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Sammanfattning 

Bakgrund: Knäskador är vanligt förekommande bland yngre fysiskt aktiva personer. Ofta 

skadas flera strukturer samtidigt vilket medför att den mekaniska stabiliteten i knäleden 

försämras samt att den neuromuskulära funktionen i benet försämras, vilket påverkar den 

posturala kontrollen samt stabiliteten på knät. För att upptäcka instabilitet behövs mer 

utmanande och specifika test som Star Excursion Balance Test (SEBT). I dagsläget saknas 

studier gjorda med SEBT på en svensk population. Fysioterapeuter är beroende av tillförlitliga 

instrument för att kunna göra en korrekt bedömning. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka test-retest reliabiliteten för SEBT samt att 

undersöka samtidig validitet mellan SEBT och Unilateral Stance test (UST) för personer med 

knäproblematik.Syftet var dessutom att undersöka hur den posturala kontrollen var för 

personer i åldrarna 20-30 år med knäproblematik mätt med SEBT och UST. 

Metod: Studien var gjord med en icke experimentell design som var både deskriptiv och 

korrelerande. Alla tester gjordes vid ett tillfälle med 5 minuters vila mellan testerna. 

I studien ingick 30 personer med diagnostiserad alternativt självupplevd knäproblematik i 

åldern 20-30 år som studerade på Biomedicinskt centrum vid Uppsala Universitet. 

Resultat: Den posturala kontrollen för testpersonerna (n=30) var uppmätt till god både mätt 

med både SEBT och UST. Validiteten mellan SEBT och UST var låg r=0,3 (p=0,12). Test-

retest reliabiliteten för SEBT var god r=0,74 (p=0.00013). 

Konklusion: SEBT har en god interbedömarreliabilitet. Korrelationen mellan UST och SEBT 

var låg. SEBT är ett test som är ett väldigt specifikt test där man behöver både material och tid 

för utförandet. Det behövs mer studier för att få fram om testet går att användas effektivt på 

allmänna kliniker som ett utvärderingsinstrument för postural kontroll. 

Keywords: Postural balance, Dynamic balance, Reliability, Validity, Star excursion balance 

test (SEBT), Unilateral stance test (UST), knee injury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Context: Knee injuries are common among younger physically active individuals. Several 

structures often damages simultaneously, which means that the mechanical stability of the 

knee joint deteriorates and that the neuromuscular function in the bone deteriorates, which 

affects the postural control and stability of the knee. To detect instability more challenging 

and specific tests such as Star Excursion Balance Test (SEBT) is needed. 

Currently studies of SEBT in a Swedish population is lacking. Physiotherapists are dependent 

on reliable instruments to assess diagnoses properly. 

Objective: The purpose of the study was to examine test-retest reliability for the SEBT and to 

investigate the concurrent validity between SEBT and Unilateral Stance test (UST) for people 

with knee injuries.The purpose also, was to study how the postural control was for people in 

age 20-30 with knee injuries measured by SEBT and UST. 

Method: The study was made with a non-experimental design that was both descriptive and 

correlative. All tests were done at one meeting and the test subjects had 5 minutes rest 

between the tests. It included 30 people with diagnosed alternatively self-perceived knee 

injuries aged 20-30 years who studied at the Biomedical Centre (BMC) at Uppsala University. 

Results: The postural control test subjects (n = 30) was measured to be good with both SEBT 

and UST. The validity between SEBT and UST was low r=0.3 (p=0,12). Test-retest reliability 

for SEBT was good r=0.74 (p=0.00013). 

Conclusion: SEBT has a good interclass correlation reliability. The correlation between the 

UST and SEBT was low. SEBT is a very specific test that you need to have both materials 

and time to do. More studies is needed to find out whether the test can be used effectively in 

public clinics as an evaluation tool for postural control. 

Keywords: Postural balance, Dynamic balance, Reliability, Validity, Star excursion balance 

test (SEBT), Unilateral stance test (UST), knee injury. 
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BAKGRUND 

 

Inledning 

Det finns många faktorer som påverkar balansen och den posturala kontrollen (1). 

Knäskador är vanligt förekommande bland yngre fysiskt aktiva personer, ofta skadas flera 

strukturer samtidigt vilket medför att den mekaniska stabiliteten i knäleden försämras samt att 

den neuromuskulära funktionen i benet försämras. Detta gör att knät känns instabilt och ger en 

känsla av att knät kan vika sig (2). 

För att upptäcka knäinstabiliteter finns en hel del tester men i nuläget är det inte klarlagt vilket 

test som är mest tillförlitligt att använda för att undersöka balansen hos personer med olika 

varianter av knäproblematik. Tillförlitliga instrument är av stor vikt för att fysioterapeuter ska 

kunna ge en så bra bedömning, utvärdering och behandling som möjligt. 

 

Knäskador 

Knäskador är vanligt förekommande bland yngre fysiskt aktiva personer, ca 6 000 individer 

skadar sitt främre korsband årligen i Sverige (3). En annan vanlig skada är meniskskador där 

6–12 per 10 000 invånare och år drabbas (4), i många fall skadas både menisk och korsband i 

samma trauma.  

En så kallade kombinationsskada, när ligament, menisk och ledbrosk påverkas är en vanlig 

form av knäskada som framför allt uppkommer i samband med idrotter där snabba vändningar 

och tacklingar är vanligt. Påföljden av en sådan form av skada är att knäleden blir instabil och 

ger belastningssmärta. Efter en skada i knäleden blir muskelstyrkan snabbt nedsatt och 

rörligheten liksom rörligheten i leden vilket sedermera påverkar stabiliteten i leden (5). 

I denna studie har författarna bestämt sig för att definiera knäproblem som en diagnostiserad 

skada alternativt problem som återkommer minst 2 gånger i månaden. 

 

Knäleden 

Knäleden (articulation genus) delas in i tre delar. En del mellan patella (knäskålen) och femur 

(lårbenet) och två delar mellan femur och tibia (underbenet), en på den laterala sidan och en 

på den mediala sidan. Knäleden förbinder femur med tibia i en modifierad gångjärnsled. 

Rörelserna i knäleden omfattas av extension och flexion men även en begränsad 

rotationsrörelse i samband med flexion (6,7). 
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Stabiliteten i knäleden utgörs av omkringliggande strukturer; ligament, ledkapsel och 

angränsande muskulatur (6). Runt knäledens stora och slappa kapsel sitter förstärkande 

ligament medialt, lateralt och posteriort som stärker upp kapseln (8). Nära knäledens 

rörelseaxel sitter det fyra ligament. Två kollaterala ligament (medialt och lateralt) och två 

intraartikulära ligament (korsbanden) (6,7). Muskulaturen som har störst inverkan på 

stabiliteten i knäleden är muskulaturen fram- och baksida av låret, quadriceps och hamstrings 

(9). 

Knät har två menisker vars uppgift är att vara stötdämpare, fördela viktbärande krafter, 

reducera friktionen samt öka kongruensen mellan ledens ytor (8). 

 

Postural kontroll och balans 

Postural kontroll handlar om att kunna kontrollera kroppens position i rummet gällande både 

stabilitet och orientering, att kontrollera förhållandet mellan olika kroppssegment samt 

koordinera detta till den uppgift/rörelse som utförs (1). 

Om svårigheter att upprätthålla en position finns kan det bero på muskeloskeletala problem, 

nedsatta sensoriska processer, minskad kognition samt otillräckligt neuromuskulärt svar. 

Förutom detta påverkas den posturala kontrollen även av dygnsvariation. Studier har visat att 

man har bättre dynamisk postural kontroll på morgonen än på eftermiddagen eller kvällen 

(10).  Balanssinnet är ett av människans viktigaste sinnen som används dagligen samt behövs 

för att klara av vardagliga aktiviteter som att gå, sitta och stå. Balanssinnet består av tre olika 

sensoriska system; visuella, vestibulära och det somatosensoriska. Dessa sinnen samverkar 

med varandra för att människan ska kunna hålla kroppen i en upprätt position. 

Postural stabilitet innebär förmågan att hålla kroppens tyngdpunkt innanför understödsytan 

vilket kräver god postural kontroll. Minskas understödsytan sätts större krav på den posturala 

kontrollen.  

För att upptäcka dessa instabiliteter finns en del tester som t.ex. Timed Up and Go (11,12) och 

Bergs balansskala (13) som är anpassade till att bedöma en persons balansförmåga. Dessa test 

är mindre utmanande och mer anpassade att bedöma förmågan hos äldre (14). Ett instrument 

som anses vara anpassat för att mäta balansförmågan vid instabilitet i ett knä är Unilateral 

Stance Test (UST) (15). UST är ett statiskt balanstest som utförs på ett ben i både seende och 

blundande (16). 
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Validitet och reliabilitet 

Med validitet menas att testet mäter det som är relevant för sammanhanget och att det används 

vid lämpligt tillfälle medan reliabilitet avser att instrumentet mäter det som det avser att mäta 

och dess mätsäkerhet. Flera olika utförare bör kunna få samma resultat. Vid utförandet av en 

studie liksom i en klinisk vardag bör hög validitet och hög reliabilitet i mätinstrumenten 

eftersträvas.  

Låg reliabilitet medför alltid låg validitet, hög reliabilitet garanterar inte hög validitet samt 

hög validitet förutsätter hög reliabilitet (17). Användandet av till exempel ett mätinstrument 

som mäter balans vid undersök av gångförmågan är inte balans instrumentet den bästa 

metoden, även fast balans spelar stor roll vid gången. Då spelar det ingen roll hur noggrant 

man mäter och då garanterar inte hög reliabilitet till hög validitet. 

Samtidig validitet handlar om att undersöka en företeelse med olika mätmetoder men få ett 

likartat resultat.   

Innehållsvaliditet menas med hur väl ett instrument, ett test eller en behandlingsmetod täcker 

alla variabler och aspekter av det som det avses att mäta. Består till exempel ett 

balansinstrument av uppgifter som både mäter statisk och dynamisk balans (17) 

Vid reliabilitet önskas en exakthet och säkerhet av det mätinstrument som används. Om ett 

liknande resultat i exakthet erhålls vid flertaliga mätningar tyder det på att mätinstrumentet är 

reliabelt. 

Reliabiliteten i ett kvantitativt mått är ett viktigt kriterium för att bedöma måttets kvalitet, till 

exempel hos flertalet fysioterapeutiska mätinstrument. Intrabedömar-reliabiliteten menas med 

den grad en bedömare kan få liknande resultat av en upprepad mätning av samma variabel. 

Interbedömar-reliabilitet innebär överensstämmelser med annan bedömare. Det vill säga, kan 

flera olika bedömare få liknande resultat av samma variabel. Test-retest reliabilitet menas att 

man använder samma instrument eller person vid en mätning som sker vid 2 olika 

testtillfällen där förutsättningarna är lika (17).  

  

Problemformulering 

Knäproblem är vanligt bland svensk population och förekommer i alla åldrar (18). Vid en 

knäskada påverkas knästabiliteten vilket även påverkar individens balans och posturala 

kontroll. För att kunna utvärdera rehabilitering av dessa skador på ett ändamålsenligt sätt 

behövs instrument med hög validitet och hög reliabilitet. SEBT är ett specifikt test som 

utmanar testpersonernas posturala kontroll. Det saknas studier gjord med SEBT på svenska 

population. 
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UST är ett test som används flitigt i Sverige och har god validitet och reliabilitet på svensk 

population, varför det kan användas som ett jämförelsemått till SEBT. 

Tillförlitliga instrument är av stor vikt för att, bland annat fysioterapeuter, ska få bästa möjliga 

förutsättningar till att ge en så bra bedömning, utvärdering och behandling som möjligt. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka test-retest reliabiliteten för Star Excursion Balance Test 

samt att undersöka samtidig validitet mellan Star Excursion Balance Test och Unilateral 

Stance Test för personer med knäproblematik. 

Syftet var dessutom att undersöka hur den posturala kontrollen var för personer i åldrarna 20-

30 år med knäproblematik mätt med Star Excursion Balance Test och Unilateral Stance Test. 

 

Frågeställningar 

1. Hur var den posturala kontrollen för personer mellan 20-30 år med knäproblematik 

mätt med Star Excursion Balance test? 

2. Hur var den posturala kontrollen för personer mellan 20-30 år med knäproblematik 

mätt med Unilateral Stance Test?  

3. Hur var validiteten för Star Excursion Balance Test jämfört med Unilateral Stance 

Test beräknat med korrelationsanalys för personer med knäproblematik? 

4. Hur var test-retest reliabiliteten för Star Excursion Balance Test beräknat med 

Intraclass Correlation Coefficient (ICC) för personer med knäproblematik? 

 

METOD 

 

Design 

Studien hade en icke experimentell design som var både deskriptiv och korrelerande. 

Med deskriptiv design menas att studien beskriver en egenskap hos en grupp eller en individ, i 

detta fall den posturala kontrollen för patienter med knäproblematik. Med korrelerande design 

menas att studien jämför samband med variabler i denna studie resultatet av UST och SEBT. I 

studien beräknades också test-retest reliabiliteten hos SEBT samt validiteten mellan SEBT 

och UST (19).  
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Urval 

Personerna som deltog i denna studie var män och kvinnor valda med ett bekvämlighetsurval 

som har/ har haft självrapporterade återkommande knäproblematik under det senaste året i 

åldrarna 20-30 år. Studien inkluderade 30 personer, studerande på BMC i Uppsala. 

Författarna ansåg att 30 stycken var tillräckligt många med tanke på tid avsatt för studien och 

att det är ett bra antal att göra en validitets och reliabilitets studie på. 

Inklusionskriterier: Man eller kvinna mellan 20-30 år, förstår svenska i tal och skrift. 

Har återkommande smärta, stelhet och/eller instabilitet som uppstår minst 2 gånger i månaden 

alternativt en diagnostiserad knäskada det senaste året så som korsbands, ligament eller 

meniskskada eller självupplevda knäproblem som.  

Exklusionskriterier: Deltagarna skulle inte ha drabbats av en hjärnskakning/allvarlig 

huvudskada inom det senaste året, då en skada kan påverka resultatet negativt. De skulle inte 

ha någon akut skada eller sjukdom som kunde påverka den posturala kontrollen och inte 

heller ha bilaterala knäproblem. De ska dessutom inte ha gjort SEBT tidigare. 

 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in från testerna Star Excursion Balance Test (Bilaga 4) och Unilateral Stands 

Test (20). Innan testen startade samlades även bakgrundsinformation in som ålder, dominant 

ben, kön, typ av knäproblematik samt vilket ben som var drabbat. 

 

Star Excursion Balance Test (SEBT) 

Vid utförande av det dynamiska balanstestet Star Excursion Balance Test (SEBT)(Bilaga 1) 

krävs styrka, smidighet och proprioception. Information om vilken typ av patientgrupp testet 

ursprungligen är utvecklat för har inte påfunnits inför den här studien, men testet ger en 

betydande utmaning för atleter liksom fysiskt aktiva personer och kan användas till flera olika 

områden, tex att analysera fysiska förmåga men även för att upptäcka defekter i den posturala 

kontrollen och på så vis identifiera atleter med större risk för skador i nedre extremitet. Testet 

kan även användas som utvärdering efter rehabilitering av skada i nedre extremitet (21). 

SEBT är ett instrument som används för att utvärdera den posturala kontrollen hos unga 

idrottare i USA. Författarna har inte hittat några studier som testar svensk befolkning i 

åldrarna 20-30 år med knäproblem utförda med SEBT. 

Testet har visat sig användbart för att påvisa nedsatt postural kontroll för personer med 

fotledsinstabilitet och patellofemoral smärta men även annan knäledsinstabilitet som t.ex. 

främre korsbandsruptur (22). SEBT har visat sig att ha hög inter reliabilitet med en intraclass 
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correlation coefficient (ICC) mellan 0.67 – 0.96, och en hög intra reliabilitet mellan 0,81 – 

0,93 (23,24,25). Studier som undersöker testets validitet eller normalvärden för friska 

individer har inte kunnat påträffas. 

 

Unilateral Stance Test (UST) 

Unilateral Stance Test är ett funktionellt test som undersöker den posturala kontrollen statiskt. 

Detta test har fler namn som tex Single Leg Stance Test, One-Legged Stance Test och 

Unipedal Stance Test. Testet har många användningsområden bland annat på personer med 

stroke, multiple sclerosis, traumatisk hjärnskada och ryggmärgsskador (16). God validitet har 

påvisats på personer med Parkinsons sjukdom (16). UST har visat sig ha hög till mycket hög 

inter reliabilitet med en intraclass correlation coefficient (ICC) mellan 0.86 – 0.99 (20,26,27). 

En tidigare studie har tagit upp normalvärden från UST för friska individer inom sex olika 

åldersgrupper där normalvärdet för personer mellan 18-39 år var 45 sekunder av maximala 45 

sekunder i seende och 15.2 sekunder i blundande (20). En annan studie har visat att det 

föreligger ett samband mellan instabilitet i knät och skada av det främre korsbandet vid 

Unilateral Stance Test (15). 

 

Genomförande 

Tillfrågan att medverka i studien skedde muntligt och/eller skriftligt via information på 

anslagstavlor  på Biomedicinskt Centrum (BMC), Uppsala universitet (Bilaga 2). 

Informationen innehöll syftet med studien samt vad testet innebar för deltagarna. Att man 

skulle ha med sig lämplig klädsel alternativt ombyte till testtillfället, syftet med studien samt 

att testerna utfördes i ett av BMCs metodrum.  

De flesta av deltagarna fick författarna tag i muntligt och resterande via mailkontakt från den 

skriftliga informationen. När författarna uppnått 30 deltagare samlades informationslappar 

upp från anslagstavlor och förstördes.  

 

I undersökningsrummet befann sig deltagaren och de två testledarna. Testledare ett lämnade 

ut en samtyckesblankett för deltagarna att fylla i innan testet kunde börja. Testledare ett 

frågade sedan deltagaren om bakgrundsdata i form av ålder, kön, dominant ben, drabbat ben 

och tidigare knäproblem. När all bakgrundsinformation var insamlad gick testledare två ut 

från rummet och testledare ett stannade kvar och instruerade muntligt hur SEBT skulle 

genomföras. 
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Därefter genomfördes SEBT av deltagaren med testledare ett närvarande. Efter avslutat test 

fick deltagaren fem minuters vila och testledare ett samlade in resultatet från testet i ett 

protokoll (bilaga 3) och testledare två kom in. Efter deltagarens vila gick en av testledarna 

igenom UST. Då UST genomförts fick deltagaren ytterligare fem minuters vila för att sedan 

genomföra SEBT ytterligare en gång, fast denna gång med testledare två närvarande och 

testledare ett gick ut från rummet. Efter det att SEBT genomförts en andra gång samlade 

testledare två in resultatet i ett protokoll (bilaga 3) och testledare ett kom in igen. När alla 

tester slutförts bjöds deltagaren på fika och tackades för sin medverkan. Testerna utfördes vid 

ett och samma testtillfälle och genomförandet av testerna tog cirka 40 minuter. 

Ett slutprotokoll fylldes i av testledarna efter det att samtliga tester genomförts (Bilaga 3). 

 

Star Excursion Balance Test (SEBT) 

Innan testet inleddes sattes fyra bitar av tejp upp på golvet. Varje tejpbit skulle vara 180 -240 

cm långa och korsa varandra. Tillsammans bildade dessa tejpbitar en stjärna, 2 bitar bildade 

ett plus “+”, medans de 2 andra bildade ett kryss “x”. Mellan dessa tejpbitar skulle det vara ca 

45 graders mellanrum. 

Testpersonen skulle bibehålla balansen barfota på ett ben samtidigt som det andra benet 

sträcktes ut längs med fyra diagonala linjer och fyra vertikala linjer i olika riktningar. 

Avståndet som man kunde sträcka benet i varje riktning rapporterades separat och de 

individuella poängen för varje riktning tolkades som en representation av dynamisk postural 

kontroll av det aktuella benet.  

Ett vanligt måttband användes för att mäta avståndet i centimeter från mittpunkten till punkten 

som testpersonen nådde längs med linjen (mätt på den mest distala delen av foten) och 

resultaten från de olika riktningarna (anterior, anteriomedial, medial, posteriomedial, 

posterior, posterolateral, posterior och anterolateral) jämfördes sedan mellan det skadade 

benet och det icke skadade benet. Samtliga 

testdeltagare erbjöds att prova på testet innan mätning och använde detta i varierande grad, 

detta kom dock inte i närheten av de sex sessioner med fem försök per riktning som 

rekommenderades i tidigare studier (25). 

 

Unilateral Stance Test (UST) 

Testpersonen som skulle utföra testet fick tre försök på sig att balansera på vardera ben där 

det bästa av de tre försöken registrerades. Testpersonen skulle stå barfota på ett ben, med 

händerna i midjan. Testet genomfördes först med öppna ögon och sedan med slutna ögon. 
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Både häl och trampdyna hos stödjebenet skulle ha kontakt med underlaget medan det andra 

benet skulle befinna sig i 90 graders flexion i knäled och höftled. Det flekterade benet skulle 

varken ha kontakt med underlaget eller stödjebenet under utförandet av testet. Testet mättes i 

sekunder och testet avbröts efter maximalt 60 sekunder. Testet räknades som underkänt om 

testpersonen släppte händerna från midjan, lyfte på stödjefoten med tår eller häl alternativt tog 

stöd med det ben som lyftes upp, mot stödjeben eller underlag. Underkänt räknades det även 

om testpersonen öppnade ögonen vid test med slutna ögon. Testet utfördes med slutna och 

öppna ögon samt på höger och vänster ben (28).  

 

Databearbetning 

Frågeställning 1 bearbetades med deskriptiv statistik där uträkningen av medelvärde/median 

och standardavvikelse gjordes av kvotdatan beroende på hur normalfördelningen såg ut. Om 

spridningen av värdena är stor använder man sig av median och om det är mer jämt är det 

bättre med medelvärde (19). 

Frågeställning 2 bearbetades med deskriptiv statistik där uträkningen av medelvärde/median 

och standardavvikelse gjordes av kvotdatan beroende på hur normalfördelningen såg ut. Om 

spridningen av värdena är stor använder man sig av median och om det är mer jämt är det 

bättre med medelvärde (19). 

Frågeställning 3 bearbetades med Pearsons korrelations analys och ett spridningsdiagram 

ritades upp då syftet var att jämföra resultaten av kvotdatan mellan Star Excursion Balance 

Test och Unilateral Stance Test för att se hur validiteten var för Star Excursion Balance Test 

för personer med knäproblem. Pearsons korrelations analys valdes för man samlade in data på 

kvotnivå (19). 

Frågeställning 4 bearbetades kvotdatan med en intraklass korrelationskoefficient (ICC) då 

syftet var att få reda på hur test-retest reliabiliteten var för Star Excursion Balance Test för 

personer med knäproblem (17). ICC är ett specifikt verktyg för att beräkna test-retest 

reliabiliteten med exakta värden. Korrelationskoefficientens styrka analyserades enligt Munro 

(29), 0,00-0,25 är ingen/mycket låg korrelation, 0,26-0,49 är låg korrelation, 0,50-0,69 är 

måttlig, 0,70-0,89 är hög och 0,90-1,00 är mycket hög korrelation. Beräkningarna gäller en 

signifikansnivå p≤0,05 (19). 
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Etiska överväganden 

Muntlig och skriftlig information gick ut till deltagarna om studiens syfte och bakgrund, samt 

att de fick möjlighet att ta del av testresultatet. Deltagaren informerades om att en viss risk 

fanns att förvärra de aktuella knäproblem testpersonen redan hade, då testet ansågs vara 

fysiskt påfrestande och fick dessutom skriftligt intyga att de tagit del av informationen samt 

att de frivilligt medverkade i studien. Deltagarna och testledare hade under hela testet en 

dialog med varandra om hur deltagaren tyckte att testet gick. Deltagaren hade möjlighet att 

avbryta testet om deltagaren kände någon form av smärta, osäkerhet, instabilitet eller obehag i 

knät under testet för att eliminera risken för skada. Även testledaren hade möjlighet att 

avbryta testet om bedömningen gjordes att en överhängande risk fanns att deltagaren skulle 

riskera en skada. Blankett med “informerat samtycke” skrevs på av deltagarna i studien 

(Bilaga 4). De informerades även om att studien kunde avbrytas utan några som helst skäl om 

deltagaren så önskade. Deltagarnas namn ersattes i studien av ett id-nummer och 

personuppgifter var konfidentiella för att ingen ska kunna lista ut vem som fick vilket resultat 

samt vad för skada/problem deltagarna hade. Efter godkänd uppsats raderades författarnas 

material. 

Anledningen till att deltagarna skulle förstå svenska i både tal och skrift berodde på att 

instruktionerna för testet var relativt komplicerade och god kommunikation mellan testledare 

och deltagaren var då ett krav. 

Författarna ansåg att det var en låg risk för skada då testpersonerna deltog frivilligt och givit 

sitt godkännande samt kunde avbryta testet när de önskade och utan förklaring. Författarna 

ansåg att det fanns en stor nytta att utvärdera SEBT på en svensk population då 

bedömningsinstrument av posturala kontrollen för yngre individer är bristfällig och mer 

studier angående detta behövs. Nyttan ansågs övervinna den låga risken till skada för denna 

studie och klarhet behövs över SEBT som bedömningsinstrument för svensk population. 

 

Resultat 

I studien deltog 33 personer med 3 personer som bortfall (17 män, ålder 26.6 ± 2.3, 13 

kvinnor, ålder 24.9 ± 2.5). Nitton av deltagarna var drabbade i höger knä och övriga 11 

deltagare var drabbade i vänster knä. Bortfallet var 3 deltagare som ej dök upp vid utvalt 

testtillfälle. 

Det var inte någon signifikant skillnad mellan det friska och skadade benet åt någon riktning 

och majoriteten av testpersonerna nådde längst i posteriomedial riktning gällande båda benen 

där 93,5 ± 
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6,87 cm för benet med knäproblem och 96 ± 7,21 cm för det friska benet (Tabell I). 

Tabell I: Resultatet av Star Excursion Balance test för personer med knäproblem inom 

åldersgruppen 20-30 år (n=30). Medelvärde ± SD och P-värde.

 

Hos personer mellan 20-30 år med knäproblem gav den posturala kontrollen mätt med UST 

60 ± 0 sekunder i seende för både friska och skadade benet. I blundande 54,7 ± 13 sekunder 

för benet utan problematik och 49,5 ±  17,6 sekunder för benet med knäproblematik (Tabell 

II). 

 

Tabell II: Resultatet av Unilateral Stance Test (n=30). Medelvärde ± SD 

 

Validiteten mätt med Pearsons korrelationskoefficient för individer med knäskador mellan 20-

30 år (n=30) gällande det sammanlagda resultatet för det skadade och friska benet blev r=0,3 

(p=0,12) mellan UST och SEBT. Enligt Munro (29) är detta en låg korrelation (Figur 1). 

Skadat ben Friskt ben P-värde

Riktning

Anterior 67,8 ± 6,95 69,2 ± 6,92 0,00000886

Anteriomedial 77,8 ± 7,92 79,8 ± 6,21 0,0000995

Medial 88,4 ± 6,12 90,6 ± 5,91 0,000113

Posteriomedial 93,5 ± 6,87 96 ± 7,21 0,0000121

Posterior 91,3 ± 7,48 95,2 ± 8,06 0,0000188

Posterolateral 88,6 ± 9,89 89,7 ± 9,54 0,00000968

Lateral 80,8 ± 9,89 79,9 ± 9,31 0,000767

Anterolateral 64 ± 8,32 65,4 ± 7,62 0,000118

Medelvärde ± SD (cm) Medelvärde ± SD (cm)

Medelvärde ± SD (sek)

UST friskt seende 60 ± 0

UST skadat seende 60 ± 0

UST friskt blundande 54,7 ± 13

UST skadat blundande 49,5 ± 17,6
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Figur 1: Korrelationen mellan Unilateral Stance Test och Star Excursion Balance Test 

sammanlagda resultat för båda benen på Unilateral Stance Test respektive Star Excursion 

Balance Test beräknades (n=30). Beräkningen är gjord genom att dividera skadade med det 

friska benet och angivet i procent. 

 

Test-retest reliabiliteten för båda benen gällande (n=30) mellan de två testtillfällena med 

SEBT mätt med Intraklass korrelationskoefficienten blev r=0,74 (p=0,00013) vilket 

klassificeras som hög korrelation enligt Munro (29) (Figur 2). 
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Figur 2 visar test-retest reliabiliteten mätt med SEBT mellan dom 2 testtillfällena för 

personer med knäproblem inom åldersgruppen 20-30 år (n=30). Beräkningen är gjord genom 

att dividera skadade med det friska benet och angivet i procent. 

 

Diskussion 

 

Resultatsammanfattning 

Det var ingen signifikant skillnad i den posturala kontrollen mellan de båda benen. Bäst 

resultat nåddes åt de tre posteriora riktningarna och spridningen (SD) var störst åt 

posterolaterala och laterala riktningarna gällande båda benen. 

Större andelen (70%) av testpersonerna nådde maxvärdet för UST som var 60 sekunder vilket 

betyder att de har god postural kontroll i både seende och i blundande mätt med UST. 

Korrelationsanalysen mellan SEBT och UST för personer med knäproblematik mellan 20-30 

år var på r=0,3 vilket säger att validiteten mellan SEBT och UST var låg. 

Test-retest reliabiliteten mätt med SEBT var hög r=0,74 (p=0,00013). 
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Resultatdiskussion 

Resultatet av studien visade att det inte var någon signifikant skillnad mellan det friska och 

det skadade benet när testpersonerna undersöktes med SEBT. Detta betyder att testpersonerna 

hade jämlik postural kontroll på båda benen. Det jämlika resultatet kan bero på att många av 

de personerna som deltog i studien berättade att de hade en äldre skada (6-9 månader) och att 

de börjat med sin rehabiliteringsträning. I ett fysioterapeutiskt rehabiliteringsprogram för 

knäskador är det mycket vanligt med övningar innehållande balans i stående på ett ben och 

styrkeövningar för muskulaturen runt knät som därmed ökar den posturala kontrollen och 

stärker knästabiliteten.  

Majoriteten av testpersonerna hade bättre rörlighet i posteriomedial riktning och det var störst 

spridning mellan personerna i lateral riktning. Det skulle vara en fördel att ha standardvärde 

för olika åldersgrupper hur långt en frisk individ skulle nå procentuellt av sitt bens längd för 

att veta vilket resultat som klassificeras som god postural kontroll. En annan studie gjord på 

67 friska individer i åldrarna 20-23 framkom det att personerna nådde längst i anterolateral 

riktning (30). 

En tidigare studie innehållande UST resulterade i ett normalvärde på maxtiden (45 sekunder) i 

seende och 15.2 sekunder i blundande. (20) 

Testpersonerna i denna studie ligger över medelvärdet vilket skulle kunna bero på att  

majoriteten av testpersonerna som deltagit i denna studie studerar på 

Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet där många av de studerande anses vara 

fysiskt aktiva personer. Utöver detta var det många av deltagarna som informerade om att de 

hade en äldre skada som rehabiliterades. Detta kan ha resulterat i det höga medelvärdet av 

testet. 

Validiteten mellan SEBT och UST visade sig vara låg r=0.3. Resultaten från UST resulterade 

i en takeffekt för våra testpersoner då de flesta nådde maxvärdet vilket speglade att de hade 

lika bra balans på båda benen. Testpersonerna i denna studie har betydligt bättre balans 

jämfört med tidigare studie inom samma åldersgrupp där normalvärdet var 15,2 sekunder i 

blundande (20). SEBT har inget maxvärde vilket UST har. Detta resulterade i att skillnaden 

av resultatet mellan de båda benen blev mer markant med SEBT då det utmanade posturala 

kontrollen mer än vad UST gjorde.  Med dessa båda faktorer i beaktning kan det ha medfört 

att korrelationsanalysen blev betydande låg. En annan faktor som bidrar till en låg korrelation 

är att testen mäter två olika typer av balans, UST mäter den statiska balansen och SEBT mäter 

den dynamiska balansen. Personer kan ha nedsatt postural balans men ändå god dynamisk 
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balans. Vilket betyder att en låg korrelation var positivt resultat och var det resultat som 

författarna förväntade sig. 

Resultatet för test-retest reliabiliteten blev hög enligt Monroe (29) som anger att korrelation 

mellan 0,70-0,89 innebär hög reliabilitet. Jämför man med andra studier (23,24,25) har 

författarna av denna studie dock en lägre korrelation för test-retest reliabiliteten vilket kan 

bero på att testledarna genomförde testet för få gånger innan studien startade vilket gjorde att 

testledarna utvecklades under tiden som testen utfördes och fick mer reliabla resultat på dom 

testpersonerna som utförde testen sist. 

Testledarna hade inledningsvis svårt att läsa av detaljer som var betydande för testets resultat, 

till exempel att missa om testpersonen lyfte på hälen under testet eller flyttar understödsfoten 

lite för att underhålla balansen. När protokollen för respektive testpersoner studeras ses att 

korrelationen blir bättre mellan testledarna efter fler utförda försök. För att bli bra på ett 

bedömningsinstrument och göra det likadant varje gång krävs det att man gör det många 

gånger. Andra faktorer som skulle kunna haft en betydelse till att det blev lägre korrelation 

var att testpersonerna fick färre testförsök än tidigare studier rekommenderat (25), att 

testpersonen kände en osäkerhet kring knästabilitet och att de inledningsvis därför inte vågade 

utmana sig själv under det första test försöket. Likväl hade trötthet efter första försöket kunnat 

påverka försök nummer två negativt. För att minska felkällorna för trötthet gav författarna 

testpersonerna fem minuters vila mellan varje testomgång. Tidigare studier har inte utfört 

båda testerna vid samma tillfälle vilket gör att studier om 5 minuters vila mellan testen 

saknas. Författarna bedömde att det var tillräckligt för de testpersonerna som deltog i denna 

studie men om det kan generaliseras kan författarna inte uttrycka sig om. 

 

Metoddiskussion 

Målet med 30 deltagare i studien uppnåddes, men det var förhållandevis svårt att få ihop dessa 

vilket gjorde att arbetet blev försenat. Det kan ha berott på att testet beräknades ta cirka 45 

minuter och att det fanns en risk att förvärra eller framkalla en knäskada. En annan orsak till 

att det blev svårt att få deltagare till studien var också att urvalet begränsades till BMC vid 

Uppsala Universitet. Det skulle varit fördelaktigt att gå runt till olika klasser och informera 

vad författarna skriver om samt vilka inklusionsexklusionskriterier som fanns. 

Det resulterade i att majoriteten som medverkade i studien studerade vid 

Fysioterapeutprogrammet vilket gjorde att generalisering av studerande på BMC var svårt att 

göra. 
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Författarna valde att utföra testerna vid ett testtillfälle med 5 minuters vila mellan testen, detta 

för att öka test-retest reliabiliteten genom att minska felkällor som dagsform och tid på 

dygnet. Författarna ansåg att det skulle vara lättare att få fler testpersoner om alla tester 

utfördes vid samma tillfälle. Det negativa med det beslutet skulle kunna vara att 

testpersonerna då blir trötta inför det sista testtillfället av SEBT.  

En annan svaghet med urvalet var att knäproblematik är ett väldigt brett begrepp och därför 

kan inga specifika slutsatser dras angående någon särskild diagnos.  

Författarna hade kunnat kontakta en knämottagning och där endast gjort testerna på en 

diagnostiserad skada som korsbandsskadade för att få ett mer generaliserat resultat. 

För att öka reliabiliteten rekommenderar en studie att alla testpersoner ska få fyra testförsök år 

varje riktning för att nå optimalt resultat för SEBT (30). Testpersonerna i studien fick ett 

testförsök. Detta för att dels göra testet mer tidseffektivt men även för att risker med att ha 

ytterligare testförsök skulle vara att trötta ut deltagarna och därmed öka risken för eventuell 

skada. 

Förslag på framtida studier skulle vara att mäta benets längd innan testet startar för att istället 

få ett resultat i form av procent av benets längd som mått. Normalisering av testvärden i 

SEBT bör enligt de flesta källor ske efter benlängd (31,32,33,34). Benlängden skulle då mätas 

från spina iliaca superior anterior till mediala malleolen (33). Alternativt låta deltagarna göra 

några testförsök innan testet startar. Då hade troligen interrater reliabiliteten blivit bättre med 

tanke på inlärningseffekten, vilket rekommenderades av tidigare studier (24,35).  

Det som framkommit av studien är att validiteten mellan UST och SEBT för testgruppen blev 

låg. Vid valet av UST förväntade sig inte testledarna att 80% av testpersonerna skulle nå 

maxvärdet för blundande i testet då tidigare studie hade ett medelvärde på 15,2 sekunder för 

friska individer mellan 18-39 år.  

 

Tillförlitlighet, etiska överväganden och klinisk nytta 

Att en stor andel deltagare i studien var från fysioterapeutprogrammet gjorde att resultatet inte 

gick att generalisera till alla personer med knäproblematik. Ur det etiska perspektivet var det 

en styrka att personerna inte lämnade ut några personuppgifter förutom namn, kön, ålder, typ 

av knäproblematik och att författarna kunde garantera konfidentialitet genom att föra över 

datan från testprotokoll (bilaga 3) till en lösenords skyddad dator och förstörde dom skriftliga 

kopiorna. 
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Ett förslag på vidare studier hade varit att påbörja en större studie för att få normalvärden för 

SEBT i flera olika ålderskategorier då överblicken för vad som betraktas som bra alternativt 

nedsatt postural kontroll blir tydligare i de olika ålders kategorierna. 

För att kunna använda SEBT från ett fysioterapeutiskt perspektiv behövs det göras fler studier 

som frambringar den kliniska nyttan där det i dagsläget saknas studier på svensk population. 

Författarna anser att SEBT inte är tillräckligt tidseffektiv för att användas på allmänna 

kliniker då själva testet är komplicerat samt tar ång tid att utföra samt att man behöver en 

åttastjärna utmålad på golvet med en radie på 180 -240 cm. Möjligen kan användning göras 

inom avdelningar som är specifika på knän som innefattar arbete med väldigt fysiskt aktiva 

individer där förebyggande alternativ rehabilitering av skador är i fokus. 

 

Konklusion 

Den posturala kontrollen mätt med UST och SEBT hos denna grupp var mycket god.. 

Validiteten mellan UST och SEBT var låg med ett korrelationsvärde på 0,3. Detta kan bero på 

att UST inte var ett tillräckligt utmanande test för testpersonerna och därmed nådde 

majoriteten av deltagarna maxvärdet. SEBT var ett reliabelt test för att undersöka den 

posturala kontrollen och hade en hög test-retest reliabilitet r=0,74. 

Då författarnas definition av knäskador var bred blev resultatet ett stort antal olika 

knäproblem i studien både gällande karaktär av problemet samt när en eventuell skada 

uppträtt i tid. 

Detta medförde att slutsatser eller jämförelser mellan skadetyper och resultatet blir svårt att 

göra. För att kunna göra mer slutsatser av vilka områden SEBT bör användas i behöver man 

lägga fokus på en speciell knäskada och även tidpunkt då skadan skedde. 

Författarna anser att SEBT inte lämpa sig på allmänna kliniker då det är ett tidskrävande test 

som inte passar för den allmänna populationen samt att den kliniska nyttan är låg i dagsläget 

och mer studier behöver göras för att kunna dra konkreta slutsatser.  
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