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Abstract 
 

Background: Three dimensional motion analysis systems and goniometer meas-

urement are often analyzed in relation to each other in biomechanical science, although 

the correlation between the methods are not well researched.   

Aim and purpose: To investigate the criterion validity between physical exami-

nation of lower extremity using a goniometer with a three dimensional motion analysis 

system. 

Method: Six healthy participants (12 lower limbs) were recruited. The variables 

of interest were passive hip internal and external rotation, knee joint extension, static 

knee valgus, internal and external tibia rotation, bimalleor angle and ankle dorsal flex-

ion range of motion. Measurements were collected with goniometer and a three dimen-

sional motion analysis system. A modified Helen Hayes marker set was used and the 

physical examination was made by two physiotherapists using conventional testing po-

sitions. Spearman’s rank correlation coefficient and Bland Altman plot were used to de-

scribe correlation and level of agreement, respectively. 

Results: Hip external rotation (rs=0.97), BMA (rs=0.96) and hip internal rotation 

(rs=0.89) showed acceptable and significant correlation (p<0.01). Tibia internal rotation 

(0.60, significant p<0.05), ankle dorsiflexion (rs=0.56 p>0.05) tibia external rotation 

(rs=0.50 p>0.05) knee valgus (rs=-0.16 p>0.05), knee extension (rs=-0.20 p>0.05) did 

not correlate.  

Conclusion: The criterion validity were good between the measurements for hip 

external and internal rotation and BMA. Criterion validity could not be described for 

the other measurements. 

 

Keywords: Three dimensional motion analysis, goniometer, correlation, criterion 

validity.  
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Bakgrund 

Vid forskning såväl som vid utvärdering av kliniskt arbete läggs stor vikt vid att 

använda valida och reliabla mätinstrument. I tidigare biomekanisk forskning har mät-

metoderna goniometermätning samt tredimensionell rörelseanalys (3D RA) förekommit 

frekvent. Vid insamling av kinematisk data från dynamiska aktiviteter såsom gång och 

hopprörelser används vanligen 3D RA-system i laboratoriemiljö (Ford et al., 2003, 

Kristianslund and Krosshaug, 2013, Perry and Burnfield, 2010). I samband med en 3D 

RA utförs i regel även en klinisk rörlighetsundersökning för att se den testade indivi-

dens anatomiska förutsättningar och begränsningar. För att bedöma ledpositionering 

och passiv rörlighet i en led vid en klinisk undersökning används vanligen goniometer 

(Clarkson, 2000, Norkin and White, 2009). Ett exempel på passiv rörlighet kan vara 

passiv inåt- eller utåtrotation i en höftled medan en ledpositionering kan vara statisk 

valgus- eller varusposition i en knäled. 

Inom idrottsmedicin har biomekaniska mätinstrument under längre tid använts för 

att öka förståelsen för belastningsmönster och skademekanismer vid idrottspecifika mo-

ment. Främre korsbandsskador (ACL-skador) har länge intresserat forskare och före-

kommer frekvent inom basket, fotboll och handboll, och merparten av skadorna sker 

utan kontakt med mot- och medspelare (Agel et al., 2005, Dick et al., 2007, Renstrom 

et al., 2008). Det har visats att idrottande kvinnor löper en 2-4 gånger högre risk att 

drabbas av ACL-skada jämfört med män (Prodromos et al., 2007) samt att risken för att 

drabbas av en ACL-skada är multifaktoriell och anses bero av ett samspel av neuromus-

kulär kontroll, anatomi, biomekanik, genetik och hormonella faktorer (Hewett, 2000, 

Shultz et al., 2015). Biomekaniskt kan en ligamentskada förklaras så som att en led ut-

sätts för en extraordinär belastning i ett onormalt rörelseomfång vilket leder till belast-

ning på ligament och möjliggör skada (Besier et al., 2001, Boden et al., 2000). 

Genom att använda 3D RA har forskning visat att en ökad valgusvinkel i knäled 

vid den dynamiska aktiviteten ”vertical drop jump” bidrog till ökad risk för ACL-skada 

(Hewett et al., 2005). Vid den dynamiska aktiviteten ”side cutting manouver” kan en 

ökad höftadduktion vara en möjlig riskfaktor för ACL-skada (Imwalle et al., 2009). 

Med hjälp av goniometerundersökningar har man i retrospektiva studier kunnat påvisa 

ett samband mellan ACL-skada och avvikande passiv ledrörlighet och ledpositionering. 

Faktorer som visat ett samband med ökad skaderisk var ökad knäextension, ökad val-
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gusvinkel i knäled, ökad tibial rotation, ökad utåtrotation i höftled likväl som en mins-

kad inåtrotation i höftled och en minskad dorsalflexion i ankelled (Amraee et al., 2017, 

Bedi et al., 2016, Branch et al., 2010, Myer et al., 2008). Flera av dessa faktorer har på-

visats vara mer förekommande hos kvinnor än män och därmed vara möjligt bidra-

gande faktorer till könsskillnaden i skadeförekomst (Shultz et al., 2008). Nguyen med 

fler visade ett samband mellan anatomiska– och dynamiska riskfaktorer där grupper 

med anatomiska riskfaktorer för ACL-skada även uppvisade större moment av dyna-

misk valgus vid utförande av ”vertical drop-jump” (Nguyen et al., 2015).  

Vid användning av 3D RA för insamling av kinematisk data från gångaktivitet an-

vänds vanligen en markörsättning enligt Helen Hayes modell (Davis et al., 1991), vilken 

vid hoppaktiviteter normalt modifieras något (Hewett et al., 2005, Imwalle et al., 2009, 

Kristianslund et al., 2012). Studier har visat att metoden har en god intrabedömarreliabi-

litet vid dynamisk hoppaktivitet (Ford et al., 2007, Mok et al., 2016), men även brister 

med metoden har uppvisats. Svårigheten att placera ut markörerna på exakt rätt anato-

misk position, i synnerhet avseende knäleden, har i studier visat brister i interbedömar-

reliabiliteten och anses som mätinstrumentets främsta svaghet. (Gorton et al., 2009, 

Szczerbik and Kalinowska, 2011, Carson et al., 2001). Få studier har undersökt validite-

ten av 3D RA, vilket kan ha bakgrund i svårigheten med att kvantifiera dynamisk aktivi-

tet. I en studie av Miranda med fler har man dock kunnat jämföra metoden mot en avan-

cerad röntgenmetod där man röntgenologiskt kunnat mäta den verkliga ledrörligheten 

vid dynamiska hopp. Resultatet av denna visade att det även finns en felkälla vid 3D RA 

på grund av att huden, och därmed markörerna, förflyttade sig något i landningsmomen-

tet vid hopp (Miranda et al., 2013). Trots ovan nämnda brister anses metoden som en av 

de främsta för insamlande av kinematisk data och används flitigt i både forskning och 

klinisk verksamhet (Hewett et al., 2015, Kadaba et al., 1990, Perry and Burnfield, 2010, 

Ford et al., 2007, Mok et al., 2016).  

Goniometermätningens reliabilitet har studerats väl och anses vara god för extre-

mitetsleder, även om det finns svårigheter med dess repeterbarhet och en standardavvi-

kelse på 5 grader har påvisats i studier där en person utför upprepade mätningar med en 

universalgoniometer (Norkin and White, 2009). Goniometermätning har även en påvisad 

god validitet genom studier som jämfört metoden med röntgenologisk mätning av knä-

flexion och knäextension (Norkin and White, 2009). Validitet och reliabilitet för gonio-

metermätning av passiv tibial rotation har dock varit svårare att påvisa. I en tidig studie 

jämfördes fyra olika kliniska mätmetoder med goniometer där ingen av dem uppvisade 
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god reliabilitet (Milner and Soames, 1998). Senare har kliniskt användbara metoder med 

handhållen digital inklinometer visat acceptabel till god reliabilitet (Hudson, 2008, 

Krause et al., 2013) medan studier som kunnat påvisa en ökad tibial rotation som en 

riskfaktor för ACL-skada har använt mer avancerad mätmetod och datoriserad teknik 

(Branch et al., 2010). I goniometermetodlitteraturen föreslås att mätning ska utföras i 

sittande position med OB ”myrin” goniometer fäst mitt på tibia (Clarkson, 2000, Norkin 

and White, 2009), även om validitets- och reliabilitetsstudier för mätmetoden för detta 

användningsområde saknas (Norkin and White, 2009). Till min kännedom har heller 

ingen studie efter 2009 undersökt metodens validitet eller reliabilitet. OB ”myrin” goni-

ometer har dock studerats vad gäller kvantifiering av rörlighet vid nackrotation och där 

påvisats vara valid och reliabel (Antonaci et al., 2000, Malmstrom et al., 2003).  

”Gold standard of measurement” för ledrörlighetsmätning anses vara radiologisk 

mätning, vilken som ovan nämnts även använts i valideringsstudier av både 3D RA och 

goniometermätning (Miranda et al., 2013, Norkin and White, 2009). Radiologisk mät-

ning har dock flera brister såsom dess otillgänglighet, kostnad och dess svårighet att an-

vända för att undersöka flera leder samtidigt (Miranda et al., 2013). 3D RA och gonio-

metermätning har en större tillgänglighet och större klinisk användbarhet. Få studier har 

dock jämfört goniometermätning och 3D RA mot varandra vid mätning av ledrörlighet i 

den nedre extremiteten. Holliday med fler jämförde metoderna vid den dynamiska akti-

viteten ergometercykling och fann att placeringen av de optiska sensorerna bidrog till 

felkällor avseende ledvinklar och gjorde 3D-mätningen mindre exakt än goniometermät-

ningen (Holliday et al., 2017). En annan forskargrupp har utfört ”vertical drop-jump” och 

jämfört resultatet av 3D RA med en tvådimensionell mätning av fotografier tagna på 

landningsmomentet och funnit god korrelation mellan dessa metoder för att bedöma 

knävalgus vid landning (Ortiz et al., 2016).  

Mig veterligen har ingen tidigare studie undersökt överensstämmelsen mellan 3D 

RA och goniometermätning vid en klinisk undersökning för den nedre extremiteten. Ef-

tersom metoderna används och analyseras i relation till varandra har kunskap om dess 

korrelation och validitetsgrad stor potentiell betydelse och skulle kunna ge värdefull in-

formation om eventuella felkällor. Om det föreligger stora avvikelser mellan tredimens-

ionell mätning och den kliniska undersökningen på brits bör hänsyn till detta tas i tolk-

ningen av dynamisk data i tidigare och framtida studier. I den här studien har de under-

sökta variablerna begränsats till de som i tidigare forskning bedömts kunnat påvisa en 

ökad risk för att drabbas av en ACL-skada: inåt- och utåtrotation i höftled, knäextension, 
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valgusvinkel, tibial inåt- och utåtrotation, bimalleolär vinkel (BMA) samt dorsalflexion 

fotled.  
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Syfte 

Studiens syfte var att undersöka överensstämmelsen mellan goniometerundersök-

ning och 3D RA av den passiva rörligheten i höftinåtrotation, höftutåtrotation, knä-

ledsextension, tibial inåtrotation, tibial utåtrotation, dorsalflexion i ankelled samt ledpo-

sitionering av knävalgus och BMA. 

Studiens hypotes var att ledpositionering och passiv rörlighet i höft, knä och fot-

led undersökt med goniometer korrelerar med mätning med 3D RA. 
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Metod 

Studien hade en kvantitativ ansats med perspektivet att undersöka överensstäm-

melsen mellan mätmetoderna goniometermätning och 3D RA. Mätmetoderna under-

söktes vid samma tidpunkt och det som testades mellan goniometermätning och 3D RA 

var således samtidig validitet, vilket definierades som ett mått på hur väl två undersök-

ningsinstrument som avser att mäta samma sak överensstämmer (Thomas et al., 2015). 

 

Försökspersoner 

6 frivilliga individer (2 män, 4 kvinnor) med en medelålder på 32 år, (23-55 år 

gamla), medellängd 176 cm (163-186 cm) och medelvikt 71kg (62-88 kg) rekryterades 

från en vårdinrättning i Mellansverige. Inklusionskriterie; försökspersonen var fri från 

aktuella skador eller smärttillstånd som påverkar den nedre extremiteten.  

Basvariabler som samlades in var vikt, längd, kön och ålder. Undersökningsvari-

abler var inåt- och utåtrotation i höftled, knäledsextension, valgusvinkel knäled, tibial 

inåt- och utåtrotation, BMA samt dorsalflexion ankelled. Undersökningarna utfördes på 

såväl höger som vänster ben och därmed inkluderades 12 mätvärden för vardera under-

sökningsvariabel i studien. 

 

Mätmetod 

Mätningarna utfördes som en klinisk undersökning på brits i ryggliggande, mag-

liggande samt sittande position.   

Goniometerundersökningarna för passiv rörlighet utfördes i anvisade standardpo-

sitioner enligt metodlitteratur och undersökningarna av ledpositionering utfördes enligt 

ursprungsanvisning av respektive metod (Clarkson, 2000, Norkin and White, 2009, 

Smith et al., 2008, Staheli et al., 1985).  

3D RA innefattade 30 optiska markörer och 12 digitala kameror (Oqus 400 

Qualisys medical AB, Göteborg, Sverige). De optiska markörerna placerades ut efter en 

anpassad Helen Hayes modell (Davis et al., 1991). Anpassningen av modellen bestod 

av tillägg av markörer för den proximala kristakanten för att möjliggöra lokalisation av 

höftled i mag- och ryggliggande. Tillägg till Helen Hayes modellen gjordes även med 
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optiska markörer vid mediala femurkondylen, mediala malleolen samt vid basen av me-

tatarsale 1 och 5, se figur 1 och 2.  Dessa markörer gjorde det möjligt för det tredimens-

ionella systemet att kan känna av valgusvinkel i knäled samt tibial rotation. 

Figur 1: Markörsättning framifrån. Figur 2: Markörsättning bakifrån. 

För att möjliggöra mätning av samtidig validitet utfördes mätningarna utav två 

undersökare där undersökare 1 (författaren) tog ut rörligheten och undersökare 2 ut-

förde goniometermätningen. Detta gällde samtliga mätningar förutom tibial rotation i 

sittande vilken undersökare 1 registrerade själv. Vid samtliga mätningar registrerades 

end-läget av 3D RA samtidigt som goniometermätning utfördes. 

Procedur  

Undersökare 1 och undersökare 2 var legitimerade fysioterapeuter med mångårig 

erfarenhet av klinisk undersökning och som till vardags arbetade på ett gång- och rörel-

seanalyslaboratorium. 

Mätningarna inleddes med att undersökare 1 placerade ut de optiska markörerna 

på försökspersonen enligt ovan beskriven modell. Därefter utfördes en statisk inmät-

ning av markörerna för att säkerställa att alla markörer var med vid mätningarna.  

Höftled 

Höftens inåt- och utåtrotation mättes i magliggende med extenderad höft och 90° 

flekterad knäled. End-läget bedömdes som läget där medrörlighet från bäckenet regi-

strerades. Såväl inåt- som utåtrotation mättes på detta sätt (Clarkson, 2000, Norkin and 

White, 2009).  

Knäled 

Knäextensionen mättes i ryggliggande position. Undersökare 1 stabiliserade fe-

mur och förde sedan tibia mot hyperextension. Vid det mekaniska end-läget stoppades 

rörelsen och bibehölls för mätning. (Clarkson, 2000, Norkin and White, 2009).  
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Knävalgus mättes i ryggliggande position med knäleden extenderad och avslapp-

nad quadricepsmuskulatur. Goniometerns skänklar utgick från ledcentrum vid patella 

och refererades uppåt mot anteriosuperiora iliacumutskottet (SIAS) och nedåt genom 

mitten av tuberositas tibia. Måttet togs utan pålagd passiv kraft enligt den ursprungliga 

metoden för att mäta ”q-vinkel” (Smith et al., 2008).  

BMA mättes i magliggande position med extenderad höft, 90° flekterad knäled 

och foten i plantigrad neutral position. Undersökare 1 bibehöll benet i denna position 

medan undersökare 2 mätte vinkeln mellan den bimalleolära axeln och femurs längs-

riktning (Staheli et al., 1985). 

Tibias inåt- och utåtrotation mättes i sittande avslappnad position med 90° knä-

flexion och fötterna fritt i hängandes.  En OB ”Myrin” goniometer fästes runt tibia just 

nedanför gastrocnemius muskelbuk. Undersökare 1 stabiliserade femur och tog ut rör-

ligheten till end-läget där värdet för goniometern lästes av samtidigt som rörelsen regi-

strerades av 3D RA-systemet (Clarkson, 2000). 3D RA-systemets mätning av tibiarotat-

ion utgick från BMA-vinkelns förhållande till femurs position, medan goniometermät-

ningen utgick från det naturligt avslappnade (ofta betydligt utåtroterade) läget som noll-

punkt. För att göra det möjligt att validitetstesta mätmetoderna adderades därför den 

uppmätta BMA-vinkeln till goniometermåttet av tibiarotation i sittande.  

Ankelled 

Dorsalflexion i ankelled mättes i ryggliggande position med extenderad knäled. 

Goniometerns rörelsecentrum var laterala malleolen och skänklarna syftade till fi-

bulahuvudet samt femte metatarsalbenet (Clarkson, 2000, Norkin and White, 2009).  

 

Resultaten från de kliniska mätningarna fylldes i ett för producerat formulär och 

resultaten från den 3D RA-undersökningen samlades kontinuerligt i dataprogrammet 

Visual 3D och sammanställdes i efterhand av en utbildad ortopedingenjör. Således und-

veks en risk för bias genom att ortopedingenjören och undersökaren var omedvetna av 

varderas resultat.  

 

Analys av data  

All statistik analyserades genom bearbetning i SPSS och ett p-värde på <0.05 an-

sågs som statistiskt signifikant. Korrelationerna analyserades med icke-parametriska 

test på grund av det låga deltagarantalet i studien. 
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Deskriptiv data beskrevs i tabeller och korrelationerna beskrevs med Spearmans 

korrelationskoefficient, scatterplot-diagram samt Bland-Altman diagram. Scatterplotdi-

agram valdes för att tydligt se sambandet mellan de enskilda mätningarna och Bland-

Altman för att få en bättre bild av standardavvikelsen mellan mätmetoderna. Bland Alt-

man diagram används för att bedöma korrelation för två metoder som båda har felkällor 

och för metoden bestämdes konfidensintervallet till 95 % ”limits of agreement”, vilket 

motsvarade medelavvikelsen mellan metoderna ± 1.96 standardavvikelse (SD) (Bland 

and Altman, 1986).  

 

Etiska överväganden 

Samtliga försökspersoner som deltagit i studien blev muntligt informerade om 

studien samt godkände sitt deltagande genom att fylla i ett samtyckesformulär. Studien 

genomfördes i enlighet med de etiska regler som beskrivs i vetenskapsrådets publikat-

ion God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). Den regionala etikprövningsnämnden i 

Göteborg har godkänt studien (diarienummer 094-17).  
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Resultat 

På grund av tekniska problem har ett mätvärde för inåtrotation i höftled samt ett 

för knävalgus exkluderats ur resultatet. Utöver detta utfördes samtliga mätningar på de 

sex deltagarna i studien vilket innebar 12 utförda goniometermätningar per undersök-

ningsvariabel. 

 

Höftled 

Både inåtrotation och utåtrotation av höftled gav ett högre värde mätt med gonio-

meter i jämförelse med 3D RA. Det fanns ett signifikant samband mellan goniometer-

mätningen och 3D RA-mätningen (tabell 1, figur 3-4). Bland-Altman diagram visade 

medelavvikelse för höftinåtrotation 3.0°(SD 2.6°) grader (figur 5) och för höftutåtrotat-

ion medelavvikelse 6.3° (SD 2.6°) grader (figur 6).  

 

Tabell 1. Goniometer och 3D RA mätning för inåtrotation och utåtrotation höftled med medel-

värde, standarddeviation och minimum- samt maximumvärde avrundat till närmaste heltal i grader. Kor-

relationskoefficient (Spearman) och signifikansvärde. 

 Goniometer 3D RA  

 

Medel° (SD°) min-max° 

Korrelations-

koefficient (rs) 

p-

värde 

Höft inåtro-

tation (n=11) 

40 (11) 20-55 37 (11) 17-50 0.89 0.01 

Höft utåtro-

tation (n=12) 

40 (7) 25-50 33 (7) 19-43 0.97 0.01 

 

Figur 3. Scatterplot för höft inåtrotation, 3D RA 

(x-axel) och goniometer (y-axel). 
Figur 4. Scatterplot för höft utåtrotation, 3D RA 

(x-axel) och goniometer (y-axel). 

 

rs =0.89 rs =0.97 
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Figur 5. Bland-Altman diagram höftinåtrotation, 

medelvärde (x-axel) differens goniometer-3D RA 

(y-axel). Linjen i mitten = medelavvikelsen. Övre 

och undre linjen = medelavvikelsen ±1.96 SD. 

Figur 6. Bland-Altman diagram höftutåtrotation, 

medelvärde (x-axel) differens goniometer-3D RA 

(y-axel).  Linjen i mitten = medelavvikelsen. 

Övre och undre linjen = medelavvikelsen ±1.96 

SD. 

 

Knäled 

Den deskriptiva datan tydde inte på någon generell off-set mellan mätmetoderna, 

men maximala mätvärdet för tibial inåtrotation avvek mycket mellan goniometermät-

ning och 3D RA. Det fanns ett signifikant samband mellan goniometermätning och 3D-

mätning för BMA och tibial utåtrotation (tabell 2, figur 7-11). Bland-Altman diagram 

visade medelavvikelse för knäextension -0.1° (SD 4.4°) grader (figur 12), knävalgus 

1.6° (SD 3.2°) grader (figur 13), BMA -2.5° (SD 4.6°) grader (figur 14), tibial inåtrotat-

ion -4.6° (SD 13.7°) grader (figur 15) och tibial utåtrotation 2.0° (SD 7.7°) grader (figur 

16).  

 

Tabell 2. Goniometer och 3D RA mätning för knäextension, knävalgus, BMA, tibial inåtrotation 

och tibial utåtrotation med medelvärde, standarddeviation och minimum- samt maximumvärde avrundat 

till närmaste heltal i grader. Korrelationskoefficient (Spearman) och signifikansvärde. 

 Goniometer 3D RA  

 

Medel° (SD°) min-max° 

Korrelations-

koefficient (rs) 

p-

värde 

Knäextension 

(n=12) 

9 (2) 5-10 9 (3) 3-13 -0.20 0.54 

Knävalgus (n=11) 4 (2) 2-6 3 (2) 1-7 -0.16 0.64 

BMA (n=12) 22 (7) 10-34 25 (10) 11-39 0.96 0.00 

Tibial inåtrotation 

(n=12) 

-1.5 (9) -18-10 3 (18) -21-30 0.60 0.04 

Tibial utåtrotation 

(n=12) 

50 (8) 38-60 48 (8) 33-61 0.50 0.10 
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 Figur 7. Scatterplot för knäextension, 3D RA (x-

axel) och goniometer (y-axel). 
 Figur 8. Scatterplot för knävalgus, 3D RA (x-

axel) och goniometer (y-axel). 

Figur 9. Scatterplot för BMA, 3D RA (x-axel) 

och goniometer (y-axel). 

 Figur 10. Scatterplot tibial inåtrotation, 3D RA 

(x-axel) och goniometer (y-axel). 

 Figur 11. Scatterplot tibial utåtrotation, 3D RA 

(x-axel) och goniometer (y-axel). 

 

 

rs =-0.20 

 rs = -0.16 

 

rs =0.96 

 

rs =0.60 

 

rs =0.50 
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Figur 12. Bland-Altman diagram knäextension, 

medelvärde (x-axel) differens goniometer-3D RA 

(y-axel). Linjen i mitten = medelavvikelsen. Övre 

och undre linjen = medelavvikelsen ±1.96 SD. 

Figur 13. Bland-Altman diagram knävalgus, medel-

värde (x-axel) differens goniometer-3D RA (y-axel). 

Linjen i mitten = medelavvikelsen. Övre och undre 

linjen = medelavvikelsen ±1.96 SD. 

Figur 14. Bland-Altman diagram BMA, medel-

värde (x-axel) differens goniometer-3D RA (y-

axel). Linjen i mitten = medelavvikelsen. Övre 

och undre linjen = medelavvikelsen ±1.96 SD. 

 Figur 15. Bland-Altman diagram tibial inåtrotation, 

medelvärde (x-axel) differens goniometer-3D RA (y-

axel). Linjen i mitten = medelavvikelsen. Övre och 

undre linjen = medelavvikelsen ±1.96 SD. 

 Figur 16. Bland-Altman diagram medial utåtro-

tation, medelvärde (x-axel) differens goniometer-

3D RA (y-axel). Linjen i mitten = medelavvikel-

sen. Övre och undre linjen = medelavvikelsen 

±1.96 SD. 
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Ankelled 

3D RA mätningen tenderade att ge högre mätvärden jämfört med goniometermät-

ningen. Det visades inget signifikant samband mellan mätmetoderna (tabell 3, figur 17). 

Bland-Altman diagram visade medelavvikelse -3.0 (SD 6.1) grader (figur 18).  

 

Tabell 3. Goniometer och 3D RA mätning för dorsalflexion ankel med medelvärde, standarddevi-

ation och minimum- samt maximumvärde avrundat till närmaste heltal i grader. Korrelationskoefficient 

(Spearman) och signifikansvärde. 

 Goniometer 3D RA  

 

Medel° (SD°) min-max° 

Korrelations-

koefficient (rs) 

p-

värde 

Ankel dorsal-

flexion (n=12) 

13 (7) 0-20 16 (7) 4-27 0.56 0.06 

 

Figur 17. Scatterplot dorsalflexion ankel, 3D RA 

(x-axel) och goniometer (y-axel). 

Figur 18. Bland-Altman diagram medial utåtro-

tation, medelvärde (x-axel) differens goniome-

ter-3D RA (y-axel). Linjen i mitten = medelav-

vikelsen. Övre och undre linjen = medelavvi-

kelsen ±1.96 standarddeviation (SD). 

 

 

 

  

rs =0.56 
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Analys – Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka överensstämmelsen mellan goniometerun-

dersökning och 3D RA av den passiva rörligheten i höftinåtrotation, höftutåtrotation, 

knäledsextension, tibial inåtrotation, tibial utåtrotation, dorsalflexion i ankelled samt 

ledpositionering av knävalgus och BMA.  

Höftled 

Resultatet visade en signifikant(p<0.01) korrelation mellan mätmetoderna för 

mätning av utåtrotation och inåtrotation av höftleden.  Det fanns tecken på en off-set 

där goniometermätningen mätte större vinklar jämfört med 3D RA mätningen (3° för 

inåtrotation, 6° för utåtrotation) och det fanns en god samstämmighet mellan mätning-

arna där 95 % av mätningarna samlas inom ±5° från standardavvikelsen. Att det före-

kom en off-set på 3 respektive 6° kan bero av att 3D RA-systemet skapade höftleden 

från markörer placerade vid SIAS, SIAI samt kristakanten, där ett möjligt mätfel var att 

markörerna placerats något fel, vilket tidigare forskning visat som en vanlig felkälla 

(Gorton et al., 2009, Szczerbik and Kalinowska, 2011, Carson et al., 2001). Off-seten 

var i linje med den standardavvikelse på 7° för höftrotation som Gorton med fler visade 

när 24 olika undersökare undersökt en och samma individ på 12 olika gång- och rörel-

seanalyslaboratorium (Gorton et al., 2009).  Tidigare forskning som studerat goniome-

termätning av höftrotation i magliggande position har visat att metoden har mycket god 

interbedömarreliabilitet och mycket god samstämmighet i jämförelse med mätning med 

digital inklinometer (Norkin and White, 2009). Resultatet indikerade att markörsätt-

ningen varit acceptabel och att metoderna kan användas i relation till varandra för att 

bedöma höftrotation. 

Knäled 

Resultatet visade en signifikant korrelation för BMA (p<0.01) och tibial inåtrotat-

ion (p<0.05), medan övriga mätningar visade sämre korrelation och saknade signifi-

kans. Måtten för knävalgus och knäextension visade till och med negativa samband, 

vilket sannolikt delvis berodde av att ledvinklarna i sig själva var så små, i jämförelse 

med exempelvis höftrotationer, och därmed mer känsliga för korrelationspåverkan vid 

felmätningar. Noterbart var även att trots att korrelationen var dålig så var många utav 

mätningarna nära varandra vilket visades i scatterplot och Bland Altman diagrammen. 

För knäextension var medelavvikelsen -0.1° ±SD 4.3° och knävalgus 1.6° ±3.2°, vilket 

överensstämde med en tidigare validitetsstudie som jämfört goniometermätning med 
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röntgenologisk mätning och visat medelavvikelse på 4.6° för mätning av knäledsvinklar 

mellan 0-15°(Norkin and White, 2009).  

Ytterligare en sannolik förklaring till den dåliga korrelationen var svårigheten 

med markörsättning vid 3D RA. Avvikande interbedömarreliabilitet med standardavvi-

kelser uppåt 20° i sagital- och frontalplan för knäleden har beskrivits vid dynamisk 

gång, och anses främst bero av markörsättningen (Gorton et al., 2009, Szczerbik and 

Kalinowska, 2011). Detta förklarade sannolikt en del av problemen med knäextension 

och knävalgus där 3D RA-systemet skapade femur utifrån bäckenmarkörerna, markö-

ren lateralt på tibia och femurkondylmarkörerna samt tibia utifrån markörerna på tu-

berositas tibia, lateralt och medialt på tibia samt malleolernas markörer.  

Den tibiala rotationen mättes i 3D RA som förhållandet mellan en horisontell 

linje mellan femurkondylernas markörer och en horisontell linje mellan malleolernas 

markörer. Även vid detta mått var sannolikt markörsättningen en felkälla, vilken påvi-

sades av att BMA-mätningen visade ett off-set där goniometermätningen mätte 2° 

mindre rörelseomfång jämfört med 3D RA och att det fanns en standardavvikelse på 5°. 

Den passiva rörligheten för tibial inåt- och utåtrotation mättes av 3D RA-systemet på 

samma sätt som vid BMA och därmed spelade ytterligare felkällor in till de stora stan-

dardavvikelserna vid mätningarna (13.7° respektive 7.7°). Möjligen kan en felkälla 

bero av att en dragning i huden förflyttade markörerna, i linje med det Miranda med 

fler beskrivit som ytterligare ett problem med 3D RA (Miranda et al., 2013). Ytterligare 

en stor möjlig felkälla kring mätning av tibial inåt och -utåtrotation var sannolikt valet 

av metoden OB ”myrin” goniometer som användes. Litteraturen beskriver metoden 

som otestad för reliabilitet och validitet (Norkin and White, 2009), och det kan vara 

möjligt att kompassnålen fastnat vid vissa av mätningarna om kompassen inte hållits 

helt horisontell mot underlaget vilket kan ha bidragit till stora felkällor. I studien använ-

des dessutom metoden för att bedöma tibial inåtrotation och utåtrotation var för sig me-

dan Clarkson föreslog att den bör användas för total rotation på grund av svårigheten att 

finna ett neutralläge (Clarkson, 2000). I studien användes BMA-måttet som neutralläge 

och detta kan diskuteras då BMA-måttet mättes i en annan (magliggande) position och 

således kan vara ett annat mått än neutralläget i sittande.  

Resultatet indikerade en bristande korrelation mellan mätmetoderna för de testade 

knäledsvariablerna och endast måttet för BMA ansågs påvisa en god korrelation. 

Ankelled 
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Resultatet visade ett icke signifikant samband mellan mätmetoderna och ett off-

set på 3° där 3D RA registrerade större rörelseomfång än goniometermätning. Till kän-

nedom saknas studier som bedömt validiteten av goniometermätning av ankelleden 

men interbedömarreliabilitetstudier har visat en standardavvikelse på 4-5° (Norkin and 

White, 2009), vilket var något mindre än standardavvikelsen på 6,1° som här uppmät-

tes.  En förklaring till det kan ses i Bland-Altman grafen som visade att en av mätning-

arna låg utanför ±1.96 SD vilket påverkade korrelationskoefficienten och standarddevi-

ationen negativt. Ytterligare en felkälla finns återigen vid markörsättningen. Foten 

identifierades av 3D RA från inmätta markörer på hälen, fotryggen och lateralt och me-

dialt vid MTP 1 och 5. För att mäta dorsalflexion utgår 3D RA från markörerna som 

identifierar tibia. Precis som Szczerbik och Kalinowska visade kan markörsättningen 

kring knäled således även påverka kinematik vid ankelleden med en möjlig skillnad på 

± 5° dorsal eller plantarflexion i ankelleden vid dynamisk gånganalys (Szczerbik and 

Kalinowska, 2011).  

 

Sammantaget finns det ett flertal brister med studien. Den kanske enskilt största 

bristen, vilket även kan ses vara en rimlig orsak till det spretiga resultatet, var att stu-

dien utfördes på ett så litet undersökningsunderlag. Med ett så litet undersökningsun-

derlag får ett felaktigt mätvärde en stor inverkan för korrelationen. En metodologisk 

brist var att undersökaren vid mätning med goniometer tenderade att avrunda mätvär-

dena till hela 5° medan 3D RA-systemet gav en millimeterspecifik bedömning, vilket 

påverkade resultatet. För att bättre förstå de metodologiska bristerna med goniometer-

mätning hade det varit en god idé att även utföra en interbedömarreliabilitetsundersök-

ning och möjligen en studie av repeterbarhet som tillägg till studien för att därmed 

bättre kunna bedöma felkällan vid själva goniometermätningen. Det ska också påpekas 

att undersökningsmetoden i sig självt var otestad och flera av ovanstående brister kunde 

ha undgåtts om undersökningsmetoden varit mer beprövad. En ytterligare möjlig in-

vändning till studien var att mätmetoderna 3D RA och goniometermätning ursprungli-

gen avsetts för mätningar på olika nivåer. Den mer komplexa metoden 3D RA används 

normalt inte för att mäta passiv rörlighet såsom i den här studien. Dock var det i studi-

ens syfte att undersöka just hur mätmetoderna korrelerade för att få kunskap om styrkor 

och svagheter i respektive metod. Även om mätmetoderna tidigare inte jämförts mot 

varandra på detta sätt var själva metoden för att undersöka samtidig validitet represen-

tativ (Thomas et al., 2015). Förväntningen på resultatet var heller inte att metoderna 
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skulle ha en exakt överensstämmelse eftersom de två olika metoderna definierar de seg-

ment som rörligheten mäts på olika sätt. Goniometermätningen utgick från den anato-

miska segmentdefinitionen med visuell och palpatorisk bedömning av referenspunkter 

medan 3D RA-systemet utgick från markörer på specifika landmärken representerat av 

beniga strukturer. Därmed kan systemen inte ha en 100 procentig överensstämmelse, 

men likväl bör de ha en god korrelation, även om den i studien ej kunnat påvisas för 

alla variabler.  

 

Konklusion 

Undersökningens hypotes om att mätmetoderna skulle korrelera mot varandra an-

sågs bevisad för höftinåtrotation, höftutåtrotation samt BMA men det saknas i denna 

studie stöd för korrelation mellan metoderna för knäledsextension, knävalgus, ankel-

dorsalflexion, tibial inåtrotation och tibial utåtrotation. Med tanke på studiens metodo-

logiska brister och låga undersökningsunderlag bör inte för stora slutsatser från studien 

tillämpas på tidigare eller framtida forskning. En studie med ett större deltagarantal och 

som tog hänsyn till ovan nämnda metodologiska brister skulle krävas för att utveckla 

förståelsen för den samtidiga validiteten mellan de två mätmetoderna. 



 

22 
 

Referenser 
 

AGEL, J., ARENDT, E. A. & BERSHADSKY, B. 2005. Anterior cruciate ligament injury in 
national collegiate athletic association basketball and soccer: a 13-year review. 
Am J Sports Med, 33, 524-30. 

AMRAEE, D., ALIZADEH, M. H., MINOONEJHAD, H., RAZI, M. & AMRAEE, G. H. 2017. 
Predictor factors for lower extremity malalignment and non-contact anterior 
cruciate ligament injuries in male athletes. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 
25, 1625-1631. 

ANTONACI, F., GHIRMAI, S., BONO, G. & NAPPI, G. 2000. Current methods for cervical 
spine movement evaluation: a review. Clin Exp Rheumatol, 18, S45-52. 

BEDI, A., WARREN, R. F., WOJTYS, E. M., OH, Y. K., ASHTON-MILLER, J. A., OLTEAN, H. & 
KELLY, B. T. 2016. Restriction in hip internal rotation is associated with an 
increased risk of ACL injury. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 24, 2024-31. 

BESIER, T. F., LLOYD, D. G., COCHRANE, J. L. & ACKLAND, T. R. 2001. External loading of 
the knee joint during running and cutting maneuvers. Med Sci Sports Exerc, 33, 
1168-75. 

BLAND, J. M. & ALTMAN, D. G. 1986. Statistical methods for assessing agreement 
between two methods of clinical measurement. Lancet, 1, 307-10. 

BODEN, B. P., DEAN, G. S., FEAGIN, J. A., JR. & GARRETT, W. E., JR. 2000. Mechanisms of 
anterior cruciate ligament injury. Orthopedics, 23, 573-8. 

BRANCH, T. P., BROWNE, J. E., CAMPBELL, J. D., SIEBOLD, R., FREEDBERG, H. I., ARENDT, 
E. A., LAVOIE, F., NEYRET, P. & JACOBS, C. A. 2010. Rotational laxity greater in 
patients with contralateral anterior cruciate ligament injury than healthy 
volunteers. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 18, 1379-84. 

CARSON, M. C., HARRINGTON, M. E., THOMPSON, N., O'CONNOR, J. J. & THEOLOGIS, T. N. 
2001. Kinematic analysis of a multi-segment foot model for research and clinical 
applications: a repeatability analysis. J Biomech, 34, 1299-307. 

CLARKSON, H. M. 2000. Musculoskeletal assessment : joint range of motion and manual 
muscle strength, Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins. 

DAVIS, R. B., ÕUNPUU, S., TYBURSKI, D. & GAGE, J. R. 1991. A gait analysis data collection 
and reduction technique. Human Movement Science, 10, 575-587. 

DICK, R., PUTUKIAN, M., AGEL, J., EVANS, T. A. & MARSHALL, S. W. 2007. Descriptive 
epidemiology of collegiate women's soccer injuries: National Collegiate Athletic 
Association Injury Surveillance System, 1988-1989 through 2002-2003. J Athl 
Train, 42, 278-85. 

FORD, K. R., MYER, G. D. & HEWETT, T. E. 2003. Valgus knee motion during landing in 
high school female and male basketball players. Med Sci Sports Exerc, 35, 1745-
50. 

FORD, K. R., MYER, G. D. & HEWETT, T. E. 2007. Reliability of landing 3D motion 
analysis: implications for longitudinal analyses. Med Sci Sports Exerc, 39, 2021-8. 

GORTON, G. E., 3RD, HEBERT, D. A. & GANNOTTI, M. E. 2009. Assessment of the 
kinematic variability among 12 motion analysis laboratories. Gait Posture, 29, 
398-402. 

HEWETT, T. E. 2000. Neuromuscular and hormonal factors associated with knee 
injuries in female athletes. Strategies for intervention. Sports Med, 29, 313-27. 

HEWETT, T. E., MYER, G. D., FORD, K. R., HEIDT, R. S., JR., COLOSIMO, A. J., MCLEAN, S. G., 
VAN DEN BOGERT, A. J., PATERNO, M. V. & SUCCOP, P. 2005. Biomechanical 



 

23 
 

measures of neuromuscular control and valgus loading of the knee predict 
anterior cruciate ligament injury risk in female athletes: a prospective study. Am 
J Sports Med, 33, 492-501. 

HEWETT, T. E., ROEWER, B., FORD, K. & MYER, G. 2015. Multicenter trial of motion 
analysis for injury risk prediction: lessons learned from prospective longitudinal 
large cohort combined biomechanical - epidemiological studies. Braz J Phys Ther, 
19, 398-409. 

HOLLIDAY, W., FISHER, J., THEO, R. & SWART, J. 2017. Static versus dynamic kinematics 
in cyclists: A comparison of goniometer, inclinometer and 3D motion capture. 
Eur J Sport Sci, 17, 1129-1142. 

HUDSON, D. 2008. A comparison of ultrasound to goniometric and inclinometer 
measurements of torsion in the tibia and femur. Gait & Posture, 28, 708-710. 

IMWALLE, L. E., MYER, G. D., FORD, K. R. & HEWETT, T. E. 2009. Relationship between 
hip and knee kinematics in athletic women during cutting maneuvers: a possible 
link to noncontact anterior cruciate ligament injury and prevention. J Strength 
Cond Res, 23, 2223-30. 

KADABA, M. P., RAMAKRISHNAN, H. K. & WOOTTEN, M. E. 1990. Measurement of lower 
extremity kinematics during level walking. J Orthop Res, 8, 383-92. 

KRAUSE, D. A., LEVY, B. A., SHAH, J. P., STUART, M. J., HOLLMAN, J. H. & DAHM, D. L. 
2013. Reliability of the dial test using a handheld inclinometer. Knee Surg Sports 
Traumatol Arthrosc, 21, 1011-6. 

KRISTIANSLUND, E. & KROSSHAUG, T. 2013. Comparison of drop jumps and sport-
specific sidestep cutting: implications for anterior cruciate ligament injury risk 
screening. Am J Sports Med, 41, 684-8. 

KRISTIANSLUND, E., KROSSHAUG, T. & VAN DEN BOGERT, A. J. 2012. Effect of low pass 
filtering on joint moments from inverse dynamics: implications for injury 
prevention. J Biomech, 45, 666-71. 

MALMSTROM, E. M., KARLBERG, M., MELANDER, A. & MAGNUSSON, M. 2003. Zebris 
versus Myrin: a comparative study between a three-dimensional ultrasound 
movement analysis and an inclinometer/compass method: intradevice 
reliability, concurrent validity, intertester comparison, intratester reliability, and 
intraindividual variability. Spine (Phila Pa 1976), 28, E433-40. 

MILNER, C. E. & SOAMES, R. W. 1998. A comparison of four in vivo methods of 
measuring tibial torsion. J Anat, 193 ( Pt 1), 139-44. 

MIRANDA, D. L., RAINBOW, M. J., CRISCO, J. J. & FLEMING, B. C. 2013. Kinematic 
differences between optical motion capture and biplanar videoradiography 
during a jump-cut maneuver. J Biomech, 46, 567-73. 

MOK, K. M., PETUSHEK, E. & KROSSHAUG, T. 2016. Reliability of knee biomechanics 
during a vertical drop jump in elite female athletes. Gait Posture, 46, 173-8. 

MYER, G. D., FORD, K. R., PATERNO, M. V., NICK, T. G. & HEWETT, T. E. 2008. The effects 
of generalized joint laxity on risk of anterior cruciate ligament injury in young 
female athletes. Am J Sports Med, 36, 1073-80. 

NGUYEN, A. D., SHULTZ, S. J. & SCHMITZ, R. J. 2015. Landing biomechanics in 
participants with different static lower extremity alignment profiles. J Athl Train, 
50, 498-507. 

NORKIN, C. C. & WHITE, D. J. 2009. Measurement of joint motion : a guide to goniometry, 
Philadelphia, F.A. Davis. 

ORTIZ, A., ROSARIO-CANALES, M., RODRIGUEZ, A., SEDA, A., FIGUEROA, C. & VENEGAS-
RIOS, H. L. 2016. Reliability and concurrent validity between two-dimensional 



 

24 
 

and three-dimensional evaluations of knee valgus during drop jumps. Open 
Access J Sports Med, 7, 65-73. 

PERRY, J. & BURNFIELD, J. M. 2010. Gait analysis : normal and pathological function, 
Thorofare, N.J., SLACK. 

PRODROMOS, C. C., HAN, Y., ROGOWSKI, J., JOYCE, B. & SHI, K. 2007. A meta-analysis of 
the incidence of anterior cruciate ligament tears as a function of gender, sport, 
and a knee injury-reduction regimen. Arthroscopy, 23, 1320-1325.e6. 

RENSTROM, P., LJUNGQVIST, A., ARENDT, E., BEYNNON, B., FUKUBAYASHI, T., 
GARRETT, W., GEORGOULIS, T., HEWETT, T. E., JOHNSON, R., KROSSHAUG, T., 
MANDELBAUM, B., MICHELI, L., MYKLEBUST, G., ROOS, E., ROOS, H., 
SCHAMASCH, P., SHULTZ, S., WERNER, S., WOJTYS, E. & ENGEBRETSEN, L. 2008. 
Non-contact ACL injuries in female athletes: an International Olympic Committee 
current concepts statement. Br J Sports Med, 42, 394-412. 

SHULTZ, S. J., NGUYEN, A. D. & SCHMITZ, R. J. 2008. Differences in lower extremity 
anatomical and postural characteristics in males and females between 
maturation groups. J Orthop Sports Phys Ther, 38, 137-49. 

SHULTZ, S. J., SCHMITZ, R. J., BENJAMINSE, A., COLLINS, M., FORD, K. & KULAS, A. S. 
2015. ACL Research Retreat VII: An Update on Anterior Cruciate Ligament Injury 
Risk Factor Identification, Screening, and Prevention. J Athl Train, 50, 1076-93. 

SMITH, T. O., HUNT, N. J. & DONELL, S. T. 2008. The reliability and validity of the Q-
angle: a systematic review. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 16, 1068-79. 

STAHELI, L. T., CORBETT, M., WYSS, C. & KING, H. 1985. Lower-extremity rotational 
problems in children. Normal values to guide management. J Bone Joint Surg Am, 
67, 39-47. 

SZCZERBIK, E. & KALINOWSKA, M. 2011. The influence of knee marker placement error 
on evaluation of gait kinematic parameters. Acta Bioeng Biomech, 13, 43-6. 

THOMAS, J. R., NELSON, J. K. & SILVERMAN, S. J. 2015. Research methods in physical 
activity, Champaign, IL, Human Kinetics. 

VETENSKAPSRÅDET 2017. God forskningssed [Elektronisk resurs], Stockholm, 
Vetenskapsrådet. 

 


