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Sammanfattning		
	
Bakgrund: Mätning av rörlighet är en elementär del i fysioterapeutiska bedömningar. 
Spondartrit är en kronisk inflammatorisk sjukdom som framför allt drabbar ryggraden och kan 
medföra kyfotisk hållning. Mätning av cervikal rörlighet är en del i den kliniska 
undersökningen av denna patientgrupp och utförs idag med Myrinmätare. Easy Angle är ett 
nylanserat digitalt mätinstrument som mäter rörlighet i kroppens alla leder. Den behöver dock 
utvärderas för att kunna användas i klinik.  
 
Syfte: Undersöka mätegenskaper för Easy Angle avseende samtidig validitet samt att 
undersöka inter- och intrabedömarreliabilitet för Easy Angle och Myrinmätare hos personer 
med spondartrit.  
 
Metod: Den samtidiga validiteten utvärderades genom att jämföra Easy Angle mot 
Myrinmätaren. Intra- och interbedömarreliabiliteten utvärderades genom test-retest-förfarande 
mellan samma mätare och två olika mätare för båda mätinstrumenten. Nitton personer med 
diagnosen spondartrit genomförde studien. Mätningarna utfördes från höger till vänster sida i 
given ordning: rotation, lateralflexion, flexion, extension. Den samtidiga validiteten 
beräknades med Spearmans korrelation (rs) och intra- och interbedömarreliabiliteten 
beräknades med Interclass correlation (ICC). 
 
Resultat: Resultaten från denna studie påvisar en hög till mycket hög samtidig validitet (rs 
0,86–0,95) samt nästintill perfekt intrabedömarreliabilitet för både Easy Angle (ICC 0,90–98) 
och Myrin (ICC 0,95–0,98) samt mycket hög interbedömarreliabilitet för Easy Angle (ICC 
0,95–0,98) och Myrin (ICC 0,92–0,98).   
 
Slutsats: Det förelåg en hög samtidig validitet hos EasyAngle när den jämfördes mot 
Myrinmätare och en näst intill perfekt intra- och interbedömarreliabilitet för både EasyAngle 
och Myrinmätaren. Slutsatsen är att Myrinmätare och Easy Angle är utbytbara. Fördelarna 
med Easy Angle är att fler leder kan mätas med samma instrument, att den inte är känslig för 
lägesändringar och mer hygienisk. 
 
Nyckelord: Easy Angle, Myrinmätare, Reliabilitet, Rörelsemätning, Spondartrit, Validitet. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

Abstract		
	
Background: Measurement of range of motion is an elementary part of physiotherapeutic 
assessments. Spondarthritis is a chronic inflammatory disease that primarily affects the spine 
and can lead to a kyfotic stance. Measurement of cervical range of motion is part of the 
clinical examination for this patient group. Easy Angle is a newly launched digital measuring 
instrument that measures joint range of motion. However, it needs to be validated to be used 
in clinics. 
 
Objective: This study examined the current validity, inter-tester and intra-tester reliability of 
Easy Angle and Myrin for the measurement of active cervical range of motion among patients 
with spondarthritis. 
 
Method: Nineteen individuals with spondarthritis participated in this study. The examiners 
measured cervical range of motion of each participant. The concurrent validity was evaluated 
by comparing Easy Angle to the Myrin. Intra- and inter-tester reliability was evaluated by 
test-retest procedure. Estimates of validity and reliability were then established using the 
Spearman correlation coefficient and Interclass correlation coefficient. The concurrent 
validity was concluded with Spearman's correlation (rs) and intra- and inter-tester reliability 
was calculated using Interclass correlation (ICC).  
 
Results: This study found high to very high concurrent validity (rs 0.86–0.95), almost perfect 
intra-tester reliability in both Easy Angle (ICC 0,90–0,98) and Myrin	(ICC	0,95–0,98)	and	a	
very high inter-tester reliability for Easy	Angle	(ICC	0,95–0,98)	and	Myrin	(ICC	0,92–0,98). 
 
Conclusion: The study found no significant differences between the Myrin and Easy Angle, 
indicating that Myrin and Easy Angle are interchangeable. However, the benefit of Easy 
Angle is that more joints can be measured with the same instrument, that it is not sensitive to 
movement and that it is more hygienic.  
 
Keyword: Easy Angle, Myrin, Reliability, Range of motion, Spondartrhitis, Validity. 
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1:	BAKGRUND		

Mätning av rörlighet är en elementär del i fysioterapeutiska bedömningar oavsett 

vilket område fysioterapeuten arbetar inom eftersom det anger begränsningar i en led 

eller muskel samt indikerar risken för skada. De mätinstrument som används måste 

dock resultera i värden som är objektiva och pålitliga eftersom testerna ska kunna 

göras om av olika fysioterapeuter (1).  

 

Validitet och reliabilitet  

Det är alltid viktigt att undersöka mätegenskaper av ett mätinstrument för att avgöra 

hur tillförlitligt det är. Det görs genom att undersöka validitet och reliabilitet. 

Validitet är ett mått på hur väl instrumentet mäter vad som avses att mäta. Det finns 

olika former av validitet, ett av dessa är samtidig validitet. Det innebär att ett nytt 

instrument jämförs mot en redan valid mätmetod som finns på marknaden.  

Reliabilitet påvisar hur väl en mätning stämmer överens med en annan mätning. 

Intrabedömarreliabilitet beskriver hur stabilt och konsekvent ett resultat är över tid. 

Det görs genom test-retest där samma test utförs två gånger av samma mätare och 

sedan bedöms det hur väl dessa mätningar stämmer överens. Interbedömarreliabilitet 

mäter reproducerbarheten; två mätare mäter samma sak och sedan undersöks hur väl 

resultaten överensstämmer med varandra. Validitet och reliabilitet är viktigt för att 

kunna dra trovärdiga slutsatser i en studie eller i klinik (2).  

 

En piltavla är ett bra sätt att förklara reliabilitets- och validitetsbegreppet. Se bild 1. 

Den första piltavlan från vänster illustrerar en låg reliabilitet och validitet. Om 

prickarna i den piltavlan istället hade varit jämt spridda runt mitten skulle det 

symboliserat en hög validitet. Piltavlan i mitten visar på en hög reliabilitet men låg 

validitet; prickarna eller resultaten stämmer överens med varandra men mäter inte det 

man vill mäta. Sista piltavlan visar en hög validitet och hög reliabilitet, vilket innebär 

att resultaten har en mycket hög tillförlitlighet (3).  
 

Bild 1: Illustration av reliabilitets- och validitetsbegreppet med hjälp av en piltavla (3). 
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Det har påvisats att mätningar som utförs av samma mätare är mer tillförlitliga än om 

de utförs av olika mätare. I en studie fastlås att för att objektivt och noggrant kunna 

mäta ledrörlighet behövs anatomiska landmärken, ordentlig positionering och 

stabilisering av både led och mätinstrument samt standardiserade instruktioner hur 

mätinstrumentet ska användas. Det är också fördelaktigt att ”värma upp” leden genom 

att ta ut rörligheten ett antal gånger innan mätningen utförs. ”The neutral zero” är ett 

nolläge som år 1965 modifierades och fastställdes av The American Academy of 

Ortohpaedic Surgerons som startposition vid bedömning av ledrörlighet och är än 

idag den mest accepterande metoden (4). Fysioterapeuten har i dagsläget flera olika 

mätmetoder för att bedöma ledrörlighet. 
 

Mätinstrument 

Det finns många olika instrument för att mäta rörlighet i olika leder, bland annat i 

nacken. Visuella bedömningar används ibland kliniskt men det finns stora felkällor 

framför allt gällande interbedömarreliabilitet (5). Måttband kan användas genom att 

mäta huvudets avstånd från bålen med hjälp av olika anatomiska landmärken. Denna 

metod har dock visats opålitlig med tanke på människans olika kroppsbyggnad (5). 

Den tvåarmade goniometern är ett av de vanligaste mätinstrumenten vid bedömning 

av ledrörlighet (4). Goniometern är ett mätinstrument utvecklat för att kunna mäta 

rörelse från 0 till 360 grader (6). Den är kostnadseffektiv, behändig och väl utvärderad 

men har även en del begräsningar eftersom felkällor kan lätt uppstå om instrumentet 

placeras felaktigt (4,5). Vid användning av goniometern behöver mätaren använda 

båda sina händer, vilket försvårar stabiliseringen av kroppen (4). Goniometern har vid 

mätning av knäleden på friska individer påvisat hög validitet (ICC 0,98–0,99) när den 

jämförts med radiografi och god intrabedömarreliabilitet (ICC 0,98–0,99) samt 

interbedömarreliabilitet (ICC 0,86–0,90) (7). Vid mätning av cervikal rörlighet med 

goniometer är dock interbedömarreliabiliteten mycket längre (ICC 0,09–0,82) (8). 
 

En gravitationsgoniometer är, som namnet antyder, en goniometer med en arm som 

påverkas av gravitationen. Den har hos individer med ospecificerad nacksmärta visat 

sig ha en måttlig till hög intrabedömarreliabilitet (ICC 0,90–0,99) och 

interbedömarreliabilitet (ICC 0,80–0,91) (8). En vidareutveckling av 

gravitationsgoniometern är den så kallade CROM-goniometern som har en fast 

huvuddel i plast med två gravitationsgoniometrar och en magnetisk goniometer (5). 
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CROM-goniometern har hos friska individer visat sig ha hög samtidig validitet vid 

cervikal flexion och extension när den jämförts med radiografi (r 0,97–0,98) samt god 

intra- och interbedömarreliabilitet (ICC > 0,80) (9,10). 

 

Myrinmätaren (RR Parir, Bålsta, Sverige) har samma funktion som CROM-

goniometern men har endast en vridbar vätskefylld dosa med både en kompassnål 

styrd av jordmagnetismen och en inklinationsnål som påverkas av tyngdkraften. 

Istället för att ha flera goniometrar flyttas samma kompass runt på en huvuddel fäst 

med kardborreband. Den har hos friska individer visat sig ha hög samtidig validitet 

(ICC 0,78–0,96), intrabedömarreliabilitet (ICC 0,90–0,95) och 

interbedömarreliabilitet (ICC 0,92–0,97) (11).  

 

Electronic Digital Inclinometer (EDI-320) från Cybex Inc är ett digitalt mätinstrument 

som styrs av gravitationen. Den har på friska individer visat sig ha en hög 

intrabedömarreliabilitet (ICC 0,73–0,80) och interbedömarreliabilitet (ICC 0,77–0,83) 

(12). EDI-320 består av två delar som sammankopplas med en sladd; den ena delen är 

en display och den andra delen noterar själva rörligheten (13).  
 

DI (Fennel, Tyskland) är en digital inklinometer/lutningsmätare som har två 40 mm 

långa pinnar som sitter med 55 mm mellanrum på apparaturen. En studie fann 

acceptabel till hög intra- och interbedömarreliabilitet (ICC 0,60–0,96) vid mätning av 

bäckenrörlighet hos friska individer (14). En annan studie jämförde DI mot CROM-

goniometern och kunde fastslå att trots att DI är känslig för lägesändringar kan den 

vara användbar vid mätning av ledrörlighet hos friska individer (15).  
 

En studie har undersökt om dagens mobiltelefoner som är utrustade med kompass och 

accelerometer skulle kunna användas för att bedöma ledrörlighet. Applikationerna är 

egentligen designade för att användas vid olika fritidsaktiviteter men kan i teorin även 

mäta ledrörlighet. Studien granskade validitet och reliabilitet vid bedömning av 

cervikal rörlighet hos friska individer. De fann en måttlig till hög samtidig validitet 

(ICC 0,43–0,85), mycket låg till hög intrabedömarreliabilitet (ICC 0,17–0,84) och 

mycket låg till måttlig interbedömarreliabilitet (ICC 0,07–0,54). De längsta värdena 

såg vid rotation och orsaken till detta skulle kunna vara att kompassen i 
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mobiltelefonen, som placerades ovanpå testpersonens huvud, är väldigt känslig för 

lägesändringar (16).  
 

Easy Angle är ett nylanserat digitalt mätinstrument som mäter rörlighet i kroppens 

alla leder och är inte specifik för någon patientgrupp.	Den har utvecklats av Meloq 

AB i samråd med fysioterapeuter. Easy Angle mäter alla rörelseriktningar och tros 

därför kunna ersätta flera mätinstrument; den traditionella goniometern, inklinometern 

och myrinmätaren. Den består av en sensorenhet som är ca åtta cm och två olika långa 

linjaler. Sensorenheten kan användas separat eller monteras med linjalerna. Easy 

Angle kan till skillnad från EDI-320 och den tvåarmade goniometern användas med 

en hand, vilket underlättar stabilisering av kroppen med den andra handen (17). En 

studie har tidigare utvärderat Easy Angle, de mätte rörlighet i knäleden hos friska 

individer. Den studien påvisade hög samtidig validitet (r 0,75-0,97) med Easy Angle 

och den tvåarmade goniometern och måttlig till hög reliabilitet genom test-retest (ICC 

0,51-0,90) (7).  
 

Spondartrit och undersökning av rörlighet  

Spondartrit är en kronisk inflammatorisk sjukdom som framför allt drabbar 

ryggraden. Sjukdomen orsakar bland annat smärta, inskränkt rörlighet och nedsatt 

funktion som leder till begränsningar i dagliga aktiviteter. Många besväras även av en 

kyfotisk hållning (18). Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index (BASMI) 

används idag för att mäta rygg- och höftrörlighet hos personer med spondartrit. 

BASMI består av fem sammansatta mätningar: cervikal rotation, avstånd tragus-vägg, 

lateralflexion av columna, höftabduktion och ländryggsflexion. De är lätta att använda 

i klinik för att ge en övergripande ryggstatus. Mätningarna togs fram genom att 

noggrant studera vilka mått som främst var utmärkande hos personer med spondartrit. 

Cervikal rotation mäts idag i klinik med Myrinmätare. Tragus-vägg är måttet mellan 

örsnibb och vägg och är det som främst indikerar en kyfotisk hållning, där 

referensvärdet är <10 cm. Den totala summan av BASMI sträcker sig från noll till tio 

poäng där noll är utan anmärkning (19).  
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Problemformulering  

Easy Angle är en lovande produkt men dess mätegenskaper måste utvärderas för att 

kunna användas i klinik. Myrinmätaren har som tidigare beskrivits en god validitet 

och reliabilitet vid normal anatomi men den kan både vara besvärlig att placera och 

känslig för lägesändringar på grund av den kompasslikande konstruktionen (11,16). 

Det finns därför ett stort behov av att förbättra mätning av cervikal rörlighet hos 

personer med spondartrit för att skapa gynnsammare förutsättningar för patienten 

under mätningen, samt minska risken för felkällor på grund av den ökade prevalensen 

av kyfotisk hållning hos patientgruppen (18). De digitala inklinometrarna som har 

kommit ut på marknaden har i studier påvisat en god validitet och reliabilitet men de 

är fortfarande relativt otympliga och flera av de studier som gjorts har endast utförts 

på friska individer (12–16). Det är heller inte lämpligt av hygieniska skäl att inom 

vården använda smartphones som de är utformade idag (16).  

 

2:	SYFTE	 
Syftet med denna studie var att undersöka mätegenskaper för Easy Angle och 

Myrinmätare med avseende på samtidig validitet samt inter- och 

intrabedömarreliabilitet hos personer med spondartrit.  

 

2:1	Frågeställningar		

• Vilken samtidig validitet har Easy Angle och Myrinmätare vid bedömning av 

cervikal rörlighet hos personer med spondartrit?  

• Vilken interbedömarreliabilitet har Easy Angle och Myrinmätare vid 

bedömning av cervikal rörlighet hos personer med spondartrit? 

• Vilken intrabedömarreliabilitet har Easy Angle och Myrinmätare vid 

bedömning av cervikal rörlighet hos personer med spondartrit?  

 

3:	METOD	OCH	MATERIAL 

3:1	Forskningsdesign		

Metodologisk studie; undersöker mätegenskaper av en metod och kallas också 

psykometrisk testning (20).  
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3:2	Urval 
Deltagare identifierades genom systematiskt urval. Samtliga personer över 18 år med 

spondartritdiagnos som kom för ryggmätning enligt BASMI till fysioterapeut på 

mottagningen vid funktionsområde Arbetsterapi och Fysioterapi på Karolinska 

universitetssjukhuset samt Centrum för Reumatologi under perioden mars 2018-maj 

2018 tillfrågades att delta. Patienter med kraftiga symtom av sin reumatiska diagnos 

exkluderades för att minska lidandet för patienten eftersom studien medförde en 

utökad undersökning med upprepad rörelsemätning.  
 

Studien utfördes av sex olika mätare som alla är fysioterapeuter vid någon av de 

ovannämnda enheterna och har lång erfarenhet inom reumatologi samt utför 

rörelsemätning så gott som dagligen i klinik.  

 

3:3	Mätmetoder	 
• Easy Angle är ett digitalt mätinstrument som består av en sensorenhet som kan 

användas separat eller tillsammans med två linjaler (17). Se bilaga 1.	

• Myrinmätaren (RR Parir, Bålsta, Sverige) består av en vridbar dosa som 

placeras på en huvuddel av två kardborrband (11). Se bilaga 2.	

	

3:4	Procedur		

Innan studien började klargjordes i samråd med Meloq, utvecklaren av Easy Angle, 

hur apparaten skulle placeras och användas. En manual och enklare filmer skapades 

av författaren och handledare samt fysioterapeutkollegor för att alla mätarna skulle 

kunna ta del av informationen. De olika enheterna hade en genomgång med båda 

instrumenten för att säkerställa att mätningarna utfördes likvärdigt.  
 

Genom en lottningstabell bestämdes vilket av instrumenten som skulle användas först. 

Mätningarna utfördes från höger till vänster sida i given ordning: rotation, 

lateralflexion, flexion, extension. Se bilaga 3 för protokoll. Testet utfördes sittande i 

neutral position för att minska risken för medrörelse. Deltagaren tog ut rörligheten tio 

gånger som uppvärmning.  
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Placering av mätinstrumenten 

Referenspunkter för exakt placering av Easy Angle i studien utformades i klinik och 

sensorn placerades alltid ovan deltagarens öra. Vid rotation placeras Easy Angle 

horisontellt i linje med ögat. Både vid lateralflexion samt flexion och extension 

placerades Easy Angle vertikalt. Vid lateralflexion placerades sensorn med sidan mot 

deltagarens huvud och displayen mot mätaren som stod bakom patienten. Vid flexion 

och extension placerades baksidan av sensorn mot deltagarens huvud och displayen ut 

mot mätaren. Nolläget på Easy Angle ställs in med ett knapptryck. Myrinmätaren 

fästes med kardborrebanden och kompassen flyttades under de olika 

rörelseriktningarna. Se bilaga 4 för placering av mätinstrumenten.  

 

Utförande 

Mätare 1 utförde testerna med både Easy Angle och Myrinmätaren. Mätare 2 

upprepade testerna med båda mätinstrumentet och till sist utförde mätare 1 testerna 

igen enligt samma rutin. Varje mätning utfördes en gång i respektive rörelseriktning. 

Samtliga tester utfördes i följd vid samma tillfälle, varje mätning tog cirka 10 minuter.  
 

3:5	Statistiska	analyser		

Data i denna studie sammanställdes, analyserades och beräknades med hjälp av SPSS 

och Statistica. Den samtidiga validiteten för Easy Angle och Myrinmätare beräknades 

med Spearmans korrelation (rs) och redovisas i plotdiagram där ”line of equality” 

eftersträvas; vilket innebär att värde 0–0,25 ses som ingen till mycket låg, 0,26–0,49 

som låg, 0,50–0,69 måttlig, 0,70–0,89 hög och >0,90 mycket hög validitet (21). Intra- 

och interbedömarreliabiliteten för Easy Angle respektive Myrinmätare beräknades 

med Interclass correlation 2 (ICC2) som visar relativ reliabilitet. I ICC2 bedöms värde 

>0,70 som acceptabelt, 0,75–0,90 som god och >0,90 som mycket hög reliabilitet. 

Konfidensintervallet (CI) indikerar spridning av data under normalkurvan. Ju snävare 

CI, desto säkrare blir estimatet för överensstämmelse i stickprovet (16,22). Absolut 

reliabilitet redovisas genom standard error of measurement (SEM) som beskriver hur 

mycket ett resultat varierar mellan upprepade mätningar. Ju mindre SEM är desto 

mindre är mätfelet och värdet anges i grader eller procent (23).  
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3:6	Etiska	överväganden	

Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden. Diarienummer Karolinska 

Universitetssjukhuset 2017/765–31 och tillägg Centrum för reumatologi 2018/69–32. 

Alla patienter fick skriftlig information och skrev på ett samtycke. Se bilaga 5. 

Insamlad data hanterades konfidentiellt och förvarades i låsta lådor på 

mottagningarna. Studien hoppas kunna bidra till att förbättra klinisk mätning av 

rörlighet. Deltagarna hade ingen omedelbar nytta av projektet men bidrog till 

förbättrade mätningar av rörlighet för sig själva och andra patienter med spondartrit i 

framtiden. Potentiell kortvarig smärta hos deltagarna kunde inträffa men risken för 

långvarig påverkan bedömdes som minimal.  

 

4:	RESULTAT		

4:1	Undersökningsgrupp		

Totalt tjugonio personer tillfrågades att delta i studien och nio tackade nej. De uppgav 

alla tidsbrist som orsak. Tjugo personer inkluderades i studien. En person 

exkluderades eftersom Easy Angle var urladdad och inte kunde användas vid tillfället. 

Nitton personer genomförde rörelsemätningarna. Flödesschema över inkludering i 

studien presenteras på nästa sida i Figur 1. 

 

I studien deltog sexton män och fyra kvinnor från 22 till 66 år gamla med en 

medianålder på 34,5 år. Deltagarna hade ett BASMI-värde som sträckte sig från 0,6 

till 6,6 poäng med ett medianvärde på 1,8 poäng och tragus-vägg från 7,5 till 24,5 cm 

med ett medianvärde på 10,5 cm. 
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Figur 1: Flödesschema för inkludering i studien.   

	

4:2	Validitet	

Alla värden som mättes med Easy Angle jämfördes mot alla värden som mättes med 

Myrinmätaren i respektive rörelseriktning. I tabellen nedan presenteras resultaten som 

påvisade en hög till mycket hög samtidig validitet. Plotdiagrammen presenteras i 

bilaga 6.  

 
Tabell 1: Samtidig validitet för Easy Angle och Myrinmätare 
Rörelseriktning Samtidig validitet: EA och Myrin 

rs (CI 95%) 
Rot hö 0,92 (0,80;0,97) 
Rot vä 0,94 (0,85;0,98) 
Lf hö 0,86 (0,67;0,95)  
Lf vä  0,92 (0,80;0,97) 
Flex  0,95 (0,87;0,98)  
Ext  0,95 (0,87;0,98)  

* EA = Easy Angle, Myrin = Myrinmätare, rs = Spearmans korrelationskoefficient, CI = confidence 
interval, rot = rotation, lf = lateralflexion, flex = flexion, ext = extension, hö = höger, vä = vänster. 
 
 
 
 

Tillfrågades	n	=	29

Inkluderades	n	=	20

Bortfall		n	=	1

Mättes	19

Tackade	nej	n	=	9
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4:3	Reliabilitet		

Alla värden som mättes med Easy Angle respektive Myrinmätare av samma mätare 

och olika mätare jämfördes mot varandra. Ur tabell 2 utläses att mätinstrumenten har 

en nästintill perfekt intrabedömarreliabilitet och mycket hög interbedömarreliabilitet 

samt ett mycket litet mätfel.  
 

Tabell 2: Inter- och Intrabedömarreliabilitet samt Absolut reliabilitet för Easy Angle och Myrinmätare. 
Rörelse- 
riktning 

Interbedömarreliabilitet 
EA / Myrin 

ICC (CI) / ICC (CI) 

Intrabedömarreliabilitet 
EA / Myrin 

ICC (IC) / ICC (IC) 

Absolut 
Reliabilitet 
EA / Myrin 

SEM ° 
Rot hö 0,97 (0,91;0,99) / 0,95 (0,85;0,98) 0,98 (0,95;0,99) / 0,95 (0,88;0,98) 3,4 / 5,2 
Rot vä 0,94 (0,85;0,98) / 0,92 (0,78;0,97) 0,98 (0,94;0,99) / 0,98 (0,94;0,99) 3,9 / 3,1  
Lf hö 0,94 (0,83;0,98) / 0,96 (0,90;0,97) 0,97 (0,92;0,99) / 0,97 (0,92;0,99) 3,3 / 3,1  
Lf vä  0,92 (0,80;0,97) / 0,94 (0,85;0,98) 0,97 (0,92;0,99) / 0,95 (0,88;0,98) 2,9 / 3,7 
Flex  0,90 (0,73;0,96) / 0,96 (0,90;0,98) 0,98 (0,95;0,99) / 0,98 (0,96;0,99) 3,4 / 3,1  
Ext  0,96 (0,90;0,98) / 0,98 (0,94;0,99) 0,97 (0,91;0,99) / 0,96 (0,90;0,99) 5,4 / 5,4  

* EA = Easy Angle, Myrin = Myrinmätare, ICC = interclass correlation, CI = confidence interval, SEM 
= standard error ogf mesurments, ° = grader, rot = rotation, lf = lateralflexion, flex = flexion, ext = 
extension, hö = höger, vä = vänster. 

	

5:	DISKUSSION 

5:1	Resultatsammanfattning	

Det förelåg en hög samtidig validitet hos Easy Angle när den jämfördes mot 

Myrinmätare och en näst intill perfekt intra- och interbedömarreliabilitet för både 

Easy Angle och Myrinmätaren. Easy Angle har aldrig tidigare utvärderats för cervikal 

rörlighet. Majoriteten av tidigare studier som gjorts på mätning av cervikal rörlighet 

har endast inkluderat friska individer (12–16). Myrinmätaren används idag i klinik för 

att mäta cervikal rörlighet. Denna studie har valt att utvärdera Easy Angle på personer 

med spondartrit eftersom den kyfotiska hållningen försvårar mätningen med 

Myrinmätare (11,16,18). För att använda Easy Angle i klinik behövs en god validitet 

och reliabilitet.  
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5:2	Resultatdiskussion		

Validitet 

Easy Angle och Myrinmätaren har enligt denna studie en mycket hög samtidigt 

validitet förutom vid lateral flexion åt höger där den samtidiga validiteten var hög 

men något längre än i övriga rörelseriktningar (sr = 0,86). En annan studie som 

undersökte cervikal rörlighet mätt med en Iphone och CROM-goniometern fann 

istället sämre validitet vid rotation än övriga rörelseriktningar. Det berodde troligtvis 

på placeringen av mobiltelefonen ovanpå deltagarens huvud (16). Studien som 

undersökte EDI-320 mot CROM-goniometern för cervikal rörlighet fann inga 

signifikanta skillnader mellan rörelseriktningarna (15). Den enda ytterligare studie 

som undersökt Easy Angle fann en måttlig till hög samtidig validitet vid flexion och 

extension i knäleden när Easy Angle jämfördes mot den tvåarmade goniometern (7). 

Trots noggrann litteraturgranskning har ingen annan forskning som utvärderar 

validitet vid mätning av cervikal rotation med digital apparatur hittats. Därmed kan 

inga vidare jämförelser göras gällande varför resultatet för samtidig validitet vid 

lateral flexion åt höger i denna studie ser ut som det gör. Easy Angle placerades lika 

på både höger och vänster sida om huvudet och därför borde resultatet teoretiskt sett 

inte ha påverkats. Det bör dock noteras att skillnaden vid lateral flexion åt höger var 

mycket liten (rs = 0,86) jämfört med övriga mätningar och det mest troliga är att det är 

ett resultat av den mänskliga faktorn. Att den samtidiga validiteten i övrigt är så pass 

hög (rs = 0,92–0,95) är troligtvis tack vare de noggranna genomgångarna av hur Easy 

Angle skulle användas samt den skriftliga manualen. Alla mätare hade även lång 

erfarenhet inom reumatologi och var vana att mäta cervikal rörlighet, vilket innebär 

att alla mätare dagligen arbetade med patientgruppen.  

 

En hypotes som författaren hade var att det skulle ses mer spridda resultat hos 

deltagare med ökad kyfos vid mätning med Myrinmätare jämfört med Easy Angle på 

grund av att Myrinmätaren är mer svårplacerad vid avvikande anatomi och den 

kompassliknande konstruktionen är känslig för lägesändringar (11,16,18) Denna 

studie fann inga sådana skillnader. Deltagarna hade dock generellt relativt lågt 

BASMI-värde, vilket indikerar en god rörlighet i columna. De hade även en liten 

kyfos räknat utifrån måttet tragus-vägg, där endast två deltagare hade ett avstånd >20 

cm och resterande deltagare låg mellan 7,5-11 cm (19). Mätarnas långa erfarenhet av 
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patientgruppen kan även ha inverkat på resultatet. Det skulle därför vara intressant att 

se om skillnaden hade varit större om mätarna inte hade varit vana att mäta personer 

med spondartrit.  

 

Reliabilitet 

Denna studie påvisade nästintill perfekt intrabedömarreliabilitet och mycket hög 

interbedömarreliabilitet för Easy Angle. Andra studier som undersökt cervikal 

rörlighet med andra mätinstrument fann också en lägre interbedömarreliabilitet 

jämfört med intrabedömarreliabilitet (12,16). Det är således inte ovanligt att 

interbedömarreliabiliteten är något lägre än intrabedömarreliabiliteten eftersom det 

finns en ökad risk för fler felkällor när två olika individer utför mätningarna jämfört 

med en och samma mätare.  

 

Mätfelet för de båda metoderna varierar mellan 2,9–5,4 grader för Easy Angle och 

3,1–5,4 grader för Myrinmätare. Detta visar på ett mycket litet mätfel och stämmer 

bra överens med övriga resultat dock verkar små skillnader vara svåra att utläsa med 

Myrinmätare, vilket troligtvis kan vara ett resultat av den analoga konstruktionen. 

Myrinmätaren styrs emellertid med kompass vilket underlättar vid placeringen av 

instrumentet eftersom riktningen bestäms av jordens magnetfält vid rotation och 

jordens tyngdkraft vid övriga rörelseriktningar (11). Easy Angle kräver förutbestämda 

referenspunkter vid placering av instrumentet. Teoretiskt skulle det kunna innebära 

större risk för felkällor med Easy Angle. Denna studie fann inga sådana skillnader 

men tendens till högre interbedömarreliabilitet med Myrinmätaren men en högre 

intrabedömarreliabilitet med Easy Angle. Det viktigaste verkar vara att instrumentet 

placeras noggrant. Den goda reliabiliteten i denna studie är troligtvis ett resultat av 

den grundliga informationen som mätarna fick innan studien startade för att 

säkerställa att alla följde manualen. Det är dock svårt att förutse om värdena skulle 

sett annorlunda ut om fler enheter och mätare hade inkluderats.  

 

Det finns i dagsläget bara en annan studie som tidigare har utvärderat Easy Angle. 

Den studien mätte rörlighet i knäleden hos friska individer och påvisade i likhet med 

föreliggande studie att Easy Angle har god validitet och reliabilitet (7). Flera studier 

har utvärderat cervikal rörlighet på friska individer med olika mätinstrument som 

gravitationsgoniometern, EDI-320 och Iphone. De beskrev överlag resultat med god 
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validitet och reliabilitet (12,16,24). Easy Angle kan utifrån det ses som ett likvärdigt 

mätinstrument jämfört med tidigare beprövade instrument. Det ska dock poängteras 

att om resultatet för Easy Angle och Myrinmätare i föreliggande studie jämförs med 

de tidigare nämnda studierna gällande mätning av cervikal rörlighet har de båda 

mätinstrumenten högre intra- och interbedömarreliabilitet (12,16,24).  

 

Det indikerar att Easy Angle och Myrinmätare är likvärdiga men överlag mer pålitliga 

än Gravitationsgoniometern, EDI-320 och Iphone. En fördel med Easy Angle är dock 

att instrumentet kan mäta rörlighet i samtliga leder vilket gör att andra mätinstrument 

inte behövs. 

 

5:3	Metoddiskussion	

I studien deltog 16 män och 4 kvinnor i medianåldern 34,5 år, min-max 22–66 år. 

Stickprovet är representativt för gruppen eftersom ungefär två av tre som får 

diagnosen spondartrit är män och sjukdomen drabbar både unga och gamla men i 

regel debuterar den i trettioårsåldern (25). Resultaten skulle därmed möjligen kunna 

generaliseras till en större population. För att ytterligare stärka generaliserbarheten 

behövs ett större urval. En rekommendation är att minst ha 68 deltagare för att få 

statistisk stabila korrelationsberäkningar för samtidig validitet och för att säkerställa 

att urvalet representerar populationen, men som noteras i resultaten i denna studie är 

konfidensintervallen väldigt snäva vilket styrker att även ett mindre urval ger 

tillförlitliga resultat (21).  

 

Denna studie är etiskt godkänd, men av omtanke för deltagarna exkluderades personer 

med kraftiga symtom av sin reumatiska diagnos eftersom studien medförde en utökad 

undersökning med upprepad rörelsemätning. Det försvårade vid inkluderingen 

eftersom många som kommer till mottagningarna ofta har ökade besvär eller är 

nydiagnostiserade utan påbörjad läkemedelsbehandling. Det var dock ingen deltagare 

som avbröt testet. Det enda bortfallet i studien skedde när Easy Angle var urladdad 

och mätningarna inte kunde utföras, vilket kan ses som en nackdel med digital 

apparatur.   
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Aktiv uppvärmning av en kroppsdel har visat öka temperaturen i muskulaturen och 

förbättra rörligheten (26). För att undvika att en eventuell uppvärmning och inlärning 

av rörelserna skulle påverka resultatet bestämdes det i denna studie att deltagaren 

aktivt skulle värma upp nacken i alla rörelseriktningar innan mätningarna påbörjades. 

Det gjordes också en lottningstabell för att slumpen skulle avgöra vilket instrument 

som användes först. På så sätt säkerställdes att resultatet inte påverkas av dessa 

faktorer.  

 

Denna studie har valt att placera deltagarna i sittande neutral position. Andra studier 

har visat att en liggande position kan bidra ett ökat rörelseuttag i nacken (5). Denna 

studie syftade dock till att validera ett nytt instrument, inte att utvärdera rörlighet. Det 

viktigaste är således att patienten placeras lika under alla mätningar och eftersom 

Easy Angle jämfördes mot Myrinmätare, som används i sittande neutral position, blev 

valet av position enkelt (11). På grund av dess utformning kan 

gravitationsgoniometern vid mätning av cervikal rotation endast användas sittande 

med nacken i full flexion eller i liggande position och DI (Fennel, Tyskland) 

rekommenderas att användas i liggande position (5,24). En fördel med Easy Angle är 

att den inte påverkas av lägesändringar och kan därför placeras i valfri position.    

 

För en god bedömning av intrabedömarreliabilitet bör helst deltagaren mätas olika 

dagar (9–12,14–16). Det beslutades dock i denna studie att alla mätningar skulle 

genomföras vid ett och samma tillfälle, både för att underlätta för patienten men även 

eftersom reumatiska sjukdomar går i skov, vilket i sin tur kan påverka rörligheten från 

en vecka till en annan (25). För att ändå optimera resultatet gjordes skilda blanketter 

för de olika mätomgångarna och mätare 2 utförde alltid sina mätningar mellan 

mätning 1 och 3. För att ytterligare säkerställa resultaten skulle en tredje mätare 

kunnat avläsa mätvärdena men tyvärr hade mottagningarna svårt att avsätta så många 

resurser vid flera tillfällen.  
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6:	KLINISKA	IMPLIKATIONER	OCH	FRAMTIDA	FORSKNING	

Denna studie visar att Easy Angle är ett tillförlitligt mätinstrument. Easy Angle kräver 

inte tvåhandsfattning och är lätt att rengöra i motsats till sedvanliga mätinstrument 

vilket gör att Easy Angle underlättar mätning av cervikal rörlighet i klinik, både för 

patienten och mätare. Små skillnader verkar vara svåra att utläsa med Myrinmätare 

men enkelt med Easy Angles digitala konstruktion. Det gör att mätningar med Easy 

Angle blir mer exakta och att den på så sätt är mer användbar. Instrumentet är även 

lätt att lära sig använda. Det har dock bara gjorts en ytterligare studie om Easy Angle 

och därför behövs mer forskning för att undersöka om Easy Angle är valid och 

reliabel för mätning av flera leder i kroppen, hos andra patientkategorier samt vid 

rörelseriktningarna abduktion och adduktion. För patientgruppen spondartrit skulle 

det vara intressant att undersöka reliabilitet av Easy Angle och sedvanliga 

mätinstrument hos individer med större kyfos, det vill säga ett högre BASMI-värde 

och större avstånd tragus-vägg. Det hade även varit intressant att undersöka om 

mätare som inte är vana med patientgruppen skulle få liknande resultat.  

 

7:	KONKLUSION		

Det förelåg en hög samtidig validitet hos Easy Angle när den jämfördes mot 

Myrinmätare och en näst intill perfekt intra- och interbedömarreliabilitet för både 

Easy Angle och Myrinmätaren. Slutsatsen är att Myrinmätare och Easy Angle är 

utbytbara. Fördelarna med Easy Angle är att fler leder kan mätas med samma 

instrument, att patienten kan placeras i valfri position eftersom den inte är känslig för 

lägesändringar och att den är mer hygienisk än sedvanliga mätinstrument. 

 

Tack	till:	

Alla patienter som deltog i studien.  

Kollegor och mätare på Centrum för reumatologi och Karolinska 

universitetssjukhuset i Huddinge och Solna. 

Min handledare Helene Alexandersson.  

Fabricio Espinosa för stöd med statistiska analyser.  

Rui Chen från Meloq AB. 



	

	 16	

8:	REFERENSER		

1.  Mannion AF, Klein GN, Dvorak J, Lanz C. Range of global motion of the cervical 

spine: Intraindividual reliability and the influence of measurement device. Eur Spine J. 

2000;9(5):379–85.  

2.  Depoy E, Gitlin L. Forskning – en introduktion. Lund: Studentlitteratur AB; 1999.  

3.  Björklund M, Paulsson U. Seminareboken: att skriva, presentera och opponera. Lund: 

Studentlitteratur AB; 2012.  

4.  Randall D, Lea MD GJ. Current concepts review range-of-motion measurement. J 

bone Jt Surg. 1995;77(5):784–98.  

5.  Prushansky T, Dvir Z. Cervical Motion Testing: Methodology and Clinical 

Implications. J Manipulative Physiol Ther. 2008;31(7):503–8.  

6.  Carter R RM. Joint Measurement in Disability Evaluation. Clin Orthop Relat Res. 

1964;32:43–53.  

7.  Lind V. Mätning av knäledens rörelseomfång med en digital goniometer - En 

reliabilitets- och validitetsstudie. Master Degree Proj [Internet]. Stockholm; 2015; 

Available from: http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:820309/FULLTEXT01.pdf 

8.  Kuhlman KA. Cervical range of motion in the elderly. Arch Phys Med Rehabil. 

1993;74(10):1071–9.  

9.  Youdas JW, Garrett TR, Suman VJ, Bogard CL, Hallman HO, Carey JR. Normal 

range of motion of the cervical spine: an initial goniometric study. Phys Ther. 

1992;72(11):770–80.  

10.  Tousignant M, de Bellefeuille L, O’Donoughue S, Grahovac S. Criterion validity of 

the cervical range of motion (CROM) goniometer for cervical flexion and extension. 

Spine (Phila Pa 1976). 2000;25(3):324–30.  

11.  Malmström E-M, Karlberg M, Melander A, Magnusson M. Zebris Versus Myrin: A 

Comparative Study Between a Three-Dimensional Ultrasound Movement Analysis 

and an Inclinometer/Compass Method. Spine (Phila Pa 1976). 2003;28(21):433–40.  

12.  Tousignant M, Boucher N, Bourbonnais J, Gravelle T, Quesnel M, Brosseau L. 

Intratester and intertester reliability of the Cybex electronic digital inclinometer (EDI-

320) for measurement of active neck flexion and extension in healthy subjects. Man 

Ther. 2001;6(4):235–41.  

13.  Tveitå EK, Ekeberg OM, Juel NG, Bautz-Holter E. Range of shoulder motion in 

patients with adhesive capsulitis; Intra-tester reproducibility is acceptable for group 

comparisons. BMC Musculoskelet Disord. 2008;9(1):49.  

14.  Prushansky T, Ezra N, Kurse N, Man L, Schneiderman Y. Reproducibility of sagittal 



	

	 17	

pelvic tilt measurements in normal subjects using digital inclinometry. Gait Posture. 

2008;28(3):513–6.  

15.  Prushansky T, Deryi O, Jabarreen B. Reproducibility and validity of digital 

inclinometry for measuring cervical range of motion in normal subjects. Physiother 

Res Int. 2009;15(1):42–8.  

16.  Tousignant-Laflamme Y, Boutin N, Dion AM, Vallée C-A. Reliability and criterion 

validity of two applications of the iPhoneTM to measure cervical range of motion in 

healthy participants. J Neuroeng Rehabil. 2013;10(1):69.  

17.  Meloq. EasyAngle Digital Goniometer : Range of motion measurement device 

[Internet]. [cited 2018 Aug 10]. Available from: https://easyangle.com/ 

18.  Aydın T, Taşpınar Ö, Sarıyıldız MA, Güneşer M, Keskin Y, Canbaz N, et al. 

Evaluation of the effectiveness of home based or hospital based calisthenic exercises 

in patients with ankylosing spondylitis. J Back Musculoskelet Rehabil. 

2016;29(4):723–30.  

19.  Jenkinson TR, Mallorie PA, Whitelock HC, Kennedy LG, Garrett SL, Calin A. 

Defining spinal mobility in ankylosing spondylitis (AS): The Bath AS Metrology 

Index. J Rheumatol. 1994;21(9):1694–8.  

20.  Ejlertsson G. Grundläggande statistik. 2nd ed. Lund: Studentlitteratur AB; 1992.  

21.  Plichta SB, Kelvin EA, Munro BH. Munro’s statistical methods for health care 

research. 6th ed. Chicago: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins; 

2013.  

22.  Shrout PE, Fleiss JL. Intraclass Correlations : Uses in Assessing Rater Reliability. 

Psychol Bull. 1979;86(2):420–8.  

23.  Lexell JE, Downham DY. How to Assess the Reliability of Measurements in 

Rehabilitation. Am J Phys Med Rehabil. 2005;84(9):719–23.  

24.  Piva SR, Erhard RE, Childs JD, Browder DA. Inter-tester reliability of passive 

intervertebral and active movements of the cervical spine. Man Ther. 2006;11(4):321–

30.  

25.  Klareskog L, Saxne T, Rudin A, Rönnblom L, Enman Y, editors. Reumatologi. 3rd ed. 

Stockholm: Studentlitteratur AB; 2017.  

26.  Chandler TJ, Brown LE. Conditioning for strength and human performance. Chicago: 

Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins; 2008.  

	

 

 



	

	 18	

Bilaga	1	

 

 
Easy Angle Meloq AB. 
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Bilaga	2	

	

 
Myrinmätare (RR Parir, Bålsta, Sverige). 
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Bilaga	3	

 
 

Protokoll	för	mätning	i	studie	”Validering	av	Easy	Angle,	ett	
elektroniskt	universalverktyg	för	att	mäta	ledvinklar”	
	
Utför	mätningar	enligt	manual.	
	
ID-nummer:	____________										Kön:	_____________	
	
Ange	vilken	mätning,	1,	2,	3:	___________	
(1:	första	mätningen	som	utförs	av	mätare	1,	2:	första	mätning	som	utförs	av	
mätare	2,	3:	andra	mätning	som	utförs	av	mätare	1)	
	
	
Instrument	(Easy	Angle	eller	Myrin):	_______________	
	
Rörelse	 Rotation	

hö	
Rotation	
vä	

Latflex	
hö	

Latflex	
vä	

Flexion	 Extension	 Kommentar	

Mätvärde	
grader	
	

	 	 	 	 	 	 	

	
	
Vänd	sida	och	utför	mätningen	igen	med	det	andra	instrumentet	
	
	
Nackrörlighet	
Instrument	(Easy	Angle	eller	Myrin):	_______________	
	
Rörelse	 Rotation	

hö	
Rotation	
vä	

Latflex	
hö	

Latflex	
vä	

Flexion	 Extension	 Kommentar	

Mätvärde	
grader	
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Bilaga	4		

																																				 	
Flexion/Extension Easy Angle                                       Flexion/Extension Myrinmätare 

																																			  
Rotation Easy Angle                                                       Rotation Myrinmätare	

																																			  
Lateralflexion Easy Angle                                              Lateralflexion Myrinmätare 
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Bilaga	5	

	
Informerat samtycke till studien ”Validering av Easy Angle – ett 
innovativt verktyg för mätning av ledrörlighet” 
 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och Du kan när som helst, utan att ange 
skäl, avbryta deltagande. Om Du väljer att inte delta kommer detta inte att 
påverka vare sig Ditt fortsatta omhändertagande eller Din behandling på 
mottagningen. 
 
Jag har erhållit och läst skriftlig information om studien och det har funnits tillfälle att 
ställa frågor och att få dem besvarade. Jag är medveten om att mitt deltagande i 
studien är fullt frivillig och att Jag när som helst och utan närmare förklaring kan 
avbryta Mitt deltagande. 
 
Jag accepterar att uppgifter om sjukdomsaktivitet som tidigare registrerats hos min 
läkare används i den nu beskrivna forskningen.  
 
 
 
……………………………….............   ………………… 
Försökspersonens namnteckning   Datum 
 
……………………………………… 
Namnförtydligande 
	
 
 
Jag har gett information om studien och förklarat dess upplägg. Forskningspersonen 
har givit mig sitt medgivande till att delta i studien. Forskningspersonen kommer att 
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Korrelationsanalyser för alla rörelseriktningar; rs = Spearmans korrelationskoefficient.  
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