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Sammanfattning 

Bakgrund  

Det saknas en objektiv mätmetod för att utvärdera den postoperativa behandlingen hos 
axelopererade patienter på Akademiska sjukhuset i Uppsala och muskelstyrkemätaren MicroFETII™ 
finns på sjukhuset. Ett fåtal reliabilitetsstudier finns gjorda på MicroFETII™ vid styrkemätning kring 
axelleden och fler studier behövs. 

Syfte 

Att undersöka intrabedömarreliabiliteten av maximal muskelstyrka gällande abduktorer samt inåt- 
respektive utåtrotatorer i axelleden mätt med handhållen dynamometer (MicroFETII™) hos friska 
vuxna. 

Metod 

Intrabedömarreliabiliteten utvärderades genom test-retest-förfarande med 7-10 dagars mellanrum 
på 20 personer. De muskelgrupper som mättes var utåtrotatorer, inåtrotatorer samt abduktorer i 
axelleden. Intraclass correlation (ICC 2,1) och standard error of measurement (SEM och SEM%) 
beräknades. 

Resultat 

Resultaten från denna studie påvisade en hög till mycket hög relativ intrabedömarreliabilitet vid 
samtliga rörelseriktningar med ICC 0.74-0.92 vid medelvärde av tre försök samt 0.79-0.93 vid högsta 
värde av tre försök. SEM och SEM% varierade mellan 11.9-15.7 N och 9.0-11.8% vid medelvärde av 
tre försök respektive 11.2-15.3 N och 8.1-11.9% vid bästa värde av tre försök.  

Slutsats 

Det förelåg en hög till mycket hög intrabedömarreliabilitet hos MicroFETII™. Instrumentet är lätt att 
använda, billigare än en isokinetisk maskin och är portabel. Innan implementering i klinik behöver 
instrumentet utvärderas psykometriskt på den aktuella patientgruppen. 

Nyckelord  

Reliabilitet, handhållen dynamometer, MicroFET, styrkemätning, axel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Background 

There is no objective measurement method to evaluate the postoperative rehabilitation for patients 
who undergo orthopedic surgery of the shoulder at Uppsala University Hospital and the muscle 
strength scale MicroFETII™ is available at the hospital. Few reliability studies have been made on the 
MicroFETII™ when measuring muscle strength around the shoulder joint and more studies are 
needed.  

Objective 

To examine the intra-rater reliability of peak strength in abductors, internal- and external rotators of 
the shoulder using handheld dynamometer (MicroFETII™) in healthy adults.  

Method 

The intra-rater reliability was evaluated through test-retest with 7-10 days between measures on 20 
people. The tests were performed on abductors, internal- and external rotators of the shoulder. 
Intraclass correlation coefficient 2.1 (ICC), standard error of measurement (SEM) also expressed as a 
percentage value (SEM%) were calculated.  

Results 

The results of this study showed high to very high correlation for all muscle groups, ICC 0.74-0.92 at 
mean of three trials and 0.79- 0.93 at highest value for three trials. SEM and SEM% varied between 
11.9-15.7 N and 9.0-11.8% at mean of three trials and 11.2-15.3 N and 8.1-11.9%, respectively, at 
best value of three trials. 
 
Conclusion 

MicroFETII ™ had high to very high intra-rater reliability. The instrument is easy to use, cheaper than 
an isokinetic machine and portable. Before implementation in the clinic, the instrument needs to be 
evaluated psychometrically on the current patient group. 

Keywords 

Reliability, hand-held dynamometer, microFET, strength measurement, shoulder 
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1: BAKGRUND 

En av flera patientgrupper som opereras på ortopeden vid Akademiska sjukhuset i Uppsala är de som 

har ådragit sig rotatorcuffruptur i axeln. Rotatorcuffen består av fyra olika muskler; supraspinatus, 

infraspinatus, subscapularis och teres minor (1). Det kan vara en eller flera muskler som är skadade. 

De ovannämnda musklerna inåt- respektive utåtroterar samt abducerar i axeln men syftar även till 

att uppnå en dynamisk balans i axelleden genom att hålla ledkulan centrerad i leden när armen rör 

sig i förhållande till kroppen (1). De patienter som bor i Region Uppsala erbjuds postoperativ 

rehabilitering på Fysioterapimottagningen, vanligen under 3-6 månader. Den postoperativa 

rehabiliteringen består till största delen av egenträning genom övningar som har provats ut 

tillsammans med sjukgymnasten/fysioterapeuten. Övningarna syftar till att återfå god funktion i 

axelleden. Utvärderingen består i dagsläget av ledörlighetsmätning med hjälp av goniometer, 

subjektiv utvärdering med anamnes och i vissa fall frågeformulär samt mätning av muskelstyrka 

genom exempelvis manuellt motstånd. Det finns ett behov av att implementera en objektiv 

mätmetod vid axelrehabilitering på fysioterapin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala då det i nuläget 

inte finns någon valid och reliabel sådan. 

Mätning av muskelstyrka 

Att mäta muskelstyrka är en grundläggande del i en fysioterapeuts kliniska vardag. Mätningen ger 

information om grad av styrka vilket har relevans för att bestämma patientens funktion innan, under 

och efter behandling (2). Muskelstyrka definieras enligt Bohannon som ”maximal kortvarig 

viljemässig kraft som påverkar omgivningen och kan mätas med ett yttre instrument. Vi mäter den 

sammanlagda effekten av agonistens kraft och antagonistens mothåll (3)”. Isometrisk muskelstyrka 

innebär en muskelkontraktion utan att muskelns längd förändras (4). 

Det finns flera olika sätt att mäta muskelstyrka på. Manuellt muskeltest är en vanlig metod som 

används i klinik där styrka och funktion utvärderas efter att patienten viljemässigt har fått kontrahera 

en muskelgrupp mot gravitationen eller mot ett manuellt motstånd (5). Resultaten graderas ofta på 

en ordinal skala från 0 till 5 (6). Denna mätmetod är enkel att använda i klinik men studier visar på att 

metoden brister i att upptäcka skillnaden hos olika patientgrupper där graden av muskelsvaghet 

skiljer sig åt (7–9).  

Isokinetisk dynamometer är ett objektivt mätinstrument för muskelstyrka som har använts i över 35 

år (10). Det är en datorstyrd apparat som mäter kraften dynamiskt i en konstant hastighet genom 

hela rörelsebanan där flera parametrar som till exempel maximal kraft, uthållighet, power och 

kraftkurvor kan presenteras (11). Mätning med isokinetisk dynamometer räknas som ”golden 

standard” vid jämförelse med andra mätmetoder (12). Den är användbar i klinik och har god validitet 

och reliabilitet. Nackdelen med dynamometern är att mätningen tar lång tid, att apparaten kostar 

mycket pengar och att den inte är bärbar (11).   
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Handhållen dynamometer är ett annat mätinstrument för muskelstyrka. Det är en apparat som kan 

placeras mellan mätarens hand och patientens testade kroppsdel, på liknande sätt som vid manuellt 

muskeltest. Handhållen dynamometer är enkel att använda, kostar mindre än en isokinetisk maskin 

och är dessutom portabel (2).  

Vid mätning av maximal muskelstyrka med handdynamometer finns två tekniker beskrivna (4). Break 

test innebär att testaren trycker mot försökspersonens extremitet med dynamometern till dess att 

kraften övervinns och en excentrisk kontraktion uppstår. Make test innebär att testaren håller 

dynamometern i samma position samtidigt som försökspersonen tar i med maximal kraft mot 

dynamometern och producerar en isometrisk kontraktion.  

Reliabilitet och validitet 

För att kunna förlita sig på ett mätinstrument i klinik behöver trovärdigheten vara hög (13). 

Trovärdigheten för mätinstrumentet kan översättas i reliabilitet och validitet. Med validitet menas 

hur väl mätinstrumentet mäter det som är avsett att mätas. Med reliabilitet menas hur pass 

noggrann, upprepbar och tillförlitlig mätningen är. Om mätningarna inte är upprepbara är det inte 

heller möjligt att veta att den första mätningen var tillförlitlig. När samma testare utför mätningar vid 

flera tillfällen kallas det för intrabedömarreliabilitet och när olika bedömare testar samma testperson 

kallas det för interbedömarreliablitet (4).  

Det finns två olika typer av reliabilitet, absolut och relativ (13). Relativ reliabilitet beskriver i vilken 

grad individuella mätningar i en grupp kommer att behålla sin position vid upprepat mätningstillfälle. 

Den relativa reliabiliteten mäts vanligen med någon typ av korrelationskoefficient. En vanlig 

korrelationskofficient som används vid beräkning av relativ reliabilitet är ICC (intraclass correlation 

cofficient) (13). 

Den absoluta reliabiliteten beskriver variationen i resultatet vid flera upprepade mätningar. Detta 

värde räknar man ut genom en typ av standarddeviation som kallas standardfelmätning (standard 

error of measurement, SEM) som presenteras i samma enhet som mätningarna (N). Värdet ger 

information om hur pass ”sant” det slutgiltiga resultatet är genom att räkna ut hur pass mycket det 

varierar vid upprepade mätningar hos samma individ (13). Den absoluta reliabiliteten är alltså viktig 

för att se vilken variation mätningarna har beroende på mätinstrumentet. Detta har till exempel 

betydelse då man som kliniker eller forskare förväntar sig en förändring mellan mättillfällena, vilket 

skulle kunna vara mätning som utförs under en behandlingsperiod. För att kunna fastställa en faktisk 

förändring och bestämma graden av denna behöver den sättas i relation till den variation som 

mätinstrumentet har (13).  
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Validitet för handhållna dynamometrar 

En sammanfattande studie visar på måttlig till god validitet för olika modeller av handdynamometrar 

vad gäller att mäta muskelstyrka förutom på de största lederna, som till exempel knäleden (11). I 

detta fall jämfördes handhållen dynamometer med isokinetisk maskin. Validiteten presenterades i 

form av ett korrelationsvärde, Pearsons korrelationskofficient (r) och innefattar flera olika 

muskelgrupper. Tretton av nitton studier presenterar ett r-värde som samtliga är positiva. 

Författarna till studien definierar styrkan på korrelation som ± 0.0-0.9 ingen korrelation, ± 0.1-0.3 

liten korrelation, ± 0.3-0.5 medium korrelation och ± 0.5-1.0 stor korrelation. Av de 13 studierna som 

presenterar ett r-värde är fem av dessa testade på övre extremitet (axel och armbåge). Dessa värden 

varierar mellan r=0.28-0.86. Både de högsta och lägsta värdet är vid mätning av abduktion, hos två 

olika studier (14,15). Gällande studien med det lägsta värdet belyser författarna till den 

sammanfattande studien att det inte förelåg någon stabiliseringsprocess av försökspersonen vilket 

tycks ha kunnat påverka korrelationen. De resterande studierna på övre extremitet som ingick i den 

sammanfattande studien visar på medium till stor korrelation utifrån deras angivna definition (11).  

Reliabilitet för handhållna dynamometrar 

Litteraturen visar på blandade resultat vad gäller reliabiliteten hos handhållen dynamometer 

(2,11,16,17). Något som är viktigt att ta med i beaktan vad gäller dessa studier är att typ av 

modell/apparat ofta skiljer sig åt. Det gör det svårt att jämföra studierna även om exempelvis samma 

muskelgrupp har mätts.  

En systematisk översikt som publicerades 2011 (11) visade på måttlig till god reliabilitet vid 

undersökning av muskelstyrka mätt med handhållen dynamometer jämfört med isokinetisk maskin. 

Översikten inkluderade studier som utvärderat mätning på övre och/eller nedre extremitet. Både 

intra- och interbedömarreliabilitet har utvärderats i de inkluderade studierna men författarna 

redovisar inte specifikt vilken form av reliabilitet som har testats vid varje studie. De redovisar ICC-

värden mellan 0.55-0.85 där de definierar korrelation styrka som <0.5 låg reliabilitet, 0.5-0.75 måttlig 

reliabilitet och >0.75 god reliabilitet. Författarna lyfter fram bristen på homogenitet mellan 

studiernas genomförande och metod. Det som ofta saknas i de inkluderade studierna är 

standardisering av försökspersonens respektive testarens position. Vilken typ av mätinstrument som 

användes skiljer sig också åt. Sammantaget visar resultatet på måttlig till god reliabilitet men på 

grund av bristerna som framgår blir resultatet mer tvetydigt.  

En systematisk översikt av Schrama et al från 2014 (2) undersökte intrabedömarreliabilitet vid 

mätning av muskelstyrka mätt med handhållen dynamometer på enbart övre extremitet. Totalt 

inkluderades 54 stycken studier. Dessa var publicerade mellan 1966 och december 2011. Det 

gemensamma för studierna var att de innehöll enbart mätningar då den handhållna dynamometern 

ej var stabiliserad. Vilken typ av handhållen dynamometer som användes skiljde sig dock åt. Exempel 
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på handhållna dynamometrar var Nicholas MMT, Power Track, MicroFET och Lafayette. Det skiljde 

sig även åt vad gäller genomförande och dataanalys. Vissa studier använde ”make test” och vissa 

”break test”. Antalet mätningar kunde variera mellan 1-5 stycken. Oftast användes medelvärdet av 

resultatet vid dataanalysen men inte för samtliga. Författarna värderar reliabiliteten utifrån angivna 

referenser (18,19) där ICC-värde >.90 innebär tillräckligt god intrabedömarreliabilitet. Trettioåtta av 

de inkluderade studierna undersökte intrabedömmarreliabiliteten vid mätning på axelleden. Femton 

av dessa studier visade på tillräckligt god reliabilitet. 

En ny studie av Furness et al som publicerades maj 2018 (16) undersökte reliabiliteten vid mätning av 

isometrisk muskelstyrka av inåt- respektive utåtrotatorer i axelleden mätt med handhållen 

dynamometer. Deltagarna var 13 stycken aktiva surfare. Dynamometern som användes var 

PowerTrack™ II. Försökspersonen placerades i magliggande med axeln abducerad 90 grader samt 

armbågen flekterad 90 grader. Den handhållna dynamometern placerades 2 cm proximalt om 

processus styloideus antingen dorsalt eller ventralt beroende på om det var inåt- eller utåtrotation 

som mättes. Dynamometern stabiliserades mot testarens höft/bäcken under mätningen. Mätningen 

utfördes under tre sekunders kontraktion med 10 sekunders vila mellan de två repetitionerna samt 

30 sekunders vila vid byte av riktning. Vad som går att tyda i artikeln utfördes dataanalysen på 

medelvärdet av de två mätningarna per muskelgrupp. ICC för intrabedömarreliabiliteten var 0.97-

0.98 och SEM var 7.08-7.35 Newton (N). Författarna drar slutsatsen att intrabedömarreliabilitet var 

god.  

Ytterliggare en studie, som publicerades 2016 (17) visar på god intra- och interbedömarreliabilitet vid 

mätning av isometrisk muskelstyrka mätt med handhållen dynamometer på inåtrotatorer samt 

extensorer i axelleden. Antalet deltagare var 12 personer. Alla försökspersoner var män, 19 ± 1 år 

gamla. Apparaten som användes var Mobie MM100C. Testarna var två studenter som inte hade 

någon klinisk erfarenhet. Försökspersonerna placerades på golvet med armen i antingen 90 grader 

abduktion respektive utåtrotation samt 90 grader flexion (mätning av inåtrotation) eller i full 

abduktion. Dynamometern placerades på golvet. Tre mätningar per muskelgrupp utfördes med 10 

minuters vila mellan sessionerna. Mätningarna utfördes i två sessioner med en veckas mellanrum. 

Resultatet visade på ett medelvärde hos de båda testarna där ICC (1,2) ≥0.944 vilket författarna drog 

slutsatsen som ”nästan perfekt” (20). SEM and SEM% var ≤5.6 N och 7.1%. 

Reliabilitet för MicroFET 

Den handhållna dynamometern som utvärderas i denna studie är MicroFETII™ (Hoggan helath 

industries, Draper, UT, USA). Författaren till denna studie har inte kunnat hitta några studier som har 

utvärderat validiteten på MicroFET och ett fåtal studier har utvärderat reliabiliteten hos denna 

apparat vid mätning av utåt- respektive inåtrotation av axelleden.  



5 
 

Van Langeveld et al publicerade en studie 1996 (21) där de undersökte reliabiliteten på MicroFET hos 

personer med polio. Nio respektive sex muskelgrupper i övre extremitet mättes. Denna studie var 

endast tillgänglig som abstrakt. Testen som utfördes var ”break test” som initierades av 

försökspersonen. Det framgår inte hur många försök som gjordes och inte med vilket intervall. 

Medelvärdet och Spearmans korrelation för försöksresultaten användes vid dataanalysen. 

Korrelationskofficienten presenteras som att 72% var under r=0.8. Resultatet bedöms av författarna 

som låg intrabedömarreliabilitet. De menade på att testarens styrka samt hastigheten för ”break 

test” hade betydelse för mätningarnas resultat.  

I en studie från 1997 (22) undersökte Kilmer et al reliabiliteten på MicroFET hos personer med 

neuropati där friska personer agerade kontrollgrupp. Studien innefattade en kontrollgrupp med 11 

stycken friska individer samt en grupp individer med neuropati. Mätningarna utfördes på många olika 

muskelgrupper, bland annat axelns inåt- och utåtrotatorer samt abduktorer. Utgångspositionen för 

deltagaren vid mätning av abduktion var ryggliggande med axeln i neutralposition, extenderad 

armbåge med underarmen i neutralposition där dynamometern placerades över m. brachioradialis 

(precis distalt om armbågen). Positionerna för mätning av inåt- respektive utåtrotation finns inte 

beskrivna. Mätningarna utfördes i två sessioner med 7-10 dagars mellanrum, ungefär vid samma 

tidpunkt.  Fyra mätningar gjordes där det lägsta värdet valdes bort. Vid dataanalysen användes 

medelvärdet av de tre mätningarna. ICC för intrabedömarreliabiliteten inom kontrollgruppen var 0-

82-0.95, vilket bedömdes som god reliabilitet. ICC-värdet hos samma grupp vid mätning av 

abduktorer, inåt- respektive utåtrotatorer var 0.92. Hos gruppen med neuropati var ICC-värdet 0.9-

0.96. Vid mätning av inåtrotation hos samma grupp var ICC-värdet 0.91, utåtrotation 0.89 och 

abduktion 0.93. Författarna skriver i sin slutsats att handhållen dynamometer (MicroFET) är ett 

reliabelt instrument vid mätning av isometrisk muskelstyrka hos personer med neuropati, då 

studiens fokus var på denna patientgrupp.  

Vermeulen et al publicerade en studie 2005 (23) där de jämförde den handhållna dynamometern 

MicroFET med den fixerade dynamometern Isobex2.1 vad gällde att mäta isometrisk styrka hos 

muskler i axel och armbågen. Tjugo friska individer inkluderades i studien där medelåldern var 23 år. 

De riktningar som mättes var abduktion, utåtrotation, elevation i axelleden samt flexion i 

armbågsleden på deltagarnas högra arm. Mätningarna utfördes av två testare. Tre mätningar 

utfördes med tre dagars mellanrum där varje kontraktion var tre sekunder. Positionerna för 

deltagarna var i sittande på stol. Intra- och interbedömarreliabiliteten var likvärdig för båda 

dynamometrarna, ICC=0.82-0.96. ICC-värdet för MicroFET gällande abduktion respektive utåtrotation 

var 0.86 respektive 0.91. Resultaten visade även på signifikant högre uppmätt styrka med den 

handhållna dynamometern jämfört med den fixerade vid alla riktningar förutom abduktion. Smallest 

detectable difference (SDD) vad gällde intrabedömarreliabiliteten var större än 10% för hela spannet 

av mätvärden. Detta värde är ett typ av mått på den absoluta reliabiliteten och bedömdes av 
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författarna utifrån refererad litteratur som en stor spridning. Författarna drar slutsatsen att båda 

dynamometrarna uppvisar en stor variation vid mätning av styrka på axel- respektive armbågsled. 

1:1 Problemformulering 

Endast ett fåtal reliabilitetsstudier finns gjorda på MicroFET vid mätning av abduktion samt utåt- 

respektive inåtrotation i axelleden (21–23). Försökspersonerna i studierna är få. Genomförandet är 

inte väl beskrivet och varierar mellan studier, vilket gör att det är svårt att dra slutsatser kring bästa 

sättet att använda MicroFET. För att på ett tillförlitligt sätt kunna implementera mätinstrumentet i 

klinik bör det finnas ett tydligt protokoll för hur genomförandet ska gå till vid mätningarna. 

Protokollet skapar förutsättning för att mätningarna alltid utförs på samma sätt. Det finns ett behov 

av att implementera en objektiv mätmetod vid axelrehabilitering på fysioterapin vid Akademiska 

sjukhuset i Uppsala då det i nuläget inte finns någon valid och reliabel sådan. MicroFET är en objektiv 

mätmetod som idag redan finns inköpt på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Fler studier behövs som 

undersöker vilken teknik som bör användas vid mätning av maximal muskelstyrka mätt med 

handhållen dynamometer (MicroFET) vid abduktion, inåt- respektive utåtrotation i axelleden för att 

kunna säkerställa god reliabilitet (2).  

1:2 Syfte 

Denna studies syfte var att undersöka intrabedömarreliabiliteten av maximal muskelstyrka gällande 

abduktorer samt inåt- respektive utåtrotatorer i axelleden på båda armarna mätt med handhållen 

dynamometer (MicroFETII™) hos vuxna individer som uppger sig vara friska.  

1:3 Frågeställningar 

Hur ser intrabedömarreliabiliteten ut vid mätning av maximal muskelstyrka mätt med handhållen 

dynamometer (MicroFETII™) vid två tillfällen mätt med 7-10 dagars mellanrum, hos vuxna individer 

som uppger sig vara friska: 

- i inåtrotation i axelleden enligt beskrivet protokoll (se sid 7)? 

- i utåtrotation i axelleden enligt beskrivet protokoll (se sid 7)? 

- i abduktion i axelleden enligt beskrivet protokoll (se sid 7)? 

2: METOD 

2:1 Design 

Studien är en psykometrisk studie med en korrelativ design, vilket betyder att studien involverar 

mätning av ett test upprepade gånger och beskrivning av dess resultat samt fastställande av 

korrelationen mellan variablerna (13).  
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2:2 Urval 

Försökspersonerna var personal arbetande på Fysioterapin på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Urvalsförfarandet skedde konsekutivt genom bekvämlighetsurval. Ett mail med förfrågan skickades 

ut till arbetande personal på Fysioterapin. De som accepterade att delta inkluderades i den följd de 

tackade ja. 20 personer rekryterades där antalet bestämdes utifrån tidigare liknande studier (22,23) 

samt utifrån ett tidsperspektiv inom ramen för ett magisterarbete.  

Inklusionskriterier: Individer 18–67 år som uppger sig vara friska. Förstår svenska i tal och skrift. 

Exklusionskriterier: Pågående eller de senaste sex månaderna haft smärta i> 7 dagar i följd i den 

extremitet som testas samt inskränkt rörlighet i axelleden som medför att testpositionen ej är möjlig. 

3: DATAINSAMLING 

3:1 Genomförande 

Godkännande från verksamhetschefen på fysioterapin inhämtades skriftligt, se bilaga 1. 

Försökspersonerna tillfrågades om att delta i studien mellan december 2018-januari 2019. Ett 

informationsbrev innehållande studiens syfte och upplägg bifogades i mejlet vid förfrågan till den 

tillfrågade, se bilaga 2. De tillfrågade informerades även om frivillighet till att delta, rätten att när 

som helst avbryta deltagande utan någon anledning samt att datan konfidentialiseras. Skriftligt 

samtycke samlades in från de som accepterade till att delta i studien, se bilaga 3. Därefter bokades 

försökspersonen in för två mättillfällen och meddelades tid per mejl eller muntligen.  

Bakgrundsdatan som samlades in var deltagarens kön, ålder, längd, vikt samt vilken arm som är den 

dominanta. Detta skedde vid första mättillfället. Kön och ålder samlades in genom förfrågan till 

deltagaren. Längdmåttet angavs i centimeter (cm) och togs stående med hjälp av en måttsticka som 

var fäst på väggen. Viktmåtten angavs i kilogram (kg) och skedde med hjälp av en våg. Datan 

dokumenterades i ett Exceldokument.  

Mätningarna utfördes under januari månad 2019 på Fysioterapimottagningen vid Akademiska 

sjukhuset i Uppsala, av författaren till denna studie. De muskelgrupper som mättes var utåtrotatorer, 

inåtrotatorer samt abduktorer i axelleden, i den givna ordningen på försökspersonens båda armar. 

Först mättes höger arm, därefter vänster. Mätningarna gjordes i samma ordning båda mättillfällena. 

Det utfördes tre mätningar per muskelgrupp och maximal styrka mätt i Newton (N) noteras per 

mätning. Innan mätningarna påbörjades fick deltagaren information att de hade möjlighet avbryta 

vid smärta. Innan utförarande av maximal kontraktion fick deltagaren utföra en submaximal 

provtryckning där resultatet inte dokumenterades. Deltagaren utförde därefter tre stycken ”make-

test” med instruktionen att ta i med maximal muskelkraft mot den handhållna dynamometern i tre 

sekunder. Detta skedde för varje muskelgrupp och arm. Deltagaren fick muntlig instruktion vid start 

och slut genom kommandot ”redo? spänn”/”slappna av”. Ny mätning utfördes 30 sekunder efter 
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föregående utförd mätning. Mätningarna utfördes vid två tillfällen med 7-10 dagars mellanrum, 

ungefär samma tid på dagen. Tidsintervallet mellan mätningarna valdes utifrån tidigare liknande 

studier (17,22) samt med anledning av att intervallen mellan återbesöken vid den postoperativa 

rehabilitering är ungefär så långa. 

3:2 Protokoll 

Testpositioner 

Vid mätning av inåt- respektive utåtrotation placerades deltagaren i magliggande på brits med axeln i 

90 grader abduktion samt armbågen i 90 grader flexion. Överarmen stabiliserades genom en tjockare 

rispåse. Ett två centimeter brett band användes runt deltagarens handled för att mäta ut placeringen 

av dynamometern. Dynamometerns nederkant placerades två centimeter proximalt om processus 

styloideus på deltagarens underarm. Den placerades på dorsalsidan vid mätning av utåtrotation (se 

figur 1) och på ventralsidan vid mätning av inåtrotation (se figur 2). Testarens position vid samma 

mätningar var knästående (likt friarställning) med armbågen fixerad mot insidan av knät. Den 

handhållna dynamometern placerades i testarens hand där handleden bibehölls rak. Britsen ställdes 

in i lämplig höjd för att kunna utföra mätningarna enligt ovanstående beskrivning. Den böjda 

transducern på dynamometern användes vid dessa mätningar. 

Vid mätning av abduktion placerades deltagaren i ryggliggande position på brits med armbågen 

flekterad 90 grader (se figur 3). Överarmen vilade på britsen med axeln abducerad i 60 grader, 

handleden bibehålls rak. Positionen stabiliserades genom en kilkudde som placeras mellan 

deltagarens arm och kropp, vilandes på britsen. Dynamometerns underkant placerades lateralt och 

distalt på överarmen hos deltagaren i nivå med armbågsvecket. Testarens position var likadan som 

för mätningarna vid inåt- respektive utåtrotation. Britsen ställdes in i lämplig höjd för att kunna 

utföra mätningarna enligt ovanstående beskrivning. Den flata transducern användes vid dessa 

mätningar.  

 

 

 

 

 

 

         

Figur 1. Mätning av maximal isometrisk 

muskelstyrka av axelns utåtrotatorer med 

MicroFET. 
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Testare  

Den som genomförde mätningarna är författaren till denna studie. Testaren är en kvinna och är 

legitimerad sjukgymnast sedan sex år samt har arbetat med axelrehabilitering i cirka fyra år. Hon har 

vana att utföra manuell muskelstyrka på opererade axelpatienter av axelns abduktorer samt inåt- 

och utåtrotatorer. Hennes erfarenhet av att använda MicroFET var innan projektet sparsam. För att 

skapa sig en vana och trygghet i att mäta med den apparaten har testaren under en period av några 

veckor mätt regelbundet på friska individer.  

3:3 Apparatur 

Den isometriska muskelstyrkan mättes med MicroFETII™ (Hoggan helath industries, Draper, UT, USA) 

portabel handhållen dynamometer (se figur 4). Den består av en spänningsmätare, är batteridriven 

och mätvärdet läses av digitalt på apparatens skärm. I slutet av testet visas den maximala uppnådda 

kraften mätt i Newton (N). MicroFETII™ läser av från 12.1-1320N (24). Det finns tre olika transducers 

att använda sig av varav en flat, en böjd och en för finger/tå. 

Figur 2. Mätning av maximal isometrisk 

muskelstyrka av axelns inåtrotatorer med 

MicroFET. 

Figur 3. Mätning av maximal isometrisk 

muskelstyrka av axelns abduktorer med 

MicroFET. 
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Figur 4. MicroFETII™ 

4: DATABEARBETNING 

All data som samlades in sammanställdes i Exceldokument. Datan innefattade varje deltagares kön, 

ålder, längd och vikt samt resultat för de olika mätningarna. De statistiska bearbetningarna utfördes i 

statistikprogrammet R, version 3.1.2, R Foundation (25). Dominant/icke dominant arm redovisas med 

antal (%) för vardera sida (höger/vänster). Könsfördelningen är av nominal skala och presenteras 

med antal (%). Ålder, längd och vikt är kvotdata och presenteras genom medianvärde och 

kvartilavstånd eftersom att datan inte var normalfördelad samt att gruppen enbart innehöll 20 

personer. All denna data presenteras i en tabell. 

Den uppmätta kraften i newton (N) för varje muskelgrupp och sida (höger/vänster) beräknades i 

form av medelvärdet av de tre mätningarna per mättillfälle respektive medelvärde av högsta värdet 

av de tre mätningarna per mättillfälle för samtliga deltagare.  

Den relativa reliabiliteten beräknades med intraclass correlation coefficient (ICC 2,1), en two-way 

random model (13). Denna modell valdes utifrån att det var samma testare för samtliga mätningar 

som anses generaliserbar till andra testare (19). Medelvärdet respektive bästa värdet av de tre 

resultaten per mättillfälle och per individ användes vid beräkningarna. Vid maximal korrelation har 

koefficienten värdet 1.0. Korrelationskoefficienten som används i denna studie är ICC (intraclass 

correlation coefficient) och korrelationens styrka tolkas enligt Munro (25): 0.00-0.25 mycket låg eller 

ingen korrelation, 0.26-0.49 låg korrelation, 0.50-0.69 måttlig korrelation, 0.70-0.89 hög korrelation, 

0.90-1.00 mycket hög korrelation. Den absoluta reliabiliteten beräknades genom standard error of 

measurement (SEM) för att beskriva i vilken grad värdet varierade vid upprepade mätningar (13). Det 

finns ingen referens för att tolka SEM på liknande sätt som ICC. Därför beräknades SEM% i syfte att 

lättare kunna jämföra värdet med andra liknande studier. Datan presenteras i text, tabell och figur. 

5: ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Deltagarna delgavs skriftlig information innehållande studiens syfte, tillvägagångssätt och att 

deltagandet var helt frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Informerat samtycke inhämtades och 

konfidentialitet garanterades. Varje deltagare kodades där endast projektansvarig hade tillgång till 

materialet. Deltagaruppgifter och data lagrades vid Fysioterapimottagningen på Akademiska 
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sjukhuset i Uppsala i låst utrymme. Deltagaren hade vid förfrågan möjlighet att ställa frågor till 

projektansvarig. Inga personuppgifter samlades in. Testresultaten som samlades in användes endast 

för denna studie. Vid kommande presentation av studiens resultat kommer ingen enskild deltagare 

att kunna identifieras.  

Nyttan för deltagaren var att om intresse fanns kunde denne få reda på sin maximala muskelstyrka i 

de testade muskelgrupperna. Deltagaren har också bidragit till forskningsresultat som kan vara 

underlag till ytterligare reliabilitetsstudier på en specifik patientgrupp, till exempel axelopererade 

patienter. Risken med deltagandet var att smärta kunde uppstå i samband med eller efter mätning. 

Deltagaren uppmanades innan mätningarna påbörjades att avbryta om smärta upplevdes.  

6: RESULTAT 

6:1 Undersökningsgrupp 

Totalt tillfrågades 54 personer. En av dessa tillfrågades muntligen, resterande per mejl. Nitton 

personer tackade ja till att delta via vändande mejl. Det var ingen person som aktivt tackade nej till 

att delta. Tjugo personer inkluderas i studien och genomförde mätningarna med 7-10 dagars 

mellanrum. Samtliga deltagare hade höger som dominant arm. Nedan presenteras könsfördelning 

(tabell 1) och medianvärde samt kvartilvärden för ålder, längd och kön hos deltagarna (tabell 2). 

Tabell 1. Fördelning av kön. 

Kön Antal Andel (%) 

Kvinna 15 75 

Man 5 25 

 

Tabell 2. Median och kvartilvärden för ålder, längd och kön. 

 Median 1:a kvartil 3:e kvartil Kvartilavstånd 

Ålder (år) 42.5 31.5 51.3 19.8 

Längd (cm) 170.8 165.5 175.0 9.5 

Vikt (kg) 66.5 63.2 72.1 8.9 

Cm = centimeter. Kg = kilogram.  Interkvartilavstånd = avståndet mellan 1:a och 3:e kvartilen. 
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6:2 Reliabilitet 

Kraften i newton (N) för varje muskelgrupp och sida redovisas i tabell 3. 

Tabell 3. Kraften mätt i newton (N) med medelvärde (SD) respektive högsta värde (SD) för varje muskelgrupp och sida 
(höger/vänster) per mättillfälle för samtliga (n=20) deltagare. 

Rörelseriktning 
axelled 

Medelvärde (SD) av 3 försök Högsta värde (SD) av 3 försök 

 Mättillfälle 1 Mättillfälle 2 Mättillfälle 1 Mättillfälle 2 

Utåtrotation hö 114 (28.2) 108 (30.9) 120 (28.9) 114 (31.0) 

Inåtrotation hö 136 (36.1) 129 (40.3) 145 (38.3) 135 (41.1) 

Utåtrotation vä 118 (30.0) 118 (33.8) 123 (30.7) 125 (35.7) 

Inåtrotation vä 131 (41.6) 132 (43.6) 137 (41.9) 139 (44.0) 

Abduktion hö 136 (31.6) 130 (29.1) 143 (33.6) 137 (31.6) 

Abduktion vä 127 (29.2) 135 (34.5) 134 (29.0) 142 (35.6) 

Hö=höger Vä=vänster SD=standardavvikelse 

Den relativa reliabiliteten visade på mycket hög korrelation för inåtrotation vänster arm, ICC 0.92 vid 

medelvärde av tre försök och 0.93 vid högsta värde av tre försök. Övriga mätningar visade på en hög 

korrelation med ICC 0.74-0.83 vid medelvärde av tre försök och 0.79-0.85 vid högsta värde av tre 

försök (tabell 4). Den absoluta reliabiliteten (SEM och SEM%) varierade mellan 11.9-15.7 N och 9.0-

11.8% vid medelvärde av tre försök respektive 11.2-15.3 N och 8.1-11.9% vid bästa värde av tre 

försök (tabell 4). 

Tabell 4.  Relativ och absolut reliabilitet för medelvärde respektive bästa värde av tre försök för varje muskelgrupp och sida 
(höger/vänster) per mättillfälle hos samtliga (n=20) deltagare. 

Rörelseriktning 
axelled 

Medelvärde av 3 försök Högsta värde av 3 försök 

 ICC (95% CI) SEM (N) SEM% ICC (95% CI) SEM (N) SEM % 

Utåtrotation hö 0.83 (0.61-0.93) 12.1 10.9 0.82 (0.61-0.93) 12.6 10.8 

Inåtrotation hö 0.83 (0.62-0.93) 15.7 11.8 0.85 (0.62-0.94) 15.3 10.9 

Utåtrotation vä 0.81 (0.58-0.92) 13.8 11.7 0.80 (0.57-0.92) 14.7 11.9 

Inåtrotation vä 0.92 (0.81-0.97) 11.9 9.0 0.93 (0.82-0.97) 11.2 8.1 

Abduktion hö 0.74 (0.46-0.89) 15.4 11.6 0.83 (0.62-0.93) 13.4 9.6 

Abduktion vä 0.79 (0.7-0.95) 14.6 11.1 0.79 (0.54-0.91) 14.8 10.7 

ICC = intraclass correlation coefficient 2,1. CI = konfidensintervall. SEM = standard error of measurement. N = newton. 

Hö=höger Vä=vänster  

Resultatet går också att presentera mer illustrativt i form av en figur (figur 5, sid 13). Rektanglarnas 

spännvidd i figuren motsvarar varje försökspersons högsta och lägsta mätvärde vid båda 

mättillfällena. En större rektangel visar på en större spridning av uppmätta värden. 
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Figur 5. Varje försöksperson representeras av en rektangel med en specifik angiven färg (n=20). Rektangelns bredd visar på 

den uppmätta kraftens spännvidd vid mättillfälle 1 och rektangelns höjd spännvidden för mättillfälle 2.  
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7: DISKUSSION 

7:1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka intrabedömarreliabiliteten av maximal muskelstyrka gällande 

utåt- respektive inåtrotatorer samt abduktorer i axelleden på båda armarna mätt med handhållen 

dynamometer (MicroFETII™) hos vuxna individer som uppgav sig vara friska.  

Resultaten visar på att det förelåg en hög till mycket hög relativ intrabedömarreliabilitet vid samtliga 

rörelseriktningar med ICC 0.74-0.92 vid medelvärde av tre försök samt 0.79-0.93 vid högsta värde av 

tre försök. Den rörelseriktning som visade på mycket hög reliabilitet var inåtrotation vänster arm 

med ICC 0.92 vid medelvärde av tre försök och 0.93 vid högsta värde av tre försök.  

Den absoluta reliabiliteten (SEM samt SEM%) varierade mellan 11.9-15.7 N och 9.0-11.8% vid 

medelvärde av tre försök respektive 11.2-15.3 N och 8.1-11.9% vid bästa värde av tre försök. Det 

finns ingen referens liknande ICC för att tolka den absoluta reliabiliteten. Resultaten sätts i perspektiv 

till andra liknande studier som har beräknat SEM/SEM%. 

Det finns ett fåtal tidigare studier som har utvärderat intrabedömarreliabitet för MicroFETII™ 

gällande utåt- respektive inåtrotatorer och abduktorer i axelleden på friska individer (17–19). Två av 

dessa studier presenterade resultaten i form av ICC-värden (22,23) som också kunde påvisa en hög 

intrabedömarreliabilitet. Värdena varierade mellan 0.82-0.96 vilka är jämförbara med denna studie.  

Dessa värden är beräknade på medelvärde av tre försök. Ingen av studierna har beräknat ICC-värde 

på bästa värde av tre försök. Ingen av ovannämnda studier har heller beräknat absolut reliabilitet i 

form av SEM. 

Furness et al och Awatani (16,17) har undersökt andra typer av handhållna dynamometrar på axelns 

muskler där beräkningar med samma utfallsmått har använts som i denna studie, vilket gör dem 

jämförbara. Furness et al undersökte intrabedömarreliabiliteten vid maximal muskelstyrka med 

PowerTrack™ II på axelns inåt- och utåtrotatorer (16). Den relativa reliabiliteten visar på högre värde 

än denna studie vid jämförelse med samma muskelgrupper, ICC 0.97-0.98 jämfört med 0.81-0.93. 

Den absoluta reliabiliteten i Furness et als studie var SEM 7.08-7.35 N som är lägre i jämförelse med 

denna studie (SEM 11.2-15.7 N). Ett lägre SEM-värde är bättre då det visar på stabilare mätningar. Då 

SEM% ej är angivet är det svårare att jämföra värdena mot varandra. Dock var medelvärdet för den 

uppmätta kraften i båda studierna förhållandevis lika. I Furness et als studie var värdena 118-130 N 

för utåtrotatorer och 148-149 N för inåtrotatorer och i denna studie var värdena 114-118 N för 

utåtrotatorer och 129-136 N för inåtrotatorer. Utgångspositionen hos försökspersonerna var också 

den samma i båda studierna. Därför är ändå en jämförelse rimligt att göra vad gäller SEM, där en 

lägre absolut reliabilitet kan ses i denna studie jämfört med Furness et al.  
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Awatani (17) undersökte intrabedömarreliabiliteten vid maximal muskelstyrka med mätaren Mobie 

MM100C. Mätningarna gjordes enbart på axelns inåtrotatorer respektive extensorer. Den relativa 

intrabedömarreliabilitet vid mätning av inåtrotation i Awatanis studie var ICC ≥0.94 vilket är 

jämförbart med mätningen av inåtrotation vid denna studie där ICC var 0.92-0.93. Den absoluta 

reliabiliteten för samma muskelgrupp i Awatanis studie var SEM ≤5.6 N och SEM% 7.1% som visar på 

lägre värden än i denna studie där SEM var 11.2-15.7 och SEM% var 8.1-11.8%. 

Gällande mätning av maximal styrka i utåtrotation i axelleden lyfter Schrama et al (2) fram två studier 

från sin systematiska översikt som visar på acceptabel reliabilitet (22,23). Dessa ICC-värden är 0.93-

0.98 och 0.93-0.99 vilka är högre värden än i denna studie. Utgångspositionen i studierna från 

översikten skiljer sig åt från denna studie då försökspersonerna mättes i ryggliggande med armen 

intill kroppen eller i maximalt 40 grader abduktion till skillnad från magliggande med axeln i 90 

grader abduktion. Det är inte heller samma typ av handhållen dynamometer som har använts.  

Den rörelseriktning som visade på lägst ICC i denna studie var abduktion med ett värde på 0.74-0.79 

för medelvärde av tre försök och 0.79-0.83 för bästa värde av tre försök. Ett lägre värde vid 

abduktion jämfört med rotation kan även ses i Vermeulen et als studie (23) där skillnaden var ICC 

0.86 jämfört med 0.91. Dock utfördes mätningarna i Vermeulens studie med försökspersonerna i en 

annan position än i den aktuella studien, sittandes istället för liggandes. I denna studie var det en av 

de rörelseriktningar där den högsta kraften uppmättes vilket försvårade för testaren att hålla sig 

stabil under mätningarna. Två av mätningarna i den aktuella studien var svåra att säkerställa att de 

var make test istället för break test, vilket kan ha påverkat reliabiliteten negativt. I den här studien 

var det också abduktion som visade på ett av de högsta SEM-värdena, som följd av det relativt låga 

korrelationsvärdet. 

Sammanfattningsvis har alltså denna studie höga ICC-värden som vid jämförelse med andra liknande 

studier är något lägre eller likvärdiga. Vid jämförandet har typ av muskelgrupp och utfallsmått varit 

gemensamma nämnare. Som tidigare nämnts finns det mycket som skiljer de tidigare studierna från 

denna studie åt vilket har betydelse för vilka slutsatser som går att dra. Det är bland annat olika 

utgångspositioner hos försökspersoner respektive testare, att break test i vissa fall är använt istället 

för make test, olika undersökningsgrupper samt i flera fall olika handhållna dynamometrar. Dessa 

skillnader gör att studierna inte blir homogena och fler likheter mellan studierna hade möjliggjort en 

mer rättvis jämförelse.  

När korrelationens styrka bedöms kan kriterierna skilja sig åt mellan studier. I denna studie har 

kriterierna varit höga i jämförelse med en del andra studier där ICC-värde på 0.7-0.89 motsvarar hög 

korrelation och 0.9-1.0 mycket hög (25). Som exempel hade Awatani (17) lägre kriterier i sin studie 

där värden redan från 0.8 räknas som ”nästan perfekt”.  
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SEM har inte gått att tolka på samma sätt som ICC eftersom att ingen motsvarande referens finns. 

Antalet studier som har beräknat SEM% är få vilket gör att denna studies SEM-värden blir svårare att 

tolka. Värdena har ändå betydelse eftersom att det bidrar till att det finns ytterligare en studie att 

jämföra mot i framtiden samt att det visar variationen vid upprepade mätningar hos samma individ 

vilket inte ICC ger information om. 

Bästa värdet av tre försök i jämförelse med medelvärde av tre försök visar på högre uppmätt kraft i 

samtliga rörelseriktningar. Däremot är ICC och SEM likvärdigt oavsett om det är bästa värde eller 

medelvärde av tre försök. Det går alltså inte att föredra den ena beräkningen framför denna andra i 

syfte att uppnå den bästa relativa och absoluta reliabiliteten.  

I de sammanfattande studierna som tas upp i denna studie inkluderas flera olika handhållna 

dynamometrar. Ingen indelning har gjorts utifrån typ av apparat för att till exempel jämföra modeller 

och märken mellan varandra. En handhållen dynamometer som tycks vara vanlig och som 

återkommer i flera studier är PowerTrack (2,16,26). Det skulle kunna vara av värde att försöka 

jämföra dynamometrarna med fokus på reliabilitet och validitet i syfte att reflektera kring om någon 

annan handhållen dynamometer skulle vara att föredra framför MicroFETII™. En av anledningarna till 

att MicroFETII™ valdes i denna studie var för att den redan fanns inköpt på Akademiska sjukhuset i 

Uppsala där studien genomfördes och där författaren är kliniskt verksam.  

7:2 Metoddiskussion 

Vid test-reteststudier är målet att testa försökspersoner vid två separata tillfällen men med så lika 

testförhållanden som möjligt (19). Denna studie uppnår en god kvalitet gällande testförhållandena 

där till exempel utrustning, ordningen på mätningarna och tiden på dagen för mätningarna alltid var 

den samma vid båda tillfällena. Det fanns dock ingen kontroll över till exempel patientens 

träningsfrekvens innan eller under dessa 7-10 dagar. Ett fåtal försökspersoner informerade på eget 

initiativ om att de hade utfört ett uttröttande träningspass en eller ett par dagar innan mättillfället. 

Det skulle kunna ha påverkat studien i negativ riktning på grund av att kraftutvecklingen i tränade 

muskler i nära anslutning till avslutad träning har visat sig vara lägre än då muskeln är utvilad (27). En 

hypotes hos författaren är att det skulle kunna resultera i lägre ICC-värden då förhållandena vid de 

två olika mättillfällena inte blir likadana. Det kan därför vara av värde att ha kontroll över detta vid 

kommande liknande studier. 

Ju fler deltagare som inkluderas i en studie desto mer tillförlitlig blir studien. Urvalet begränsades till 

20 deltagare i denna studie vilket förstås behöver tas med i beaktan vid tolkning av resultaten. I detta 

fall lyckades dock en hög korrelation påvisas trots det förhållandevis låga deltagarantalet. Ett större 

urval hade varit önskvärt ur perspektivet att kunna jämföra grupper, som till exempel kvinnor och 

män. Det var inte aktuellt i vid tolkningen av resultaten i denna studie då gruppen var för liten. 
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Som i många andra kliniska studier krävdes det en testare för att genomföra mätningarna. Det är en 

viktig faktor att ta hänsyn till vid tolkning av resultaten. I många studier genomgår testaren en 

träningsperiod i syfte att lära känna instrumentet, standardisera mätningen och därmed minska 

risken för bias (19). Det gjorde testaren även i denna studie. En målsättning vid träningsperioden var 

att uppnå en så stabil position som möjligt i syfte att kunna hålla emot försökspersonens muskelkraft 

utan att själv rubbas. Målsättningen var också att hitta positioner där risken minskas att testaren blir 

uttröttad efter upprepade mätningar. Mätningarna under träningsperioden utfördes endast på 

kvinnor. Då de riktiga mätningarna sedan utfördes uppmärksammades det av testaren att männen 

uppvisade en högre kraft och att det då var svårare för testaren att bibehålla en stabil position. Det 

hade därför varit av värde att utföra träningsperioden på både kvinnor och män. Detta skulle kunna 

tala för att instrumentets interbedömarreliabilitet är låg eftersom att olika testare tenderar att 

generera olika mycket kraft. Det skulle vara intressant att ta reda på som en kompletterande studie 

till denna. 

En hypotes kring de bidragande faktorerna till denna studies höga ICC-värdena är att deltagarna fick 

tydlig information om utförandet innan mätningarna genomfördes samt att den som utförde 

mätningarna upprepade gånger kontrollerade att utgångspositionerna bibehölls. På det sättet 

säkerställdes det att protokollet följdes. Det skulle också kunna förklaras av att den som utförde 

mätningarna hade en utgångsposition som upplevdes stabil vid alla mätningar förutom abduktion.  

Som nyss nämndes var det abduktion som för testaren upplevdes som minst stabil, vilken även hade 

lägst ICC och högst SEM-värden. Furness et al (16) uppmätte krafter i deras studie som var 118-140N 

och det är liknande värden som i denna studie. Vid mätningarna valde testaren att stå i friarställning 

med stabiliserad armbåge mot sin höft med dorsalflekterad handled. Resultaten visar på höga ICC-

värden (0.97-0.98). Det är möjligt att den utgångspositionen hade varit att föredra i den aktuella 

studien vid mätning av axelledens abduktorer, då studien pekar på att en mindre stabil 

utgångsposition skulle bidra till en större allmän variation i mätningarna. Det leder till en sämre 

reproducerbarhet mellan de två mättillfällena. Dock användes en annan handhållen dynamometer 

(PowerTrack) i Furness et als studie vilket bidrar till att någon slutsats är svår att dra. Fördelen med 

denna studies utgångsposition (se protokoll sid 7) var att testarens handled hela tiden kunde 

bibehållas rak vilket är att föredra utifrån ett ergonomiskt perspektiv. Då denna studie utformades 

fanns ingen golden standard vad gäller utgångspositioner vid mätning med handhållen dynamometer 

på axelns inåt- och utåtrotatorer samt abduktorer. En motivering till valet av försökspersonernas 

positioner var att stabilitet bedömdes vara god och att det var enkelt för testaren att säkerställa att 

positionen bibehölls. Mc Laine et al (26) undersökte den relativa och absoluta reliabiliteten i axelns 

flexorer, extensorer samt utåt- och inåtrotatorer med PowerTrack där tre olika positioner per 
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muskelgrupp jämfördes. Deras studie visade på höga ICC-värden (0.90-0.97) med låga SEM-värden 

(1.79-5.75 N). Det drog slutsatsen att positionerna inte hade någon betydelse för reliabiliteten.  

SEM räknas ut för att utvärdera hur pass ”sant” ett uppmätt värde är. Det fanns endast ett fåtal 

andra studier att jämföra med som visar på lägre SEM-värde vilket innebär stabilare mätningar och 

bättre absolut reliabilitet (16,17). Skillnad i humör, motivation och fokus hos försökspersonerna 

mellan mättillfällena skulle kunna vara bidragande faktorer. Valet av verbala instruktioner och 

uppmuntran skulle eventuellt också kunna spela roll. I Furness et al studie (16) som hade lägre SEM-

värden än i denna studie och där de övriga förhållande var förhållandevis lika, var instruktionerna vid 

start ”1-2-3-kör” och ”tryck, tryck, tryck, tryck, slappna av” under mätningen. I denna studie var 

instruktionerna ”redo? Spänn / slappna av” vilket skulle kunna tolkas som mindre uppmuntrande och 

peppande från testaren. Om försökspersonerna hade blivit mer uppmuntrade under mätningarna 

kanske bättre fokus och ännu högre motivation hade uppnåtts där kanske variationen inom 

mätningarna blivit mindre.  

Några studier som har undersökt validiteten hos MicroFETII™ har inte gått att hitta, vilket är en 

svaghet. Exempel på andra handhållna dynamometrar som är validitetstestade på övre extremitet är 

PowerTrack där dynamometern jämfördes med den stationära dynamometern LIDO WorkSET (28). 

Pearsons korrelationskoefficient var r=0.81 för abduktion och r=0.85 för utåtrotation. Ytterligare en 

handhållen dynamometer som har validitetstestats är La Fayette (15). Det var isometrisk abduktion 

som mättes där den handhållna dynamometern jämfördes med en isokinetisk maskin, Cybex. Den 

visade på god korrelation (Pearson r=0.86). Det finns ett behov av att validitetstesta MicroFETII™, 

vilket skulle kunna göras genom att jämföra mot en isokinetisk maskin som visar på god validitet.  

Ingen av deltagarna uppgav smärta i samband med mätningarna och behövde avbryta sitt 

deltagande. Flera försökspersoner fick dock efter eget önskemål inta en viloposition mellan 

mätningarna då de upplevde ett tryck mot överarmen som framkallade mindre domningar i armen. 

Efter en kort vila uppgav försökspersonerna att domningarna avtog och mätningarna kunde fortsätta. 

Förutom detta uppkom inga etiska problem under studiens gång. Det är att föredra att 

försökspersonerna i kommande liknande studier får möjlighet till denna positionsändring i syfte att 

minska risken för negativa upplevelser hos försökspersonerna. 

Generaliserbarheten vid denna studie är begränsad, bland annat med anledning av urvalets storlek 

och att försökspersonerna är en grupp arbetande individer på fysioterapimottagningen. Resultaten 

säger något om en grupp friska individer inom ett visst åldersintervall men kan till exempel inte säga 

något om skillnaden hos kvinnor och män. Resultaten kan inte heller generaliseras till en annan 

undersökningsgrupp, till exempel personer som genomgår postoperativ axelrehabilitering. Det skulle 

därför vara av vikt att ta reda på hur reliabiliteten ser ut för detta instrument hos denna 

undersökningsgrupp eftersom att ingen objektiv mätmetod i dagsläget finns vid denna typ av 
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rehabilitering på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Då studien är en intrabedömarreliabilitetsstudie är 

det endast det som är möjligt att dra någon slutsats om. Att undersöka interbedömarreliabiliteten 

skulle öka generaliserbarheten och är därför ett förslag på en kompletterande studie till denna.  

8: KLINISKA IMPLIKATIONER OCH FRAMTIDA FORSKNING 

Denna studie visar att MicroFETII™ är ett reliabelt instrument vid mätning av axelns inåt- och 

utåtrotatorer samt abduktorer hos friska individer med en testare. Dock är det få studier gjorda på 

denna typ av handhållen dynamometer och fler studier behövs. Instrumentet möjliggör en objektiv 

utvärdering av muskelstyrka och är känsligare än till exempel manuell muskeltestning. Det gör det 

tydligare för patienten under en behandlingsperiod när muskelstyrkan förbättras hos denna, vilket 

skulle kunna bidra till en ökad motivation för fortsatt rehabilitering. MicroFETII™ bedöms kunna 

implementeras i klinik men behöver först testas på aktuell patientgrupp vilket i det här fallet skulle 

vara axelopererade patienter. Att undersöka den relativa och absoluta intrabedömarreliabiliteten 

rekommenderas eftersom att samma fysioterapeut ofta träffar patienten under en längre period vid 

postoperativ axelrehabilitering. Dock föredras att prova ut en annan utgångsposition för testaren vid 

mätning av abduktion då denna position upplevdes som minst stabil och dessutom visade på lägst 

relativ och absolut reliabilitet jämfört med de andra muskelgrupperna. Standardiserade mätningar 

där ett tydligt protokoll följs är av stor vikt för att med säkerhet kunna tolka resultaten i klinik. Det är 

därför viktigt att eventuella kommande studier har ett tydligt nerskrivet protokoll som går att 

återupprepa.  

9: KONKLUSION 

Det förelåg en hög till mycket hög relativ intrabedömarreliabilitet hos MicroFETII™ vid mätning av 

axelns inåt- och utåtrotatorer och abduktorer. Den absoluta reliabiliteten (SEM och SEM%) varierade 

mellan 11.9-15.7 N och 9.0-11.8% vilket bedöms som acceptabelt efter jämförelse med andra 

liknande studier på handhållna dynamometrar (16,17). Antalet jämförande studier är dock få. 

Instrumentet är lätt att använda. Det kostar mindre än en isokinetisk maskin och är dessutom 

portabelt. Det gör att instrumentet med lätthet kan användas där patient och fysioterapeut befinner 

sig, till exempel i ett behandlingsrum. Det rekommenderas validitetsstudier samt fler studier av 

intrabedömarreliabilitet i olika patientgrupper för MicroFETII™. 
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BILAGA 1 

Förfrågan om godkännande från verksamhetschef  

Mycket få reliabilitetsstudier finns gjorda på MicroFET vid mätning av abduktion samt utåt- 
respektive inåtrotation i axelleden. I de tidigare studierna är genomförandet inte väl beskrivet, vilket 
gör att det är svårt att dra slutsatser kring bästa sättet att använda MicroFET. 
Det är av stor vikt att skapa och följa ett tydligt protokoll för genomförandet för att på ett tillförlitligt 
sätt kunna implementera mätinstrumentet i klinik. Det finns ett behov av att implementera en 
objektiv mätmetod vid axelrehabilitering på fysioterapin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala då det i 
nuläget inte finns någon valid och reliabel sådan. MicroFET är en objektiv mätmetod som idag redan 
finns inköpt på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Fler studier behövs som undersöker vilken teknik 
som bör användas vid mätning av maximal muskelstyrka mätt med handhållen dynamometer 
(MicroFET) vid abduktion, inåt- respektive utåtrotation i axelleden för att kunna säkerställa god 
reliabilitet.  

Inom ramen för ett magisterprojekt kommer jag att utvärdera intrabedömarreliabiliteten av maximal 
muskelstyrka gällande abduktorer samt inåt- respektive utåtrotatorer i axelleden mätt med 
handhållen dynamometer (MicroFETII™).  

Försökspersonerna är personal arbetande på Fysioterapin på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 
Urvalsförfarandet kommer att ske konsekutivt genom bekvämlighetsurval. Personerna tillfrågas via 
mail och informationstavla på Fysioterapimottagningen och de som accepterar att delta kommer att 
inkluderas i den följd de tillfrågas. Totalt 20 personer kommer att rekryteras. Inklusionskriterier: 
Individer 18-67 år som uppger sig vara friska och förstår svenska i tal och skrift. Exklusionskriterier: 
Pågående eller de senaste sex månaderna haft smärta i > 7 dagar i följd i den extremitet som testas 
samt inskränkt rörlighet i axelleden medför att testpositionen ej är möjlig. 

Den som deltar kommer att bokas in för två mättillfällen. Dessa sker på Fysioterapimottagningen på 
Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vid mättillfälle ett kommer bakgrundsdata att samlas in. Vid båda 
mättillfällena kommer isometrisk muskelstyrka mätt med handhållen dynamometer (MicroFET) att 
utföras på axelns abduktorer, inåt- respektive utåtrotatorer på vardera arm med försökspersonen i 
magliggande position på brits. Mätaren är författaren till denna studie. Varje mättillfälle beräknas att 
ta cirka 20 minuter. De tänkbara deltagarna delges skriftlig information innehållande studiens syfte, 
tillvägagångssätt och att deltagandet är helt frivilligt och när som helst kan avbrytas. Informerat 
samtycke inhämtas och konfidentialitet garanteras. Varje deltagare kommer att kodas där endast 
projektansvarig har tillgång till materialet. Inga personuppgifter kommer att samlas in. Testresultaten 
som samlas in kommer endast att användas för denna studie. Vid presentation av studiens resultat 
kommer ingen enskild deltagare att kunna identifieras. Risken med deltagandet skulle kunna vara 
smärta i samband med eller efter mätning. Deltagaren kommer att uppmanas innan mätningarna 
påbörjas att avbryta om smärta upplevs.  

Kontaktuppgifter 
Linnéa Björkesten (författare)  Elisabeth Anens (handledare) 
Leg. Sjukgymnast   Leg. Fysioterapeut, Med Dr 
linnea.bjorkesten@akademiska.se  Uppsala Universitet 
    elisabeth.anens@neuro.uu.se 
 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om studiens syfte och upplägg. 

☐ Jag godkänner att ovan beskrivet magisterprojekt får genomföras under våren 2019 på 
Fysioterapimottagningen, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Försökspersonerna har tillåtelse att 
genomföra mätningar under sin ordinarie arbetstid och utrustning får användas utan att störa 
ordinarie verksamhet. 

Plats och datum  Underskrift  Namnförtydligande 

mailto:linnea.bjorkesten@akademiska.se
mailto:elisabeth.anens@neuro.uu.se
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 BILAGA 2 

Deltagarinformation 

 

En studie på friska individer om reliabilitet på handhållen dynamometer (MicroFET) på 
axelns abduktorer, respektive inåt- och utåtrotatorer 

En av flera patientgrupper som opereras på ortopeden vid Akademiska sjukhuset i Uppsala är de som 
har ådragit sig rotatorcuffruptur i axeln. Det saknas idag en objektiv mätmetod för att utvärdera den 
postoperativa behandlingen. En metod som mäter muskelstyrka som är enkel att använda, kostar 
förhållandevis lite och är portabel är handhållen dynamometer. Få studier finns gjorda på reliabilitet 
och handhållna dynamometer. Denna studie syftar till att undersöka intrabedömarreliabiliteten av 
maximal muskelstyrka gällande abduktorer samt inåt- respektive utåtrotatorer i axelleden mätt med 
handhållen dynamometer (MicroFETII™) hos vuxna individer som uppger sig vara friska.  

Jag söker dig, 18-67 år, som uppger dig vara frisk och inte har någon pågående eller de senaste sex 
månaderna haft smärta i dina axlar i > 7 dagar i följd. Om du har en så pass inskränkt rörlighet i axeln 
att den tänkta utgångspositionen ej är möjlig kommer du att exkluderas från studien.  

Hur går studien till? 

Du som deltar kommer att bokas in för två mättillfällen, antingen muntligen eller via mejl. Dessa sker 
på Fysioterapimottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vid mättillfälle ett kommer 
bakgrundsdata (se nedan) att samlas in. Vid båda mättillfällena kommer isometrisk muskelstyrka 
mätt med handhållen dynamometer (MicroFET) att utföras på axelns abduktorer, inåt- respektive 
utåtrotatorer på dina båda axlar. Mätaren är författaren till denna studie. Tre mätningar per 
muskelgrupp kommer att utföras vid varje tillfälle. Mätningen sker i liggande på brits. Varje 
mättillfälle beräknas att ta cirka 20 minuter.  

Finns det några risker och eller fördelar? 

Mätning av maximal muskelstyrka skulle kunna medföra smärta i den muskelgrupp som testas. Om 
intresse finns kan du som deltagare få reda på din maximala styrka i de mätta muskelgrupperna. Du 
bidrar genom att delta till resultat som visar om MicroFET är en tillförlitlig mätmetod. 

Vad händer med mina uppgifter?  

Den information som kommer att samlas in om dig som deltagare är bakgrundsdata (ålder, kön, 
längd, vikt) och maximal styrka för de angivna muskelgrupperna. Deltagaruppgifter och data kommer 
att lagras vid Fysioterapimottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala i låst utrymme avsett för 
detta ändamål. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 
dem. Vid databearbetning kommer koder att användas så att en enskild individ inte kan urskiljas. 
Endast den som är ansvarig för studien har tillgång till ”kodnyckeln”. Då resultat från studien 
publiceras, kommer enskilda individer inte att kunna identifieras. 

Hur får jag information om resultatet i studien? 

Studien i sin helhet kommer att laddas upp på DiVA-portalen samt presenteras vid gemensamt 
torsdagsmöte på Akademiska sjukhuset i Uppsala under hösten 2019. 

Försäkring och ersättning 

Ingen ersättning kommer att utgå till dig som deltagare. Deltagandet får utföras på arbetstid och 
försäkring gäller när du som anställd deltar i studie är (Patientskadelagen). 
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Deltagandet är frivilligt 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att 
inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. Om du vill avbryta ditt 
deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan). 

Ansvarig för studien 

Forskningshuvudman för projektet är Uppsala universitet. Ansvariga för studien som också svarar på 
frågor är: 

Linnéa Björkesten   Elisabeth Anens (handledare) 
Leg. Sjukgymnast, magisterstuderande  Leg. Fysioterapeut, Med Dr 
    Uppsala Universitet 
linnea.bjorkesten@akademiska.se  elisabeth.anens@neuro.uu.se 
Tel. 073-722 89 69   Tel. 018-471 47 67 
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BILAGA 3 

 

 

 

Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa 

frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

☐ Jag samtycker till att delta i studien:  

 Intrabedömarreliabilitet vid isometrisk styrkemätning mätt med handhållen 

dynamometer på axelns abduktorer, inåt- respektive utåtrotatorer hos friska individer 

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

forskningspersonsinformationen. 

 

 

Plats och datum Underskrift 

 

 

 

 

 

 


