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Abstrakt 

Introduktion: Knäleden är en gångjärnsled vars rörelser är komplex och gör den 

känslig för skador. Främre korsbandsskada är den skada som förkommer mest och 

fotbollsspelande kvinnor är överrepresenterade. Efter en rekonstruktion krävs 

rehabilitering med fokus på stabiliserande, styrkande och rörelseökande övningar men 

trots detta är det svårt att återfå den dynamiska posturala kontrollen och 

funktionaliteten. Nya tekniker från bland annat tv-spelsindustrin möjliggör objektiva 

mätmetoder av rörelsekontroll vilket är värdefullt inom fysioterapi vid undersökning, 

uppföljning och utvärdering, t.ex. efter en korsbandsskada. Syfte: Undersöka knäts 

rörelse vid knäböj hos kvinnliga fotbollsspelare med rekonstruerat ACL samt utan 

specifik knäskada med kinect kamerasensor och Qinematics testprotokoll. Material 

och metod: Åtta kvinnliga elitfotbollsspelare deltog. Deltagarna blev indelade i tre 

grupper, knä utan skada, knä med främre korsbandsskada (ACL-R) och knä med 

annan skada ej främre korsbandsskada. Mätningarna genomfördes på alla deltagare 

med testprotokollet Qinematic där testpersonerna ska genomföra olika funktionella 

tester. Resultat: Vid bilateralt knäböj försköts knäleden mer i frontalplanet hos 

individer med ACL-R jämfört med de resterande grupperna, både i upp- och nedfas. 

Vid unilateralt knäböj försköts knäleden mer hos individer med annan skada och 

ACL-R under nedfas, däremot försköts knäleden mer hos friska individer i uppfasen. 

Konklusion: Studien pekar på större knärörelse i frontplanet hos kvinnliga 

fotbollsspelare med rekonstruerad korsbandsskada vid bilateralt knäböj. Vid 

unilateralt knäböj var resultaten varierande med större rörelse i nedfas men ej uppfas. 

Detta är en initial pilotstudie. Större studier med fler deltagare behövs för att 

möjliggöra statistiska signifikansanalyser av eventuella gruppskillnader. 

Nyckelord: Fotboll, främre korsbandsskada, knäled, postural kontroll, Qinematics.  
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1. Bakgrund 
 

 

Knäleden är en gångjärnsled som består av tre ben; femur, tibia och patella. I 

knäleden finns två menisker som fäster på tibias respektive kondyler. De mediala och 

laterala kollateralligamenten stabiliserar knät i sidled och de främre och bakre 

korsbanden stabiliserar knät i translatoriska rörelser, det vill säga förhindrar tibia att 

glida fram respektive bak i förhållande till femur. Bakre korsbandet fäster mellan den 

bakre delen av tibiakondylen och den mediala delen av femurkondylen. Främre 

korsbandet fäster mellan den främre delen av tibiakondylen samt i de båda 

meniskerna till den mediala delen av femurkondylen. Stora krafter påverkar knäleden 

vilket gör den känslig för skador (Jenkins, Kemnitz & Tortora, 2007). Rörelser där 

mycket lägesförändringar förekommer ökar risken för meniskskador i knät (Dvorak, 

Chomiak, Junge & Peterson. 2000). Mediala kollateral ligamentet kan skadas vid 

abduktion av knät eller yttre rotation medan laterala kollateral ligamentet kan 

ruptureras, alternativt skadas vid samtidig skada av popliteus senan och acruate 

ligamentet i bakre delen av knät, vilket dock är mindre vanligt (Teller, 2003). Främre 

korsbandsruptur är dock den skada som förekommer mest i knät (Johnson, 1983). 

Skadan uppkommer framförallt vid kraftigt vridvåld, kraftfull flexion, inbromsningar 

samt landningar med fullt extenderat knä och höft. Även valgisering i knäled med 

foten låst mot underlaget kan orsaka ACL skada (Sernert, N. 2010). 

 

 

Vid en rekonstruktion av en främre korsbandsskada används artroskopi men beroende 

på patientens skada och på vilken kirurg som genomför ingreppet kan olika senor 

användas för rekonstruktionen. Under artroskopin görs två portar plus ett litet snitt 

anteriomedialt om tibia för att lätt kunna transplantera och fixera den nya senan. 

Kirurgen kan använda semitendinosus, gracilis senor eller en bit av patellarsenan. Vid 

användning av patellarsenan tar kirurgen med en bit av patella och en bit av distala 

tibia för att ta hjälp av benbitarna vid fixeringen (Madick, 2011). Att använda 

hamstringssenan eller patellarsenan är de metoder som används mest idag. Efter fem 

år kan man se att det finns en svaghet i muskulaturen i det påverkade benet oberoende 

vilken sena som använts under rekonstruktionen (Lautamies, Harilainen, Kettunen, 

1.1 Knäledens anatomi  

1.2 Rekonstruktion av främre korsband samt rehabilitering 

http://www.sciencedirect.com.proxy.lib.ltu.se/science/article/pii/S0268003317300311#bb0095
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Sandelin & Kujala. 2008). Studier visar på att det finns en ökad risk att drabbas av 

patellofemoral smärta och en förlust av fullt rörelseomfång efter en operation där 

patellasenan använts till rekonstruktionen av det främre korsbandet (Shaieb, Kan, 

Chang, Marumoto & Richardson. 2002) och enligt Sadeghpour et al (2017) är 

hamstringssenan den sena som är mest optimal vid rekonstruktion utifrån smärta, 

rörelseomfång och rehabiliteringstid.  

 

Rehabiliteringen vid rekonstruerad främre korsbandsskada (reconstructed anterior 

cruciate ligament, ACL-R) skiljer sig åt men fokus är att återträna stabiliserande 

muskulatur kring knä, höft och bål. Både det rekonstruerade knät och det icke skadade 

knät tränas. Den proprioceptiva förmågan är en viktig del inom rehabiliteringen då 

den har en stor del i den funktionella knästabiliteten. Den neuromuskulära kontrollen 

rehabiliteras för att få en optimal muskelaktivitet, såsom kontraktion och timing. 

Fokus är även på att återträna koordination och balans för att kunna utföra 

rörelsemönster som före en ACL-R var självklara och utfördes per automatik. 

Rehabiliteringen utförs i cirka 6 månader innan patienten kan återgå till idrott (Kvist. 

2004). För att utvärdera patienten ser man till stabiliteten i och kring leden genom 

posturala tester samt rörelseomfång och styrka innan återgång till idrott (Petersen & 

Zantop. 2013) 

 

Efter rekonstruktion och rehabilitering är det högst sannolikt att inte återfå samma 

funktionalitet i knäleden som tidigare (Bush-Joseph, Hurwitz, Patel, Bahrani, 

Garretson, Bach, Andriacchi. 2001). Efter rekonstruerat främre korsband (ACL-R) är 

chansen att kunna återgå till sin huvudsakliga idrott begränsad och kvinnor har en 

större risk än män att inte kunna återgå till idrott (Ardern, Taylor, Feller & Webster, 

2014). Asymmetrier i vissa rörelser hos personer med ACL-R blir ett faktum, men det 

är oklart i dagsläget hur detta speglar sig vid en dynamisk rörelse i nedre extremitet 

(de Fontenay, Argaud, Blache & Monteil, 2014).  

 

 

 

Fotboll är idag en av världens mest utövade idrotter och det finns en hög incidens av 

skador i de nedre extremiteterna (Wong & Hong, 2005). En vanlig skada för kvinnliga 

fotbollsspelare är främre korsbandsruptur (Fältström, Hägglund, & Kvist, 2017).  

1.3 Kvinnliga fotbollsspelare och ACL-R  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bush-Joseph%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11206254
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hurwitz%20DE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11206254
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Patel%20RR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11206254
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bahrani%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11206254
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garretson%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11206254
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garretson%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11206254
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bach%20BR%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11206254
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andriacchi%20TP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11206254
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Kvinnor har dubbelt så stor risk att drabbas av en främre korsbandsskada jämfört med 

män. Efter rekonstruktion återfås knästabiliteten men den dynamiska posturala 

kontrollen kan bli påverkad (Waldén, Hägglund, Magnusson, & Ekstrand, 2011). 

 

I en studie av Samaan Greska, Hoch, Weinhandl, Bawab & Ringleb (2015) 

undersöktes fysisk funktion med star excuresion balance test (Star Excursion Balance 

Test, 2017, december 6) och single hop test. Resultatet visade på en påverkan på det 

knä med rekonstruerat främre korsband vid utförande av ovan nämnda tester. Studien 

visar även att kompensatoriska rörelsemönster i fot samt höft adderas till 

rörelsemönstret efter rekonstruerat främre korsband.  

 

Den posturala kontrollens betydelse är viktig, den ser till att människan kan behålla 

sin balans och position i förhållande till sin omgivning. Detta genom postural 

stabilitet samt postural orientering. Den posturala kontrollen är möjlig genom ett 

komplext samband mellan nervsystemet och det muskuloskeletala systemet. Postural 

stabilitet involverar människans förmåga att behålla sin centre of mass (COM) 

innanför base of support (BOS). Centre of mass är mittpunkten av kroppens hela 

massa och base of support är själva understödsytan som är i kontakt med exempelvis 

golvet. Människan kan tolka dess position genom sensorisk information från framför 

allt vestibulära, visuella och somatosensoriska organ. Somatosensoriska axon eller 

nerver ger icke visuell information om bland annat kroppens rörelse och position, 

vilket kallas proprioception (Jenkins, Kemnitz & Tortora, 2007).  

 

De organ som registrerar en leds position eller rörelse benämns som 

mekanoreceptorer. Mekanoreceptorerna reagerar på spänningen i t.ex. ligament, hud, 

ledkapsel och muskel. I främre korsbandet i knät finns cirka 2,5% mekanoreceptorer 

vilket gör att det är en viktig struktur för knäts kontroll rent neuromuskulärt (Zimny, 

Schutte & Dabezies, 1986). Vid en rörelse kommer hela eller delar av ledkapsel och 

ledband sträckas ut i en viss ordningsföljd och hastighet vilket mekanoreceptorerna 

reagerar på. Det sker en samverkan mellan de olika mekanoreceptorerna som är 

lokaliserade både i hud, senor och muskler som gör att hjärnan får gemensam 

information om ledens position, rörelsehastighet och riktning (Bojsen-Møller & 

1.4 Postural kontroll  
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Dyhre-Poulsen, 2000). Dessa somatosensoriska system har en viktig del i den 

posturala kontrollen. Vid skada av främre korsband kan alltså proprioceptionen, 

stabiliteten och rörelsekontrollen i knät påverkas (Shumway-Cook, & Woollacott, 

2012).  

 

 

Att mäta den posturala kontrollen kan utföras med olika typer av testbatterier och 

mätsystem, ett av dem är Qinematics. Testet innehåller 7 olika funktionella test som 

mäts med en kamerasensor (Kinect, Microsoft ltd,) för 3D rörelseanalys som är 

kopplat till dator. Kinectkameran anses ha potential att bli ett reliabelt och valid 

instrument (Otte, Kayser, Mansow-Model, Verrel, Paul, Brandt & Schmitz-Hübsch, 

2016). Qinematics fångar 30 bilder per sekund och använder sig då av Kinect 2 

kamera sensor. Qinematic har en specifik mjukvara med biomekaniska algoritmer 

som beräknar positioner och vinklar av axel, höft, knäleden samt COM vid utförande 

av de funktionella testerna. Testet är utformat för hälsovården och där patienten kan 

få direkt feedback från testet utan några värderingar på deras prestation. Det blir som 

ett verktyg där patienten får direkta siffror från sitt test och på så sätt en visuell 

feedback på sitt utförande (Glenn Bilby, 2017). 

 

 

Denna pilotstudie kan ligga till grund för kommande större studier då det går att 

använda Qinematics i samband med korsbandsrehabilitering för att objektivt mäta och 

bedöma postural kontroll och rörelsebeteende vid funktionella test. Idag består 

fysioterapeutisk rehabilitering efter ACL-R främst av styrketräning, rörelseträning 

och neuromuskulär träning (van Melick, van Cingel, Brooijmans, Neeter, van Tienen, 

Hullegie & Nijhuis-van der Sanden, 2016). Det förväntade resultatet med fysioterapin 

är att återfå funktionsförmågan samt att minska smärtan hos den drabbade (Baranoff, 

Hanrahan & Connor, 2015). Genom användning av Qinematics i det fysioterapeutiska 

arbetet som ett utvärderingsredskap vid rehabilitering efter ACL-R kan man se 

utvecklingen kring den posturala kontrollen innan, under och även efter för patienter 

med rekonstruerade främre korsbandsskador samt för att upptäcka kompensatoriska 

rörelsemönster hos individerna. Idag används liknande mätinstrument, som t.ex. 

Qualisys kamerasystem för 3D-rörelseanalys. Qualisys är ett av de ledande företagen 

inom tredimensionella rörelseanalyser. De använder sig av minst tre kameror samt 

1.5 Qinematics  

1.6 Förväntad betydelse av studien  
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reflektorer som monteras på kroppen på personen som undersöks. Detta filmas sedan 

med höghastighetskameror med mycket hög mätnoggrannhet för att bearbetas i en 

mjukvara och kan användas för skadeprevention, rörelseanalyser och biomekaniska 

uppdrag (Qualisys AB).  

 

Qualisys och liknande mätsystem anses idag vara i framkant för mätning av 3D-

rörelser. Dock är utrustning och mjukvaror relativt kostsamt, tekniskt komplicerade 

och tidskrävande att användas. Detta gör att de främst används i specifika rörelselabb 

vid forskningsinstitutioner och specialistkliniker. Nya tekniker från dataspelsindustrin 

så som Kinect kameran som Qinematics mjukvara använder för att samla in 

information möjliggör en billigare, smidigare och enklare lösning för en objektiv 3D 

mätning. Det finns inga tidigare publicerade studier med Qinematics testprotokoll i 

dagsläget, endast opublicerade pilotstudier är gjorda. 

 

2. Syfte  
 
Syftet med studien är att undersöka den postural kontrollen hos kvinnliga 

fotbollsspelare med rekonstruerat ACL, annan knäskada och utan knäskada med 

testprotokoll Qinematics vid unilateralt och bilateralt knäböj. 

 

3. Material och metod  
 

 

Deltagarna i studien har rekryterats från ett fotbollslag i norra Sverige. Kvinnliga 

fotbollsspelare är en välrepresenterad grupp vad gäller just ACL rupturer (Fältström, 

Hägglund, & Kvist, 2017). En anledning till att vi valde deltagare ur samma lag var 

att de har samma träningsupplägg och därför har liknande förutsättningar när de gör 

testet men urvalet är gjort subjektivt enligt Olsson & Sörensen (2012) då vi valt 

frivilliga försökspersoner.  

 

Genom samtal med vår handledare upprättades mailkontakt med lagets sportchef där 

telefonnummer utbyttes för vidare kontakt mellan lagets sportchef och oss författare. 

Sportchefen tog kontakt med de kvinnor i laget som har en ACL-R och därefter 

3.1 Försökspersoner och procedur  
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anordnades ett informationsmöte för att introducera projektet och studien där endast 

de fyra med ACL-R medverkade. De kvinnor med ACL-R som senare deltog fick 

frivilligt anmäla sig till de informationsmöte som hölls. Informationen om projektet 

framgick genom en introduktionsvideo från Qinematics (Glenn Bilby, 2015). Vi gick 

även igenom testet muntligt samt visade testprotokollet fysiskt. Informationsbrev 

lämnades över för att ACL-R gruppen kunde ge vidare informationen till resterande 

deltagare om projektet. Efter informationen kommit ut till ytterligare lagkamrater fick 

de bedöma om de ville delta i studien, se bilaga tre. Därefter fick deltagarna själva 

meddela oss via mail eller telefon om de ville delta i projektet eller inte.  

 

Inklusionskriterier för deltagarna var kvinnor mellan 18-35år som är aktiva inom 

fotboll och genomför minst en träning per vecka. Exklusionskriterier för studien var 

om deltagaren var yngre eller äldre än 18-35år. De deltagare som tillhör gruppen med 

rekonstruerat främre korsband ska ha passerat ett år efter operationstillfället för att få 

delta i studien. Detta utifrån etiska skäl där en skaderisk kan förekomma men även för 

att undersöka rörelsekontrollen efter att skadan anses var läkt, som vanligtvis tar upp 

till 6 månader (Kvist, 2004) samt att personer under 18 år ej är myndiga.  

 

Antalet deltagare blev totalt fyra stycken i ACL-R gruppen då laget endast hade fyra 

spelare med ACL-R och därefter blev det två deltagare med friska knän samt två 

deltagare med annan knäskada. Därav blev det tre olika grupper men för att få 

trovärdiga resultat delades grupperna in efter knäts status och inte på individnivå. 

Alltså blev det 9 knän i gruppen med friska knän, 5 stycken i ACL-R gruppen och 2 

stycken i gruppen med annan skada. När fotbollsspelarna meddelat att det ville delta 

bokade vi in en passande tid och lokal för att utföra testprotokollet. Innan utförande 

av test fick vardera deltagare fylla in en enkät. 
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4. Metod  
 

Projektet genomfördes som en kvantitativ studie med tvärsnittsdesign där kvinnliga 

fotbollsspelare med rekonstruerad korsbandsskada jämfördes med kvinnliga 

fotbollsspelare med annan knäskada samt utan knäskada vid ett mättillfälle.  

 

 

Utrustning 

De mätinstrument som behövdes skickades upp från Glenn Bilby i Stockholm som är 

tillverkaren av Qinematics och idrottsvetare, hälsoentreprenör och fysioterapeut. Med 

assistans från vår handledare inom projektet installerades Qinematics mjukvara samt 

den sensor, kinectkamera på den dator som senare skulle vara den dator där 

mätningarna utfördes.  

 

Pilottester 

För att vi skulle få en klar bild av hur testprotokollet fungerade och på vilket sätt en 

testlokal behövde förberedas för att få goda testresultat gjordes provmätningar vid två 

tillfällen i två olika lokaler. Vid första tillfället testades sex individer som rekryterades 

genom muntlig kontakt med gemensamma klasskamrater. Vid andra provmätningen 

deltog åtta personer och testmätningar genomfördes. Kontakten upprättades genom en 

av våra bekanta. Vid båda provmätningarna hölls en kort presentation om projektet 

samt att de hade rätten att avbryta om de skulle vilja. Deras testresultat skickades 

sedan ut till respektive e-mailadress. Dessa tillfällen gav oss en möjlighet att se vilka 

svårigheter som kunde uppkomma under den slutliga mätningen och även undersöka 

hur lång tid mätningen skulle ta med åtta deltagare. Enligt Carter, Lubinsky & 

Domholdt (2011) är det viktigt att författarna har förberett sig på att samla in sin data.  

 

Test 

Vi reste sedan till en lokal i norra Sverige för att göra mätningarna på aktuella 

deltagare. Mätningarna skedde direkt efter fotbollslagets nittio minuter långa träning. 

Vi använde en lokal där utrustningen installerades och provkördes en gång. För att få 

bästa möjliga resultat av testet användes skyddande tyg för att få en enhetlig bakgrund 

för sensorn. För att markera ut de 15 centimetrarna som testpersonerna skulle stå med 

mellan sina fötter användes tejp. Deltagarna testades sedan allt eftersom de anlände 

4.1 Genomförande  
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till rummet efter deras träning. Data samlades in genom testprotokollet Qinematic. 

Testet tog 10-15 minuter att genomföra och innehöll 7 funktionella tester.  

 

1.Stå stilla i 10 sekunder i anatomisk grundposition med 15 cm mellan fötterna. 

2.Tvåbensstående, 15 cm mellan fötterna och böjer sig ner till vänster och till höger. 

3.Tvåbensstående, böj på benen och res dig upp igen.  

4.Enbensstående på höger fot i 5 sekunder, armar korsade och vänster ben fram. 

5.Enbensstående på vänster fot i 5 sekunder, armar korsade och höger ben fram.  

6. Enbensstående på höger, vänster ben fram, böj på höger ben och res dig upp igen. 

7. Enbenstående på vänster, höger ben fram, böj på vänster ben och res dig upp igen.  

 

Testtiden varierade mellan deltagarna på grund av att vissa rörelser gav oklara resultat 

och samma rörelse fick genomföras flera gånger.  Under testet hade testpersonerna 

shorts och sporttopp. De var även barfota och hade håret uppsatt i en knut bakom 

huvudet (inte hästsvans) för att få så tydliga testresultat som möjligt. Vid varje 

instruktion till en rörelse gavs tre försök att genomföra rörelsen korrekt. Om 

programmet inte fått tydliga resultat av rörelsen så ändrade programmet 

svårighetsgraden till en nivå under aktuell som är mindre utmanande för balansen. 

Programmet instruerar rörelsen automatiskt via bild och ljud och därefter nickar 

testpersonen för att visa att hon förstått och sedan genomförs rörelsen. 

 

Enkät 

Innan testet fyllde respektive testperson i en enkät (bilaga 1) samt läste ett 

informationsbrev och signerade ett samtycke att medverka i studien där även vi 

signerade. Enkäten innehöll bland annat frågor om dominant fot & hand, 

skadehistorisk, ålder, antal år som aktiv fotbollsspelare, tid sedan skada och operation, 

komplikationer under operation samt rehabiliteringstid. Enkätsvaren finns 

sammanställt i tabell ett och figur ett.  
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De olika gruppernas medelvärde gällande ålder, längd och vikt har räknats ut. 

Gruppen med friska knän hade två deltagare och deras medelvärde var 23,5 år, 170 

cm och 65 kg. Gruppen med annan knäskada var också två deltagare och deras 

medelvärde var 27,5 år, 166,5 cm och 66 kg. Det var 4 deltagare i gruppen med ACL-

R och deras medelvärde var 23,75 år, 172,5 cm och 66 kg. 

 

 

 

De variabler som mättes var knäts rörelser i frontalplanet (dvs medialt-lateralt) under 

unilateral samt bilateral knäböj. Rörelsen delades in i nerfas och uppfas vid respektive 

knäböjningsrörelse. Kameran som var placerad framför testpersonen samlade in data 

och analyserade sedan rörelserna. Därefter kalkyleras och bearbetas den slutgiltiga 

datan genom testprotokollets mjukvara. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1 

Sammanställning av enkätsvar 

Deltagare Dominant 

fot 

ACL-R Tid sedan skada Annan skada 

Testperson 1 Höger 
  

Hälseneruptur hö -11 & op. vä 

menisk 2 ggr 

Testperson 2 Höger Vänster 1 år & 8 mån Skada på menisk vä 2v sen 

Testperson 3 Höger Vänster, 2 

gånger 

4 år, 1 år & 10 mån 
 

Testperson 4 Vänster 
  

Vä MCL 6 år sen & vä menisk nu 

Testperson 5 Höger Höger 4 år 
 

Testperson 6 Höger 
   

Testperson 7 Höger 
   

Testperson 8 Höger Höger & 

vänster 

Hö 13 år & vä 4 år 
 

Förkortningar: mån; månader, hö; höger, vä; vänster, op; operation, ggr; gånger, v; veckor, MCL; mediala 
kollateralligamentet. 

4.2 Utfallsvariabler 

4.3 Dataanalys  
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Med hjälp från kinectkamera och Qinematics testprotokoll fick vi fram rörelsen av 

knäleden i frontalplan, medialt och lateralt under de olika övningarna. Variabler som 

finns med i undersökningen är knäets förskjutning i grader, medialt och lateralt i 

frontalplan vid utförande av testerna via en i mjukvaran inbyggd icke-linjär algoritm 

för att beskriva knäets rörelse (den exakta algoritmen är inte officiellt tillgänglig och 

kan därför inte presenteras noggrannare här). Dessutom beräknades persondata såsom 

vikt, ålder och längd, detta ger kvotdata. Vid genomförande av testet fick tre av 

deltagarna oklara resultat. Genom att studera resultaten i mjukvaran Movement lab, 

den programvara som bearbetar resultaten, fick vi fram knäts förskjutning i grader 

även hos de deltagare som tidigare hade oklara resultat (tabell 2). Tiden efter ACL-R 

varierar mellan personerna rent rehabiliteringsmässigt och funktionsmässigt, därför 

finns även en variabel med hur lång tid det var sedan rekonstruktionen skedde. Även 

denna information ger kvotdata. Kvotdata definieras med att det finns en nollpunkt, 

samt att medelvärde och standardavvikelse (SD) kan beräknas.  

 

 

Den undersökning vi gjort är en pilotstudie som beskriver datan deskriptivt och 

eftersom de är endast 4 personer i gruppen med ACL-R samt två personer i resterande 

grupper finns det inte tillräckligt med deltagare (statistisk power) för att göra en 

signifikantanalys. Nominaldata fås genom variablerna ACL-R eller inte och vilken 

typ av operation testobjektet har gått igenom. Alltså vilken typ av sena som använts, 

exempelvis semitendinosus- eller patellarsenan. Vi fick även fram nominaldata i 

frågorna om testpersonerna är höger- eller vänster hänt, höger- eller vänsterfotad och 

vilket korsband som är rekonstruerat. Nominaldata innebär att det går att dela in 

individerna i olika klasser men det går inte att rangordna mellan dem, inget kommer 

före det andra.  

 

Vid sammanställning av resultatet har vi skapat grupperna utifrån knäskada eller icke-

knäskada. Grupperna är alltså inte indelade efter individ utan efter knäts status. En 

deltagare som har ett oskadat knä och ett knä med ACL-R medverkar i resultatet i två 

olika grupper, både ACL-R gruppen och gruppen med friska knän.   
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Det etiska övervägande som vi tog ställning till speglades utifrån autonomiprincipen, 

godhetsprincipen, principen att inte skada samt rättviseprincipen (Olsson, & 

Sörensen, 2011). Att ur ett etiskt perspektiv se till att människans integritet och att 

valet att avbryta sin medverkan i studien alltid fanns och detta poängterades i både 

informationsbrevet men även under själva testdagen. Det informationsbrev (bilaga 2) 

som fanns till de åtta deltagarna i studien där själva genomförandet av testprotokollet 

samt utförandet av studien stod transparent beskrivit på en lekmannamässig nivå. 

Syftet, kontaktuppgifter och projektets upplägg fanns även beskrivet samt att det 

fanns ett samtycke mellan oss och testpersonerna, detta informationsbrev signerades 

sedan av deltagare efter genomläsning och godkännande att medverka i studien. 

Detta var en huvudpunkt för att deltagarna skulle kunna bestämma om de ville 

medverka eller inte och som författare måste det vara klargjort att deltagarna förstår 

den information som ges ut (Olsson, & Sörensen, 2011). De som deltar i denna studie 

var över 18 år vilket betyder att det inte behövs målsmans underskrift för 

samtyckeskrav.  

 

All information som vi tagit del av behandlas konfidentiellt och den data och 

information som tillhandahålls används enbart till studiens ändamål. De risker som 

föreligger kan vara när delar av själva testprotokollet utförs t.ex. finns det en viss 

fallrisk att någon av testpersonerna tappar balansen under någon rörelse. Vi bedömde 

att denna risk var mycket liten då deltagarna är aktiva fotbollsspelare samt att 

samtliga funktionella tester i testprotokollet var vanliga funktionella 

rörelser/färdigheter som normalt utförs dagligen. Testpersonerna genomförde testet 

efter en fotbollsträning vilket innebar att de var uppvärmda innan testet. De medför en 

minskad risk för sträckning eller blödning i muskulatur (LaBella, Huxford, Grissom, 

Kim, Peng & Christoffel, 2011). Dock är muskeltrötthet en riskfaktor för skada i 

muskulatur (Opar, Williams & Shield, 2012), men i detta fall är övningarna som 

nämnt ovan vanliga funktionella rörelser vilket även i detta fall räknas som en mycket 

liten risk. Det kan vara så att någon av testpersonerna har smärta efter operation eller 

skada som kan öka av aktiviteten men dessa risker anses inte överstiga nyttan med 

själva studien enligt oss.     

4.4 Etiska överväganden  
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 5. Resultat  
 

Alla åtta deltagare genomförde samtliga knäböjningstest, dvs bilateralt test och 

unilateralt test med vänster respektive höger ben. Tabell 2 presenterar respektive 

deltagares knärörelse i frontalplanet vid ner- respektive uppfasen för de respektive 

testen.  

Tabell 2 

Sammanställning av resultat 

Deltagare Bilateral knäböj 
Unilateral knäböj 

höger 

Unilateral knäböj 

vänster 
 

 ACL-R 
Ner  

Hö 

Upp  

Hö 

Ner  

Vä 

Upp  

Vä 
Ner  Upp  Ner  Upp  

Testperson 1  19° 10° 10° 15° 16° 10° 20° 5° 

Testperson 2 Vä 8° 13° 10° 7° 2° 4° 17° 6° 

Testperson 3 Vä 15° 15° 11° 11° 7° 5° 2° 3° 

Testperson 4  6° 5° 11° 12° 0° 12° 8° 6° 

Testperson 5 Hö 25° 27° 7° 8° 20° 12° 8° 11° 

Testperson 6  7° 6° 3° 4° 0° 6° 0° 5° 

Testperson 7  12° 4° 7° 13° 8° 10° 4° 12° 

Testperson 8 Hö+vä 11° 10° 22° 23° 24° 4° 9° 11° 

Förkortningar: ACL-R; Främre korsbands rekonstruktion, Hö; höger, Vä; vänster 
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Vid jämförelse mellan grupper vid bilateralt test är knäts rörelse större hos individer 

med ACL-R jämfört de med annan knäskada respektive friska knän, både i ner och 

upp fasen (figur 1-2). I figur 1-4 är n det totala antalet knän i vardera grupp. 

 

 

Figur 1. Knäskålens förskjutning i frontalplanet (dvs medialt-lateralt) i grader vid knäflexion i knäböj 
bilateralt. 

  
Figur 2. Knäskålens förskjutning i frontalplanet (dvs medialt-lateralt) i grader vid knäextention i knäböj 
bilateralt. 
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Resultatet vid unilateral knäböj av knäts rörelse i sagittalplan tyder på en ökad 

förskjutning hos personer med ACL-R men även annan skada jämfört med friska 

knän under knäflexion, dvs. nerfasen (figur 3). Dock visar resultatet att gruppen med 

friska knän har större förskjutning under knäextensionen, dvs. uppfasen än vid 

knäflexionen. Grupperna med annan skada och ACL-R har mindre skillnad i 

förändrad knävinkel mellan knäflexion (nerfas) och knäextension (uppfas) än vad 

gruppen med friska knän har (figur 3 & 4).  

 

 
Figur 3. Knäskålens förskjutning i frontalplanet (dvs medialt-lateralt) i grader vid knäflexion i unilateral 
knäböj. 

 

 
Figur 4. Knäskålens förskjutning i frontalplanet (dvs medialt-lateralt) i grader vid knäextension i unilateral 
knäböj.
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6. Diskussion  
 

 

Deltagarna valdes ut genom ett subjektivt urval. Detta kan leda till en viss skevhet av 

resultatet då mätningarna gjordes mot en riktad grupp och avviker då från den stora 

massan (Olsson & Sörensen, 2012) och det finns därav ingen chans att vi kan 

generalisera vårt resultat.  

 

Datainsamlingen genomfördes med Qinematics testprotokoll som enda 

informationskälla. Frågor som är aktuella att beakta är både om testet överensstämmer 

mellan mätningarna, det vill säga att reliabiliteten beror dels på precisionen hos 

mätutrustningen och dels på upprepbarheten av rörelsebeteendet under testet hos de 

som undersöks (Olsson & Sörensen. 2012). Det finns för närvarande inga andra 

publicerade studier där Qinematics har använts vilket kan påverkat studiens utfall och 

vilket gör att vi inte har kännedom om testprotokollets och de beräknade variablernas 

validitet eller reliabilitet. Den forskning som finns är baserad på den sensor som 

Qinematic använder sig av nämligen Kinect.  

 

Kinect är en kamera som har potential att bli ett reliabelt och validerat verktyg enligt 

Otte et al. (2016). Med detta som enda informationskälla kan det vara ett problem att 

se resultatet som trovärdigt. Med det faktum att Qinematics varken är reliabilitets eller 

validitetstestat vore det av vikt för att få ett mer trovärdigt resultat att jämföra 

resultaten av studien med en replika där annat mätinstrument används som är mer 

utvärderade än Qinematics. Detta skulle kunna vara Qualisys som är ett trovärdigt 

mätinstrument (Jensenius, Nymoen, Skogstad & Voldsund, 2012). Då vore det av vikt 

för att bekräfta resultaten som Qinematics gett angående den posturala kontrollen. 

Detta var inte fokus under denna studie men bör göras i kommande studier. Istället 

har vi fått utgått från att aktuellt resultat är sanningsenliga. Viktigt att tillägga är det 

faktum att vi har tolkat resultaten som sanningsenliga för att analysera och diskutera 

den data som tagits fram genom projektet. I dagsläget finns det opublicerad data som 

validitetstestar Qinematics där mätinstrumentet jämförs med Qualisys som visar på 

relativt god överensstämmelse mellan Qinematics mätningar och Qualisys, vilket 

stärker att resultaten av de mätningar som genomförts vid denna studie är mer 

trovärdiga. Studiens resultat speglar att Qinematics är ett tillräckligt trovärdigt och 

6.1 Metoddiskussion  
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valid mätinstrument med sin mjukvara och att det väl kan användas inom det kliniska 

arbetet inom fysioterapin för att förbättra och effektivisera arbetet (Krautwald, 

Lundgren & Jonsson. 2017).  

 

Enligt Carter, Lubinsky, & Domholdt (2011) bör författare förbereda sig på att samla 

in data oavsett hur datainsamlingen görs. Även det faktum att öva och känna sig säker 

på de instrument som användes i studien är något som Carter et. al. (2011) poängterar. 

Planeringsfasen är en av de viktigare delarna i en studie oavsett vilken typ av design 

som valts (Olsson & Sörensen, 2012). Vi genomförde två pilotomgångar där första 

omgången innehöll sex deltagare och den andra gruppen innehöll åtta deltagare. Detta 

för att vi skulle ha kunskap och färdighet kring hur systemet och mätutrustningen 

används. 

 

Rekryteringen av aktuella testpersoner gjordes genom upprättad kontakt med 

fotbollslagets sportchef. Under det första informationsmötet som genomfördes sju 

dagar innan testet deltog fyra personer av de åtta deltagare som var planerade att delta 

i studien. Olsson & Sörensen (2011) beskriver ett informationskrav vid studier där 

upplägg av studien, förväntad nytta, rätten att avbryta, eventuella risker och namn, 

adress samt telefonnummer till författaren av studien. Denna information framgick till 

resterande personer genom att de fyra som deltog i mötet spred informationen vidare 

samt att ett informationsbrev delades ut. Vi kan inte garantera att informationen gick 

fram till resterande deltagare. Här behöver vi som projektledare ha en tydligare plan 

och vara tydlig i vad som ska ske och förmedla vikten av att de som är intresserade att 

delta i studien bör vara på det informationsmöte som är bestämt för att få den 

fullständiga information som behövs för att kunna delta i studien. Som Olsson & 

Sörensen (2011) beskriver är informationen angående studien av vikt vilket vi som 

författare borde ha tagit mer hänsyn till och kontrollerat och planerat in 

informationsmötet så alla deltagare i studien skulle kunnat medverkat. Innan 

genomförandet av testerna fick samtliga deltagare i studien muntlig och skriftlig 

information för att garantera att informationen gått ut till alla deltagare i gruppen.  

 

Datainsamlingen skedde direkt efter en träning som varat under 90 minuter vilket kan 

ha påverkat testresultaten. Därav fanns det en viss risk med testet men eftersom det 

inte gick att genomföra mätningarna på annan tid än efter träning, då det var det enda 
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alternativ som gavs. Testet genomfördes endast en gång med varje testperson trots att 

det kan vara till fördel att låta deltagarna genomföra testet exempelvis tre gånger och 

sedan använda det bästa av resultaten (Bellardini, Henriksson & Tonkonogi, 2016). 

Detta var dock inte möjligt då den avsatta tiden för genomförande av mätningarna 

från lagets schema var väldigt begränsad. Även det faktum att vissa spelare fick vänta 

och hann bli nedkylda innan de kunde genomföra testet då många spelare kom under 

samma tid. Att strukturera upp mer kan ha varit till fördel för att minimera de 

störningsmoment som fanns, flera personer iakttog den person som testades vilket kan 

ha resulterat i att den person som testats blivit störd vilket i sin tur kan påverkat 

resultatet. Även den sal där mätningarna gjordes hade ett stort glasparti ut mot en 

ishall vilket ytterligare kan ha stört aktuell testperson då olika träningar pågick på isen 

utanför glaspartiet. De uppgifter som lämnas till oss ska behandlas konfidentiellt 

enligt Olsson & Sörensen (2011).  

 

Vid mätningarna kopplades deltagarens e-mail till själva resultatet av mätningen 

vilket gjorde att vi har vetskap om vilket resultat som hör ihop med specifik 

testperson. För att göra resultatet så avidentifierat som möjligt för utomstående tog vi 

bort namn och ger inte ut mer information om testpersonerna än nödvändigt. Detta 

anser vi vara en svaghet med studien. Då testet och mjukvaran är utformad på det sätt 

att mailen kopplas var det svårt att utföra metoden på annat vis men vid en 

återskapande av studien skulle nya, blindade mailadresser skapas för varje testperson 

för att ytterligare säkerställa anonymitet för den person och för dess data som samlas 

in. Även att mjukvaran uppdateras för att inte behöva koppla mailadressen till aktuell 

person utan istället blinda resultatet direkt för att helt minimera risken för att onödig 

information om deltagarna går att spåra genom projektet.  
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Vid bilateral knäböj tyder resultatet på att ACL-R har en större förskjutning av knät 

genom hela rörelsen än gruppen med friska knän. Även annan knäskada visade ökad 

förskjutning av knäet vid bilateral knäböj i frontalplan, det vill säga medialt-lateralt, 

jämfört med friska knän vid både ner och uppfasen. Samma resultat visade sig vid 

unilateralt knäböj under nerfasen, där förskjutningen av knät i frontalplan vid ACL-R 

respektive annan skada var större jämfört med friska knän.  

Det faktum att friska knän har en mer stabil rörelse än motsvarande grupper är ett 

resultat som vi förväntat oss. Delvis på grund av att en skada kring en led ofta kan 

leda till en ökad laxitet, det vill säga en ökad rörelse i ledband och ledkapsel 

(Thomeé, Swärd & Karlsson, 2011). Knäledslaxiteten kan öka över tid efter operation 

av meniskskada vilket möjligen kan påverka knäkontrollen hos gruppen med annan 

skada (Thorlund, Creaby, Wrigley, Metcalf & Bennell, 2014). Det finns även 

forskning som tyder på att personer med ACL-R har nedsatt styrka i knäts extension- 

och flexionsmuskulatur efter 6 månaders rehabilitering och dessa muskler har en 

viktig inverkan på knäledens dynamiska stabilitet (Thomas, Villwock, Wojtys & 

Palmieri-Smith, 2013) vilket kan vara en av orsakerna till varför skadade knä har 

ökad förskjutning. Vid ACL-skada kan även proprioceptionen, stabiliteten och 

rörelsekontrollen i knät blivit nedsatt (Shumway-Cook, & Woollacott, 2012) vilket i 

sin tur kan leda till att den dynamiska stabiliteten och rörelseprecisionen påverkats då 

testen har genomförts.  

Resultatet överlag visar på att knäts rörelse är mindre hos icke-skadade knän, däremot 

ser man en motsatt skillnad vid unilateral knäböj i uppfasen (figur fyra). De individer 

vars knä är utan tidigare skada har en större rörelse än resterande. Detta resultat var 

oväntat då vi förväntade oss att det skulle finnas en sämre knäkontroll, större rörelse 

hos de individer vars knä genomgått en ACL-R än de individer med opåverkad 

knäled. Det oväntade resultatet kan möjligen bero på att efter en rekonstruktion eller 

annan knäskada krävs en gedigen insats med rehabilitering och träning för att kunna 

återgå till idrott (Ardern, Taylor, Feller & Webster, 2014) och speciellt fotboll som 

kräver mycket av dess utövare (Little & Williams, 2005). Därav kanske just den 

rehabilitering som individer genomgår efter operation förklarar resultatet (Henriksson, 

6.2 Resultatdiskussion  
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Ledin & Good, 2001). En väl tillämpad rehabilitering för individer som genomgått en 

ACL-R kan ha gjort att den posturala kontrollen återgått mer mot det normala. Dock 

är rörelsen endast mer stabil vid uppfasen under unilateralt knäböj och inte i de 

resterande rörelser. Därför kan det vara mer troligt att resultatet beror på att de 

tidigare skadade knäna har tränat uppfasen mer än nerfasen i sin rehabilitering eller att 

koncentrationsnivån på själva rörelsen är bättre vid uppfasen än vid nerfasen. 

Unilateralt knäböj är en svårare uppgift, än bilateral knäböj, som ställer högre krav på 

t.ex. balans och styrka i gluteus medius (Crossley, Zhang, Schache, Bryant & Cowan, 

2011). Nedsatt höftstyrka kan medföra en mer valgiserande position av knäleden 

(Powers, 2010). Om de testpersoner som använts i denna pilotstudie genomgått en 

rehabilitering som fokuserat på höftmuskulaturen kan detta vara en förklaring till att 

de individerna med ACL-R har en mindre förskjutning av knät i extensionsmomentet, 

det vill säga uppfasen vid unilateral knäböj. Vi hade inte tillgång till respektive 

testpersoners rehabiliteringsplan, vilket skulle vara av intresse för att kunna dra en 

slutsats kring betydelsen av stabiliserande muskulatur kring höftleden och dess 

betydelse för knäleden samt ett resonemang kring olika rehabiliteringsformer men 

detta kan utvecklas för kommande studier.    

För samtliga testpersoner i gruppen med ACL-R visar resultatet att det knä som är 

tidigare skadat haft en ökad rörelse vid både bilateralt och unilateralt knäböj i 

jämförelse med samma individs friska knä utom hos testperson tre. Testperson tre är 

även den testpersonen som haft två ACL-R på samma knä. Något vi frågar oss är hur 

hon är den enda som har mindre rörelse i sitt tidigare skadade knä än sitt friska knä, 

vid både ner och uppfas (tabell två). Skulle orsaken till detta möjligen vara att 

testpersonen har rehabiliterat sitt knä upprepade gånger då skadan skett på samma 

knä. Enligt studie av Clark, Röijezon & Treleaven (2015) kan bland annat manuell 

terapi, koordinationsträning och balansträning vara mycket viktigt för att förbättra 

proprioceptionen efter skada. Det kanske är så att testperson tre har haft fler av dessa 

övningar som har stort värde för proprioceptionen än resterande i ACL-R gruppen och 

därav ett stadigare rörelsemönster vid test. Som nämnt ovan har vi inte tillgång till 

varje testpersons rehabiliteringsplan vilket skulle varit värdefullt för att kunna göra 

denna slutsats. Men det finns flera faktorer som påverkar läkningen av en skada, som 

exempelvis infektioner, ålder, stress och sjukdomar (Guo & DiPietro, 2010). Varje 
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individ har sina förutsättningar vilket kan vara en faktor i att testperson tre har ett 

bättre resultat än resterande deltagare.  

Efter en ACL-skada och ACL-R kan kroppen börja använda ledstabiliseringsstrategier 

för att minska translationen av tibia vid dynamisk rörelse i form av ökad aktivitet av 

hamstringsmuskulaturen (Tagesson, Öberg, & Kvist, 2010). Detta är för att öka den 

anteriora stabiliteten som det främre korsbandet annars ger. Ytterligare en strategi 

som kroppen använder för ökad knästabilitet är en förlängd aktivering av 

gastrocnemius vid rörelse (Klyne, Keays, Bullock-Saxton & Newcombe, 2012). 

Stabiliseringsstrategierna kan även de vara en del av orsaken varför testgruppen med 

ACL-R och gruppen med annan skada har mindre förskjutning av knät medialt-

lateralt i frontalplan vid uppfasen under unilateral knäböj jämfört med de friska 

knäna. Dock visar Wojtys, Ashton-Miller & Hustons studie (2002) att kvinnor har en 

sämre förmåga till detta muskelskydd av de passiva strukturerna i knät än män. Det 

skulle även kunna vara så att de ökade påfrestningarna som blir vid unilateralt knäböj 

leder till en stiffness hos de med ACL-R som ger intrycket av en mer stabil rörelse vid 

testet men kanske inte i det dagliga livet. Rörelse unilateralt knäböj ger alltså 

resultatet av en mer kontrollerad utföring av rörelsen men att det istället är en form av 

försvarsmekanism där mer kraft behövs för att stabilisera leden än vad som egentligen 

är normalt. 

I en studie gjord av Reider, Arcand, Diehl, Mroczek, Abulencia, Stroud, & Staszak 

(2003) visar resultatet att personer efter en ACL-R har brister i sin posturala kontroll 

bilateralt i knälederna oavsett att det enbart var ett knä som var opererat för ACL-R. I 

bilateralt knäböj i detta test såg vi att rörelsen hos de knän med ACL-R var större än 

de knän som inte genomgått en ACL-R eller hade tidigare knäskada. Det som är 

viktigt att poängtera i denna studie är att vi valt att addera alla friska knäleder i en 

grupp. Detta innebär att vissa av de knän som här anges som friska knän ändå kan ha 

en avvikande funktion p.g.a. skada i kontralateralt knä. 

Det finns tidigare forskning som undersökt skillnaden i en ledrörelse efter 

rekonstruktion med semitendinosus eller semitendinosus och gracilissenor. Den 

motoriska kontrollen, quadriceps vridmoment och den anteriora translationen av tibia 

visar ingen skillnad mellan senorna. Däremot visar forskningen på att den dynamiska 

styrkan påverkas negativt framförallt under knäflexion vid användning av 
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gracilissenor vid ACL-R (Yosmaoglu, Baltaci, Ozer, & Atay, 2011). Den dynamiska 

styrkan kan vara viktig vid sporter med höga krav på hamstringsmuskulaturen som 

exempelvis vid fotboll. Deltagarna i denna studie har alla en rekonstruktion med 

semitendinosus sena vilket gör att gracilissenans negativa effekt på knäledens 

funktion inte behöver vara en del i denna studies resultat.  

Denna initiala pilotstudie antyder att det finns skillnader i knäts rörelse mellan 

knäleder som genomgått ACL-R jämfört med knäleder som har annan specifik skada 

samt friska knäleder med mätningar genom Qinematics testprotokoll. Dock kan vi 

inte dra någon slutsats kring resultaten då det anses vara för få deltagare. Fler studier 

efterfrågas kring själva Qinematics mätinstrumentet och dess reliabilitet och validitet 

samt större studier med fler deltagare med och utan främre korsbandsskada.  

 

 

Med de resultat som studien visar kan Qinematics användas som ett verktyg i 

rehabiliteringen för att objektivt kunna mäta hur den posturala kontrollen är och 

utvecklas under rehabiliteringstiden, samt efter avslutad rehabilitering och detta kan 

vara en bra implikation inom den kliniska vardagen för fysioterapeuten. Resultatet 

från studien visar även att det kan med fördel vara aktuellt att screena den posturala 

kontrollen för att förebygga och undvika knäskador i framtiden. 

 

 

 

Studien pekar på större knärörelse i frontplanet hos kvinnliga fotbollsspelare med 

rekonstruerad korsbandsskada vid bilateralt knäböj. Vid unilateralt knäböj var 

resultaten varierande med större rörelse i nedfas men ej uppfas. Detta är en initial 

pilotstudie. Större studier med fler deltagare behövs för att möjliggöra statistiska 

signifikansanalyser av eventuella gruppskillnader. 

 

 

 

 

 

7.  Klinisk implikation 

 

8.  Konklusion  
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10. Bilagor  
 

 

Qinematic testprotokoll      Frågor innan test 

Ålder: 

___________________ 

Längd: 

__________________ 

Vikt: 

__________________  

Dominant hand: 

Högerhänt 

Vänsterhänt 

Dominant fot: 

Högerfotad 

Vänsterfotad 

Hur länge har du spelat fotboll? 

___________________  

Vilket främre korsband är rekonstruerat? 

Höger korsband 

Vänster korsband 

Hur lång tid har det gått sedan skadan? 

__________________ 

Hur lång tid har det gått sedan operationen? 

__________________ 

Vilken typ av operation gjordes? 

__________________ 

Komplikationer? 

__________________ 

Tränar du utöver fotbollen, i så fall vad? 

__________________ 

Hur lång var din rehabiliteringstid? 

___________________

Bilaga 1. Enkät före test  



 

Hur kraftig är din smärta just nu på en skala mellan 1-10? 

(0 ingen smärta alls, 10 värsta tänkbara smärtan) 

__________________ 

Har du några andra sjukdomar eller skador? 

__________________ 



 

 

Informationsbrev till deltagare 

Syftet med projektet är att undersöka rörelsekontrollen hos kvinnliga fotbollsspelare 

med rekonstruerat främre korsband med mätinstrumentet Qinematics. Totalt kommer 

8 personer testas, en testgrupp på 4 personer med rekonstruerat främre korsband samt 

en kontrollgrupp med icke rekonstruerat korsband. Testet genomförs med hjälp av en 

dator, mjukvara och en sensor. Den data som fås ut behandlas konfidentiellt i den mån 

det går och datan används enbart för studiens ändamål.  

 
 

Nedan följer en beskrivning hur testet kommer att gå till:  

Testpersonen ska ha på sig minimalt med kläder t.ex. underkläder eller tighta icke-

reflekterande kläder, barfota och med håret uppsatt i en bulle bakom huvudet (ingen 

hästsvans). Testtiden är på 6-10 minuter. Varje testperson har ett ID nummer/email 

och personens test lagras med en tidsstämpel under varje ID-nummer. Deltagarna 

fyller i några grundläggande frågor om ålder, vikt, kön och om skadeincidenten. Efter 

de får testpersonen utföra basrörelser som programmet via ljud och bild instruerar 

personen att utföra. När programmet instruerat en rörelse ber programmet 

testpersonen att nicka för att visa att hon har förstått och sedan får hon genomföra 

instruktionerna framför kameran. Om testpersonen inte följer instruktionerna fullt ut 

kommer programmet att dirigera rörelsen och be testpersonen att göra om uppgiften. 

Man har 3 försök på sig att klara av rörelsen per instruktion (4 försök om man 

inkluderar provrepetitionen vid den första instruktionsvideon), efter de kommer 

programmet ändra rörelsen till ”lätt” vilket betyder att den är delvis viktbärande och 

mindre utmanande för balansen. Testprotokollet inkluderar 7 olika övningar som 

genomförs ståendes framför en dataskärm och testpersonen har tre försök på varje 

övning utan feedback mellan försöken.  

1. BD: stå stilla i 10 sekunder i anatomisk grundposition med 15 cm mellan fötterna  

2. BR: enbensstående på höger fot i 5 sekunder, armar korsade och vänster ben fram  

3. BL: enbensstående på vänster fot i 5 sekunder, armar korsade och höger ben fram  

4. SBL och SBR: tvåbensstående, 15 cm mellan fötterna och böjer sig ner till vänster 

och till höger  

5. SQD: tvåbensstående, böj på benen och res dig upp igen  

6. SLSQR: enbensstående på höger, vänster ben fram, böj på höger ben och res dig 

upp igen  

7. SLSQL: enbenstående på vänster, höger ben fram, böj på vänster ben och res dig 

upp igen.  

Om inspelad data är otillräcklig som t.ex. en benböj som inte är tillräckligt djup, 

kommer Qinematic att rapportera att ”datan inte var tillräcklig”. 

Du som deltagare kan under hela testets gång välja att avbryta testet och ett 

samtycke att du som person vill delta i projektet ska vara överenskommet samt 

nedtecknat, daterat och signerat av dig som testperson samt av oss 

projektansvariga.  

Deltagare: 

Projektansvarig: 

 Bilaga 2. Informationsbrev till deltagare  



 

 

 

Testperson 1.  

 

 

Bilaga 3. Testprotokoll med resultat. Samtliga deltagare 
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Testperson 3.  

 

 

 

 

 

 



 

Testperson 4.  

 

 

 

 

  



 

Testperson 5.  

 
 

 

 

 

 



 

Testperson 6.  

 
 

 

 

 



 

Testperson 7.  

 
 

 



 

Testperson 8.  
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