheterna blir fler underlättar för patienten att finna den 

aktivitet/idrott som vederbörande utövar eller en aktivitet/idrott som ligger så nära individens 

som möjligt när aktivitetsnivån ska skattas. Detta även om inte aktiviteten/idrotten anses som 

särskilt knäbelastande uppskattas det av patienterna om just deras aktivitet/idrott finns med 

vid en bedömning. 

 

En viktig skillnad mellan TAS och KAS är att flera aktiviteter/idrotter har placerats på en 

annan nivå i KAS, några på en högre nivå än tidigare, andra på en lägre nivå. Beslutet att 

flytta upp idrotterna Handboll, Alpin skidåkning och Basket i det första förslaget till ny 

aktivitetsskala gjordes efter genomgång av dagens skadestatistik (2013) vilken antyder att 

dessa aktiviteter i dag har en högre total knäbelastning än 1985. Experternas tyckande 

verifierade detta beslut och idrotterna flyttades upp en eller två nivåer.  

En bidragande orsak till de ökade momenten mot knäleden kan vara att dessa idrotter i dag, 

både på motions- och tävlingsnivå, utförs i högre tempo och därmed med större krafter och 

moment mot knäleden. Generellt, i alla idrotter, är troligen även deltagandet i och utövande 

av aktivitet och idrott, inte minst på elit och semielit nivå, många gånger mer frekvent i dag. 

Varför tempo och därmed fysiska krav inom många idrotter och aktiviteter ökat kan bero på 

förbättrad kunskap kring aktiviteternas/idrotternas tekniska moment och krav. För att klara 

dessa nya krav krävs bättre fysik vilket i sin tur lett till ökad träningsmängd och fler timmar 

av belastande moment mot knäleden. I vilken utsträckning utvecklingen av den tekniska 

utrustningen inom många aktiviteter och idrotter har påverkat momenten mot knäleden bör 

diskuteras och även studeras ytterligare. Som exempel kan nämnas att nästa alla i dag 

använder carvingskidor vid utförsåkning, även fritidsåkare och motionärer. Carvingskidorna 

ökar bland annat hastigheten i svängarna och därmed momentet mot knäleden. Mönstret med 
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att ny utrustning och teknik utvecklas i allt högre fart inom och åt eliten och som sedan 

överförs till motionärer på alla nivåer återkommer inom många aktiviteter och idrotter. 

 

Tretton aktiviteter placerades på en lägre nivå än i TAS. Främsta anledningen till detta var att 

på den lägsta aktivitetsnivån (0) i KAS placerades aktiviteten Gång på plan mark. I TAS 

innebär nivå noll att man är sjukskriven på grund av sina knäbesvär. Valet att plocka bort 

sjukskriven från nivå noll gjordes då patienterna i de flesta fall kan gå på plan mark även om 

de är sjukskrivna från exempelvis ett knäbelastande yrke som brandman eller polis. 

 

I TAS finns möjligheten att som patient välja att klassa och placera sin aktivitet/idrott som 

motions- eller tävlingsnivå. I KAS har denna möjlighet tagits bort. Detta var ett val som 

gjordes då aktiviteter och idrott på så kallad motionsnivå många gånger innehåller 

tävlingsmoment. Vem kan avgöra var gränsen går för när en individs tävlingsdeltagande är på 

motions- eller tävlingsnivå. Är genomförande av exempelvis en Svensk klassiker motion eller 

tävling? Fortsatt kan man fundera över om matchspel med kompisgänget i rackethallen är 

tävling eller motion? Är seriespel med möjlighet till slutspel och slutseger i Korpens 

fotbollsserie motion eller tävling? Naturligtvis är det en bedömning som endast den enskilda 

patienten kan göra men då det kan vara en felkälla vid uppföljning av aktivitetsnivå över 

längre tid valdes att ta bort denna uppdelning.  Diskussioner och funderingar kring hur 

mycket mindre det knäbelastande momentet är inom respektive aktivitet/idrott om det utförs 

på tävlings eller motionsnivå är också intressanta. Att våra elitidrottare utsätter sig för större 

skaderisker är välkänt i litteraturen (Lambson, Barnhill & Higgins 1996; Myklebust et al. 

2003; Olsen et al. 2003). Att aktiva på elitnivå är mer vältränade och förberedda både fysiskt 

och mentalt för dessa moment och risker är också allmänt vedertaget. Att en så kallad 

motionär utsätts för mindre skaderisk då antalet aktivitetstimmar är färre vet vi. Samtidigt är 

motionären ofta mindre vältränad och därmed mindre fysiskt förberedd för det knäbelastande 

momentet i aktiviteten/idrotten vilket även det var en anledning till att uppdelningen i 

motions- och tävlingsnivå togs bort.  

 

Ytterligare en tydlig skillnad mellan TAS och KAS är att det inte finns några arbetsmoment 

att välja på. Orsaken var att felkällorna ansågs öka ju fler uppdelningar som finns inom varje 

nivå i skalan. Felkällan för just arbetes relaterade moment skulle kunna vara att en patient vid 

skadetillfället utövar en aktivitet/idrott på hög nivå i skalan och skattar sig efter det. Vid 

uppföljning över tid, kanske flera år senare, kan patienten medvetet ha valt att avstå från sin 
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aktivitet/idrott utan att detta berott på knäskadan och väljer kanske då att skatta sig efter sitt 

arbete på en eventuell lägre nivå även om vederbörande klarar av att delta i aktivitet/idrott på 

en högre nivå men inte längre gör det regelbundet eller organiserat.  

 

I KAS har vissa aktiviteter/idrotter delats upp i olika specifika delar eller grenar medan andra 

grupperats under samlingsnamn. Utförsåkning, till exempel, delades upp i alpint, 

freestyle/skicross och snowboard medan kampsporterna judo och brottning fick bli 

samlingsnamn för alla så kallade ”grappling” kampsportsgrenar. Det som blev avgörande för 

om aktiviteterna/idrotterna delades upp i grenar eller inte baserades på popularitet, antalet 

utövare samt på aktivitetens/idrottens tränings- och tävlings- upplägg. Hänsyn togs också till 

om dess olika delar eller grenar ansågs ha helt olika eller ganska liknande total knäbelastning. 

Idrotterna simning och längdskidåkning, till exempel, valdes att behållas under samlingsnamn 

trots att de olika grenarna inom respektive idrotterna har olika knäbelastande moment, i dessa 

två fall grenarna bröstsim och skateåkning. Avgörande för att gruppera dem under 

samlingsnamn i dessa två fall var att många aktiva deltar i flera eller alla grenar inom 

respektive idrott. I vissa aktiviteters/idrotters fall spelade även praktiska skäl in i valet att 

använda samlingsnamn då utrymmet i skalan till viss del är begränsat. Hur 

aktiviteterna/idrotterna valdes att grupperas gjordes efter diskussion med experter inom 

respektive aktivitet/idrott.  

 

4.2 Hur sammanställdes skalorna 

TAS togs fram för 30 år sedan efter att 43 korsbandsskadade individer fick skatta hur svårt de 

upplevde det var att utföra ett antal knäbelastande moment. Dessa moment hade valts ut av 

ortopedkirurger med erfarenhet av korsbandsskadade patienter. Efter en sammanställning av 

resultatet utformade därefter forskarna TAS. (Collins et al. 2011) TAS har sedan reliabilitets 

testats i studier (Briggs et al. 2009a).  

För att utforma KAS jämfördes TAS med statistik från Riksidrottsförbundet och Svenska 

korsbandsregistret. Därefter testades innehållsvaliditeten för KAS genom att tillfråga experter 

med olika bakgrund, aktiva, tränare, medicinskt kunniga, men med erfarenhet från de 

specifika aktiviteterna/idrotterna. Experterna ombads att placera in sin aktivitet/idrott på den 

nivå de ansåg att den låg utifrån dess totala knäbelastande moment. Bland de tillfrågade 

experterna fanns både män och kvinnor, äldre och yngre, aktiva på alla nivåer, tränare inom så 

väl elit som på lägre nivå samt ungdomstränare. Både knäfriska, tidigare knäskadade och 
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skadade fanns bland experterna. Efter sammanställning av experternas svar korrigerades den 

nya aktivitetsskalan och KAS färdigställdes. Motocross, skateboard bordtennis och 

långfärdsskridsko var de aktiviteter/idrotter som höjdes två steg. Den främsta anledningen till 

den skillnaden är troligen att den grupp av erfarna idrottsmedicinska fysioterapeuter som 

tillfrågades vid utformningen av det första förslaget till ny skala inte hade tillräcklig kunskap 

och inblick i dessa aktiviteter/idrotter för att kunna bedöma det totala knäbelastande 

momentet. Vad gäller motocross så finns även många yttre faktorer som kan påverkar 

bedömningen av det knäbelastande momentet till exempel styrka på motorn, 

väderförhållanden, banans kondition, trängsel och risken för kollisioner mellan förare. 

Badminton/squash var den aktivitet/idrott som sänktes med två steg i den slutgiltiga skalan 

troligen av precis samma orsak. Sammanlagt tillfrågades hela 407 experter att jämföras med 

TAS 43 stycken tillfrågade.  

 

4.3 Styrkor och svagheter med KAS 

Som alltid vid användning av PRO formulär är utförandeinstruktionerna till patienten mycket 

viktiga. Även designen av formuläret, att frågorna är lätta att förstå och att antalet felkällor 

minimerats är viktigt för att jämförelsen mellan testtillfällen, även över lång tid, ska bli så 

korrekt som möjligt. I KAS har antalet felkällor som upplevts i TAS, efter flera års kliniskt 

arbete med skalan, försökts att elimineras genom fram för allt förenklad design, tillägg av de i 

dag mest frekvent förekommande aktiviteterna och idrotterna samt en ny generell översyn av 

olika aktiviteters och idrotters totala knäbelastande moment. En av styrkorna med den nya 

skalan är att just fler aktiviteter och idrotter finns att välja på vilket underlättar för patienten 

att skatta sin aktivitetsnivå då det finns fler alternativ att jämföra sin aktivitet/idrott med. 

Risken att patienten vid ett mättillfälle placerar sin specifika aktivitet/idrott på en nivå för att 

vid nästa uppföljning jämföra den med och placera den på en annan nivå minskar. Av 

praktiska utrymmes skäl valdes att begränsa antalet aktiviteter/idrotter till 50 st. En annan 

styrka i KAS är att uppdelningen i motion, tävling och arbete inom respektive nivå (0-10) 

tagits bort vilket, även det, minskar riskerna för att patienten gör olika val, olika jämförelser 

vid olika uppföljningar. Samtidigt som antalet olika grupperingar av aktiviteter på samma 

nivå i skalan kan ses som ett sätt att minska antalet felkällor kan det naturligt vis även vara en 

svaghet. Även individer som inte är fysiskt aktiva på något sätt på sin fritid kan drabbas av en 

allvarlig knäskada. Inte minst i samband med arbetsrelaterade olyckor eller trafikolyckor. För 

denna grupp av patienter kan det vara svårt att placera sin aktivitetsnivå korrekt. Kanske 
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klarar vederbörande ett fysiskt tungt jobb med exempelvis belastade rotationer men har inte 

testat detta i någon annan situation än i sitt arbete och har därför svårt att placera sin aktivitet i 

KAS. Att KAS är ett PRO formulär med endast en fråga kan också ses både som en styrka 

och som en svaghet. En styrka då formuläret blir enkelt att förstå samt kort och därmed går 

relativt snabbt att besvara. En svaghet då det enligt allmänna rekommendationer i litteraturen 

bör och ska kompletteras med flera andra PRO formulär vilka kan ta betydligt längre tid att 

fylla i och upplevas som besvärande eller jobbigt. En svaghet med KAS är naturligtvis även 

det faktum att en patient många gånger kan utföra en aktivitet högt upp på KAS men 

samtidigt ha symptomgivande besvär från sitt knä i form av till exempel svullnad och smärta.  

 

4.4 Klinisk användning av KAS 

Som redovisats tidigare av Beaton et al (2003) har intresset för PRO enkäter som bedömer 

livskvalitét och fysisk funktion utifrån ett patientperspektiv ökat de senaste årtiondena. Många 

av de PRO formulär som används regelbundet i litteraturen i dag har fokus på att utvärdera 

patientens symptom i olika situationer. Hur patienten upplever sitt knä och hur tilltron är till 

det skadade knäet i olika situationer. Hur eventuella medicinska symptom ser ut och hur de 

upplevs men även i vilka situationer de uppstår är vanliga frågor i PRO formulär. De 

vanligaste medicinska symptomen vid knäskada är svullnad, instabilitet och smärta.  Med den 

vetskapen som utgångspunkt är det intressant att fundera kring vilka formulär man väljer att 

använda sig av vid utvärdering av behandlingen efter knäskada samt inför återgång till fysisk 

aktivitet. Vilka formulär som passar bäst för respektive typ av knäskada gjorde Wang et al. en 

sammanställning av 2010 men som Tegner et al diskuterade kring redan 1988 är det viktig att 

välja ett PRO formulär utifrån vilken del av problematiken kring en knäskada man önskar 

utvärdera. Deras uppfattning var att utvärdering med en aktivitetsrelaterad skala var det bästa 

för utvärdering av termen handicap. Denna term kan översättas till svenska med deltagande i 

samhället. Då det i dag inte finns så många knärelaterade aktivitetsskalor att välja på och 

definitivt inte någon som innehåller de i Sverige mest aktuella aktiviteterna/idrotterna borde 

KAS kunna fylla en viktig funktion i det kliniska arbetet på många kliniker.  

Kanske bör PRO formulär i största allmänhet och KAS i synnerhet användas mer frekvent i 

samband med diskussionen mellan patient och ortopedkirurg kring behovet av rekonstruktion 

eller inte efter en korsbandsskada för att kunna återgå till tidigare aktivitetsnivå. Om 

möjlighet att återgå till tidigare aktivitetsnivå är ett rimligt mål med icke kirurgisk behandling 
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eller om en rekonstruktion kan vara nödvändig. I en sådan diskussion bör en knärelaterad 

aktivitetsskala kunna fylla en funktion som en hjälp eller som ett underlag bland flera andra. 

 

4.5 Styrkor och svagheter med studien 

En av studiens styrkor är det stora antalet tillfrågade experter samt att de hämtats från tre olika 

kategorier av experter. En svaghet var att det visade sig vara svårt att få tag på experter från 

mindre aktiviteter och idrotter. Särskilt svårt visade det sig vara att hitta fysioterapeuter eller 

andra medicinskt utbildade personer från dessa mindre aktiviteter/idrotter. Vissa aktiviteter 

har inte heller någon organiserad träning varför det i dessa fall även var svårt att få tag på 

tränare eller instruktörer.  Med ett större antal experter från varje aktivitet idrott hade en 

jämförelse mellan de tre grupperna av experter kunnat göras vilket inte var möjligt i detta 

material. Inte heller kön eller ålder finns registrerat i materialet.  

En annan styrka med studien är att KAS jämförts med registerdata över deltagande och 

skadestatistik för att säkerställa att de mest frekvent förekommande aktiviteterna/idrotterna 

och de med högst risk för skada finns med i den nya skalan. Man ska dock beakta att 

statistiken över deltagande och skador inte är heltäckande. Särskilt för skadestatistik är 

troligen mörkertalet stort.  

I samband med innehållsvalideringen av den nya skalan valdes i denna studie att behålla alla 

de aktiviteter/idrotter som finns i skalan utom den som vederbörande expert representerade. 

Ett annat sätt hade varit att lämna ut en skala (0-10) helt utan andra aktiviteter/idrotter som 

referens eller med endast en högsta (10) och lägsta (0) aktivitet/idrott som jämförelse.  

 

4.6 Ny forskning 

Att vissa aktiviteter/idrotter hade en stor spridning av sina svar och därmed en lägre 

överensstämmelse skulle för aktiviteten Styrketräning kunna förklaras med att de experter 

som svarat relaterat till olika typer av styrketräning som maskiner, fria vikter och funktionella 

övningar. Att det dessutom är en träningsform som kan individanpassas i mycket stor 

utsträckning vad gäller viktbelastningar och valet av övningar gör den svår att bedöma och 

jämföra. Samma resonemang kan föras kring idrotterna Friidrott löp och Ridning som också 

de hade en relativt låg överensstämmelse av svaren från experterna. Är sprintlöpning mindre 

knäbelastande än långdistanslöpning eller tvärt om? Är fälttävlan inom ridsporten mer 

knäbelastande än banhoppning? Funderingar som dessa kan föras kring flera av 
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aktiviteterna/idrotterna och är spännande men svåra. Var går egentligen gränsen för hur 

många aktiviteter som är rimligt att ha med i en aktivitetsskala? Hur mycket kan eller ska man 

dela upp olika aktiviteter/idrotter? Mest lämpade att besvara frågan borde aktiva, tränare och 

medicinsk ansvariga inom respektive aktivitet/idrott vara. Tyvärr var materialet i denna studie 

för litet för att kunna jämföra gruppernas svar med varandra inom respektive aktivitet/idrott. 

En jämförelse mellan grupperna hade varit spännande och intressant att studera då de svar 

som finns antyder att fysioterapeuter eller annan medicinsk ansvarig verkar ha en tendens att 

gradera sin respektive aktivitet/idrott högre än tränare och aktiva. En fråga man då kan ställa 

sig är om en tränare eller aktiv kan bedöma knäbelastning lika ”bra” som en fysioterapeut? 

Ska icke medicinsk utbildades svar ”väga lika tungt” som en utbildad? Vem kan bedöma vad 

som är rätt eller fel i gradering av knäbelastning? I denna studie valdes att jämställa samtliga 

experters svar. Beslutet togs efter funderingar kring resonemanget att de som är mest insatta 

inom respektive aktivitet och idrott och utövar den regelbundet också borde vara lämpliga att 

bedöma dess knäbelastande moment. Ytterligare en funderingar som beaktats är den att 

kanske är det så att den medicinskt ansvarige ser en snedfördelad population av aktiva då de 

framförallt träffar de som är skadade och därför upplever aktiviteten/idrotten som mer 

knäbelastande än övriga grupper. Som beskrivits tidigare visar statistik från Svenska 

korsbandsregistret att rekonstruktion av det främre korsbandet efter skada i samband med 

ridsport och gymnastik är betydligt vanligare för kvinnor än för män.  En möjlig orsak till 

denna skillnad skulle kunna vara det faktum att det i dessa idrotter är betydligt fler aktiva 

kvinnor jämfört med män. (Riksidrottsförbundet 2014-12-27). För handboll, alpin skidåkning 

och basket, där antalet utövare bland män och kvinnor är nästan lika stort eller till och med 

större för män än för kvinnor, måste de höga siffrorna för antalet skadade kvinnor i procent 

jämfört med män ha en annan orsak. Vilken? Kanske behövs två olika aktivitetsskalor för 

bedömning av knäbelastning? En för kvinnor och en för män. Är det skillnad på 

aktiviteters/idrotters totala knäbelastning för olika kön? För vissa idrotter är det högst 

sannolikt så. I Brottning vet man att så är fallet då kvinnor brottas i fristil med andra regler än 

männen som tävlar i grekisk/romersk stil. Kanske behövs olika aktivitetsskalor även för olika 

åldrar då olika aktiviteter/idrotter är olika populära i olika åldrar och då skaderisken för vissa 

aktiviteter/idrotter verkar vara olika hög för olika åldrar? 

 

5. Konklusion 
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Med den nya knärelaterade aktivitetsskalan, KAS, förbättras tillförlitligheten vid uppföljning 

av aktivitetsnivå efter behandling och rehabilitering vid en knäskada/främre korsbandsskada. 

Nya aktiviteter har lagts till och bedömts utifrån sin totala knäbelastning. KAS är lätt att 

administrera, enkel för patienten att förstå och den går fort att fylla i. Ytterligare experter från 

de tre kategorierna: tränare, aktiva och fysioterapeuter/medicinskt ansvariga bör tillfrågas för 

att ytterligare öka aktivitetsskalans, KAS, innehållsvaliditet.  

 

 

Ett stort tack till alla kollegor på Capio Artro Clinic som hjälpt och stöttat mig under arbetet. 

Ett särskilt tack till min handledare Christina och Gunnar Edman samt till min familj. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  

 

Syftet med studien var att utveckla och validera en ny knärelaterad funktionell aktivitetsskala 

för användning i det dagliga kliniska arbetet men även för användning vid framtida forskning. 

Aktivitetsskalan skulle vara i ett PRO format, vara användarvänlig samt lätt att administrera.  

 

Frågeställningar: 

1. Vilka aktiviteter/idrotter är i dag i Sverige allmänt förekommande, enligt 

statistik från Riksidrottsförbundet, och bör därför finnas med i en ny 

knärelaterad aktivitetsskala? 

2. Finns det aktiviteter/idrotter som är mindre allmänt förekommande men med 

hög incidens för knäskada enligt Svenska korsbandsregistret så att de därför 

bör finnas med i en ny knärelaterad aktivitetsskala? 

3. På vilken nivå i en ny knärelaterad aktivitetsskala ska dessa 

aktiviteter/idrotter i så fall placeras? 

4. Finns det aktiviteter/idrotter i Tegner Activity Scale, TAS, som bör placeras 

på en annan nivå än den nuvarande i en ny aktivitetsskala? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 
Anterior cruciate ligament injury 

Anterior cruciate ligament reconstruction 

Activity 

Activity scale 

Assessments 

Content validity 

Function 

Function outcome 

Function outcome measurment 

Knee function 

Knee function measurment 

Measurments 

Outcome 

Outcome measurment 

Patient-reported outcome 

PRO outcome 

Rating 

Responsivness 

Tegner Activity Scale 

Lysholm Knee Scoring Scale 

IKDC International Knee Documentation Committe 

Cincinnati Knee Rating System 

Activity Rating Scale 

Knee Injury Osteoarthritis Outcome Score, KOOS 

ACL-Quality of Life, ACL-QOL 



 

Western Ontario and Mc Master University Arthritis Index, WOMAC knee 

SF-36 
 

 

Var har du sökt? 
KI:s bibliotekskatalog. 

Artikeldatabas PubMed.  

Google Scholar.  

Google 

 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
PubMed: 

Anterior cruciate ligament injury 

Anterior cruciate ligament reconstruction 

Anterior cruciate ligament reconstruction outcome 

Anterior cruciate ligament reconstruction outcome measurments 

Anterior cruciate ligament injury and activity scale 

Anterior cruciate ligament injury and knee function 

Patent reported outcome and knee function 

Assessment of knee function 

Tegner Activty Scale 

Tegner Activity Scale outcome 

Lysholm Knee Scoring Scale 

IKDC International Knee Documentation Committe 

Cincinnati Knee Rating System 

Activity Rating Scale 

Knee Injury Osteoarthritis Outcome Score, KOOS 

ACL-Quality of Life, ACL-QOL 

Western Ontario and Mc Master University Arthritis Index, WOMAC knee 

SF-36 

Google Scholar: 

Tegner Activity Scale 

Lysholm Knee Scoring Scale 

IKDC International Knee Documentation Committe 

Cincinnati Knee Rating System 

Activity Rating Scale 

Knee Injury Osteoarthritis Outcome Score, KOOS 

ACL-Quality of Life, ACL-QOL 

Western Ontario and Mc Master University Arthritis Index, WOMAC knee 

SF-36 

Google: 

Tegner Activity Scale 

Lysholm Knee Scoring Scale 

IKDC International Knee Documentation Committe 

Cincinnati Knee Rating System 

Activity Rating Scale 

Knee Injury Osteoarthritis Outcome Score, KOOS 

ACL-Quality of Life, ACL-QOL 

Western Ontario and Mc Master University Arthritis Index, WOMAC knee 



 

SF-36 

 

Kommentarer 
Jag fann en hel del material även via related articles i PubMed, litteraturlistor och via min 

handledare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Aktivitetsnivå enligt Tegner 

 

10 Tävlingsidrott: Fotboll på nationell eller internationell nivå el div 

II 

9 Tävlingsidrott: Fotboll på lägre nivå, div III och nedåt, Ishockey, 

Brottning, Gymnastik 

8 Tävlingsidrott: Bandy, Squash, Badminton, Utförsåkning, 

Friidrott (hopp eller dylikt) 

7 Tävlingsidrott: Motionsidrott: 

Tennis, Friidrott (löp) Fotboll, Squash, Orientering (motion el tävling) 

Motorcross, speedway Bandy eller Ishockey, Friidrott (hopp) 

Handboll, Basket 

6. Motionsidrott: Tennis eller Badminton, Handboll eller Basket 

 Utförsåkning, Jogging minst 5 ggr/v 

5. Arbete: Tävlingsidrott: Motionsidrott: 

Tungt arbete Cykel, Längdskidor Jogging på ojämn mark 

Tex byggnads-skogs   minst 2 ggr/v 

4. Arbete: Motionsidrott: 

Måttligt tungt arbete Cykel, Längdskidåkning, Jogging på jämn mark 

Tex. Städning, lastbilskörn minst 2 ggr/v 

3. Arbete Idrott:  Övrigt: 

Rörligt arbete, ej tungt Simning   Gång i skogsterräng 

 (motion el tävling) 

2. Arbete: Utomhusaktivitet: 

Lätt arbete Gång på ojämn mark 

1. Arbete   Utomhusaktivitet: 

Stillasittande  Obegränsad gångsträcka på plan mark 

0 Sjukskriven eller pensionär pga knät 

 

Vilken är den högsta nivå på aktivitet du deltar i? 

 



 

Bilaga 3 

Funktionellt knäformulär 

 

 

10. Fotboll, Amerikans Fotboll, Rugby 

9. Alpint/Freestyle/Skicross, Handboll, Innebandy, Basket,  

Brottning, Judo 

8. Ishockey, Konståkning, Gymnastik, Karate, Taekwondo 

7. Motorcross, Badminton/Squash, Vollyboll 

6. Tennis, Friidrott (hopp+kast), Orientering, Dans, Vattenskidor/Wakeboard 

5. Studsmatta, Boxning, Aerobic/Cross-fit, Bordtennis, Skateboard/Kickbike, 

Snowboard 

4. Längdskidåkning, Jogging på ojämnt underlag, Friidrott (löp), Tyngdlyftning 

3. Golf, Bowling, Curling, Jogging på jämnt underlag, Ridning 

2. Simning, Skridsko, MTB, ”Friskis gympa” 

1. Gång i skogen, Cykel, Stavgång/Powerwalk, Styrketräning, Yoga/Pilates 

0. Gång på plan mark. Trädgårdsarbete 

 

 

 

Tränare  Aktiv  Fysioterapeut/Naprapat 

 

 

Idrott/aktivitet: ______________________________ 

 

 

 



 

Bilaga 4 

 

 

 

Hej 

Jag heter Åsa och kontaktar dig som är tränare, aktiv eller fysioterapeut/naprapat med många 

års erfarenhet av och engagemang inom ”din” idrott/aktivitet XXXX. Jag ska, i samband med 

mitt magisterarbete vid Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH), utveckla ett nytt formulär för 

att mäta självskattad knäfunktion utifrån vilken aktivitet/idrott man klarar av att utföra. Att 

använda självskattningsformulär är i dag ett vedertaget sätt att utvärdera behandlingsresultat i 

samband med och efter en knäskada.  

 

Jag behöver nu din hjälp att utveckla detta nya formulär för självskattad knäfunktion. 

I formuläret, i bifogad bilaga, är olika idrotter/aktiviteter rangordnade på en skala 0-10 efter 

hur belastande för knäna de anses vara. 10 står för mest knäkrävande/belastande aktivitet och 

därefter i fallande skala ner till 0 som står för minst knäkrävande/belastande. 

Tidigare forskningen har visat att idrotter/ aktiviteter som innehåller moment med start, 

stopp, riktningsändringar och vändningar i hög fart är mer belastande för knäna. Även 

stötbelastande moment anses vara mer ansträngande för knäleden än icke 

stötbelastande aktiviteter. 

 

Vänligen placera in din idrott/aktivitet på den nivå där du anser den vara utifrån dess 

belastning på knäleden. Markera nivån genom att ringa in siffran. 

Ringa även in om du besvarar formuläret som Tränare, Aktiv eller Fysioterapeut samt skriv 

”din” idrott/aktivitet på den tomma raden. 

 

Deltagande är frivilligt och ditt svar kommer att behandlas konfidentiellt. Svaren kommer att 

bearbetas statistiskt och sammanställas till ett nytt formulär.  

Förhoppningen är att detta nya formulär ska vara enkelt att fylla i och kunna användas i 

utvärdering av behandling i samband med knäskada. 

 



 

Har du frågor får du gärna maila mig. 

Tack för din medverkan! 

 

 

Med vänlig hälsning 

     Handledare 

 

Åsa Lönnqvist    Christina Mikkelsen 

Leg. Fysioterapeut, Capio Artro Clinic   Med Dr. 

Magisterstudent Gymnastik och Idrottshögskolan GIH Leg. Fysioterapeut 

asa.lonnqvist@capio.se    Capio Artro Clinic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:asa.lonnqvist@capio.se


 

Bilaga 5 

Funktionell Aktivitets Skala 

 

 

10. Amerikansk Fotboll, Rugby, Freestyle/Skicross, Handboll 

 

9. Alpint, Basket, Brottning/Judo, Innebandy, Motorcross, Fotboll 

 

8. Gymnastik, Ishockey/Bandy, Konståkning, Dans 

 

7. Bordtennis, Skateboard, Karate/Taekwondo, Tennis 

 

6. Friidrott hopp och kast, Vollyboll, Snowboard 

 

5. Aerobics, Cross fit, Boxning, Orientering, Badminton/Squash 

 

4. Friidrott löp, Långfärdsskridsko, Jogging ojämt underlag, Ridning, 

Längdskidor 

 

3. Bowling, Jogging jämt underlag, MTB, Styrketräning, ”Friskis gympa” 

 

2. Simning, Golf 

 

1. Cykling, Pilates, Stavgång/Power walk, Yoga 

 

0. Gång på plan mark 

 

 


