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Sammanfattning 
 
Syftet med studien är att undersöka om det finns någon inlärningseffekt på testet Limits of Stability 
(LoS) för transtibialt amputerade protesbrukare och en kontrollgrupp. Sju transtibialt amputerade 
protesbrukare och en kontrollgrupp bestående av sju friska vuxna män upprepade testet LoS  fem 
gånger under fyra testtillfällen. Två kraftplattor och 69 reflexmarkörer användes för att samla in data. 
Testpersonerna placerades med en fot på varje kraftplatta och blev instruerade att förflytta sin center 
of pressure genom att luta kroppen från anklarna mot åtta mål som visades på en skärm tillsammans 
med deras center of pressure. Ordningen på målen var slumpvist utvalda. Datan analyserades med 
Friedmans test, eftersom den inte var normalfördelad, för att se om det fanns någon skillnad i 
resultatet mellan upprepningarna av testet och resultatet mellan testtillfällena. Det fanns några 
signifikanta skillnader mellan upprepningarna och mellan testtillfällena som tyder på att det finns en 
inlärningseffekt efter första upprepningen och första testtillfället, men resultatet var inte tillräckligt 
entydigt för att kunna dra några konkreta slutsatser. Vidare studier rekommenderas. 
 
Nyckelord: Limits of Stability, postural kontroll, protesbrukare. 
 



 
 

Summary 
 

Title: The Learning Effect of Limits of Stability Concerning Transtibially Amputated Prosthetic 
Users.  
The aim of the study is to examine the learning effect of Limits of Stability (LoS) test concerning 
transtibially amputated prosthetic users and a healthy control group. Seven transtibially amputated 
prosthetic users and a control group of seven healthy males repeated the LoS test five times during 
four sessions, one in the morning and one in the afternoon in two consecutive days. Two forceplates 
and 69 reflex markers were used to collect the data. The test subjects were placed with on the foot 
on each forceplate and were instructed to move their center of pressure by leaning the body from 
the ankles towards eight targets presented on a screen along with their center of pressure. The 
targets were selected in random order. The data was analyzed with Friedmans test, since the data 
wasn’t normally distributed, to see if there was any discrepancy between the repetitions and 
between the sessions. There were some significant discrepancies between repetitions and between 
sessions mainly involving the first repetition and the first session. However the results weren’t 
distinct enough to draw any concrete conclusions. Further studies are recommended.  
 

Keywords: Limits of Stability, postural control, prosthetic users. 
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Inledning 

Studier som undersöker postural kontroll och balans använder sig bland annat av testet Limits of 
stability (LoS). Användning av LoS väcker frågan om huruvida människor kommer att förbättras efter 
att ha genomgått testet flera gånger, eller om det finns en nivå då inlärningseffekten avtar. Det finns 
inga studier som undersökt detta utan de flesta tittar istället på test-retest reliabilitet som mäter 
korrelationen mellan testen istället för skillnaden. Även om test- retest reliabiliteten för LoS visats 
vara måttlig till hög (Pickerill & Harter, 2011, Rafał et al, 2011) så säger det ingenting om 
inlärningseffekten och/eller om det finns en nivå då den inte längre verkar. Den här studien ska genom 
upprepade mätningar av LoS på transtibialt amputerade protesbrukare och en kontrollgrupp 
undersöka om det finns en inlärningseffekt och i så fall om det finns en nivå då den avstannar. 

Ordlista 
Directional control (DC) är en jämförelse av mängden av rörelse i den avsedda riktningen (mot målet) 
med den mängd av rörelse bort från målet. Om testpersonen rör sig direkt mot målet, är då DC 
resultatet 100 %. DC är uttryckt som en procentandel av den totala rörelsen på axeln och reflekterar 
samordningen av rörelsen. 
 
Endpoint excursion (EE) är avståndet för första rörelsen mot det utsedda målet. EE uttrycks i grader 
LoS och återspeglar personens uppfattning av sin egen LoS. 
 
Maximum excursion (ME) är den största avvikelsen för center of gravity (COG) från det centrala målet 
mot målet i den testade riktningen under ett försök. ME uttrycks i grader. 
 
Movement velocity (MV) är den hastighet med vilken testpersonen kan luta sig från det vertikala läget 
under den första ihållande rörelsen i riktning mot målet. MV är uttryckt i grader av lutning per 
sekund. 
 
Reaction time (RT),  Reaktionstiden är den tid det tar från startsignalen till att COG rörelse mot målet 
överstiger RMS. RMS= root mean square av rörelsen innan startsignalen till testet. 
 

Bakgrund 

Balans är ett tillstånd då krafterna som verkar på ett objekt är lika med 0. Mänsklig balans är ett 

multidimensionellt koncept som syftar på förmågan att inte falla genom att aktivera muskler då COG 

närmar sig kanten av stödarean. Människan kan kontrollera balansen genom att aktivt förflytta COG 

och/eller stödarean genom att röra på kroppen till skillnad från icke levande varelser. Denna förmåga 

kallas postural kontroll och definieras som handlingen att upprätthålla, uppnå eller återställa ett 

tillstånd av balans under hållningar och/eller aktiviteter. Strategier för postural kontroll kan både vara 

förebyggande och reaktiva och kan innefatta att personen kompenserar med ett steg eller genom att 

behålla fötternas position men ändra andra kroppspositioner. Kliniska balanstester så som LoS 

utvärderar olika komponenter av balansfärdigheten (Pollock et al 2000).  

Limits of Stability 
LoS tester mäter det maximala avståndet en person frivilligt kan förflytta sin tyngdpunkt i åtta 
riktningar utan att falla eller ta ett steg och hur bra personen kan hålla den positionen. Ju lägre LoS 
man har desto större är risken för att tappa balansen och falla.  Till exempel har Hageman et al (1995) 
visat att äldre människor har mindre LoS än yngre och därför har lättare att tappa balansen. Kolarova 
et al (2013) har jämfört transtibialt amputerades (TTA) personers LoS med en kontrollgrupp 
bestående av friska vuxna och fann att TTA hade signifikant lägre ME och DC bakåt. Molero-Sánches 
et al (2015) jämförde traumatiskt TTAs LoS med en kontrollgrupp som också bestod av friska vuxna. 
De undersökte just traumatiskt amputerade eftersom Hermodsson et al (1994) anser att traumatisk 
amputerade och de som blivit amputerade på grund av kärlsjukdom inte bör ingå i samma kategori när 
det gäller fysiska test och rehabiliteringsprogram. De fann att de traumatiskt TTA hade sämre EE, ME 
och MV bakåt och sämre EE och MV när de lutade sig mot protesens sida. De hade sämre DC diagonalt 
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bakåt mot protesens sida och sämre MV mot det friska benet och diagonalt framåt mot det friska 
benet. Barnett et al (2013) har undersökt hur nyamputerades balans förbättras efter att de blivit 
utskrivna från sjukhusets rehabilitering. I studien deltog 7 personer som nyligen genomgått en 
transtibial amputation. De mätte LoS tre gånger, första mätningen en månad efter utskrivning och 
därefter tre och sex månader efter utskrivningen. De hittade signifikanta förbättringar i RT bakåt 
mellan första och tredje mätningen. I riktningen framåt mot det intakta benet fanns förbättringar i EE 
och DC mellan första och andra samt tredje mätningen. DC hade även signifikant förbättrats diagonalt 
framåt mot den amputerade sidan mellan första och andra samt tredje mätningen och bakåt mellan 
första och andra mätningen.  
 
Det finns ingen som kollat på reliabilitet och validitet på LoS för TTA men det finns flera som 
undersökt det med andra populationer. (Pickerill & Harter, 2011, Rafał et al, 2011, & Clark, 1997) Clark 
et al (1997) undersökte reliabiliteten och variansen på LoS på en NeuroCom Pro Balance Master 
genom att repetera testet vid samma tidpunkt tre dagar i följd. De jämförde sedan resultaten mellan de 
olika dagarna. Personerna fick utföra testet på två olika svårighetsnivåer varje dag, målen sattes på 75 
% respektive 100 % av den teoretiska LoS. De fann signifikant skillnad (p<0.01) mellan dagarna för EE 
och DC vid 75 % svårighet och DC vid 100 % svårighet. Alla värden förbättrades mellan dagarna men 
endast EE var signifikant bättre dag två och tre jämfört med dag ett för båda svårighetsnivåerna. De 
drar slutsatsen att generellt sett så är LoS konsekvent över flera mätningar men de rekommenderar att 
man gör två mätningar för att få reliabla och konsekventa resultat för utvärdering av dynamisk balans. 
Ramstrand et al (2010) undersökte om balansen hos kvinnor över 50 år förbättrades vid användning 
av MBT-skor. För att avgöra detta gjordes tre mätningar av LoS på interventionsgruppen och en 
kontrollgrupp. Båda grupperna förbättrade ME-värdena mellan mätningarna och 
interventionsgruppen blev signifikant bättre på DC mellan första och andra respektive tredje 
mätningen. Det visar på att inlärningseffekten finns men också att användandet av instabila skor kan 
förbättra vissa aspekter av balansen. 

Metoder som undersöker inlärningseffekt 
Wrisley et al (2007) och DiFrancisco-Donoghue et al (2015) har tittat på inlärningseffekten på Sensory 
Organisation Test (SOT) för fiska unga vuxna respektive personer med Parkinsons sjukdom. SOT 
skapades för att isolera de tre huvudsakliga sensoriska system som påverkar balansen (syn, vestibulär 
och somatosensorisk). De isoleras genom att ta bort eller förvränga synen och/eller underlaget. Det 
resulterar i att sex olika förhållanden testas. Wrisley et al (2007) skriver att för att kunna testa 
reliabiliteten och validiteten på ett balanstest som ett klinisk- och forskningsinstrument bör man vara 
medveten om inlärningen för att kunna få fram den verkliga test-retest reliabiliteten och kunna skilja 
på inlärningen och på resultaten av en balansförbättrande intervention.  För att mäta 
inlärningseffekten gjorde de fem mätningar under två veckor och ytterligare en mätning efter en 
månad. De analyserade datan med ANOVA upprepade mätningar. De använde också post hoc testen 
bonferroni och dunett t för att hitta signifikanta skillnader mellan varje tillfälle och vilket tillfälle som 
var signifikant bättre än det första. En signifikant inlärningseffekt fanns över de första fem tillfällena 
för förhållande 4-6 och för det sammanvägda resultatet av alla förhållanden men inte för förhållande 
1-3. Inlärningseffekten planade ut efter den tredje mätningen och bibehölls till den sjätte mätningen. 
Det 95% konfidensintervallet för det sammanvägda resultatet förändrades från den första mätningen 
till den fjärde. Platån för inlärningseffekten beräknades till 3.9-8.1 enheter. Wrisley et al (2007) 
rekommenderar kliniker att utföra flera baselinemätningar för att få en stabil resultatbild innan en 
intervention introduceras för att kunna dokumentera skillnader på grund av rehabilitering istället för 
inlärning. Om detta inte är möjligt bör man enligt denna studie endast räkna en förbättring större än 8 
som en förbättring utöver inlärningen.  
DiFrancisco-Donoghue et al (2015) fann i sin studie att personer med Parkinsons sjukdom som har en 
historia av fall endast förbättras mellan det fjärde och femte försöket. Personer med Parkinsons 
sjukdom utan historia av fall och kontrollgruppen visade endast på signifikant förbättring mellan 
första och femte försöket. Författarna säger själva att evidensen för att det finns en inlärningskurva för 
SOT för äldre personer är svag men att den i så fall skulle finnas vid det femte försöket. De är också 
osäkra på om fynden har någon klinisk betydelse. 
Inlärningseffekten för LOS är outforskad men studierna som nämns ovan ger en antydan om att den 
finns.  
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Syfte 

 
Syftet med studien är att undersöka inlärningseffekten på testet Limits of Stability (LoS) på transtibialt 
amputerade protesbrukare och en kontrollgrupp och att undersöka om det finns en nivå då 
inlärningseffekten avstannar. 
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Metod 

Deltagare  
7 personer med TTA och 7 matchande kontrollpersoner rekryterades via en annan studie som görs av 
David Rusaw och Cleveland Barnett. Inklusionskriterier är att protesbrukarna måste ha använt sin 
protes regelbundet i över två år och att alla testpersoner kan stå utan stöd.  
Exklusionskriterierna är nuvarande eller tidigare kända neurologiska och kognitiva problem, 
diagnoser eller mediciner som påverkar balansen, synsvårigheter och smärta eller sår som skapar 
svårigheter att belasta protesen eller det friska benet. 
 

Etiska överväganden 
Deltagandet i studien är frivilligt och testpersonerna har rätt att när som helst avbryta och behöver 
inte uppge skäl. Inga personuppgifter kommer att publiceras och de kommer att raderas när studien är 
slutförd. Det finns viss risk för smärta och obehag när testet genomförs då testpersonerna kommer att 
stå och belasta sin protes under en timmes tid men de har rätt att när som helst avbryta. Under testets 
genomförande kommer testpersonerna att vara fastspända i en säkerhetssele för att förhindra fall om 
testpersonerna skulle tappa balansen. Studien har fått etiskt godkännande av Regionala 
etikprövningsnämnden i Linköping (http://www.epn.se/linkoeping/om-naemnden/). 
 

Utrustning 
Utrustningen som används är reflexmarkörer och en säkerhetssele i form av en fallskärmsväst. 
Programmet Visual3D (C-Motion Inc., Germantown, MD, USA) och Qualisis (Qualisys AB, Göteborg, 
Sverige) och kraftplattor från AMTI Inc.,Watertown, MA, USA. Kraft och rörelsedata samlades in med 
en frekvens på 100Hz, ett andra ordningens low-pass Butterworth-filter användes med en 
gränsfrekvens av 3 Hz. Efter datainsamlingen exporterades datan till Visual 3D för ytterligare analys. 
De parametrar som mättes var, DC, EE, ME, MV och RT (för förklaring se ordlista ovan).  
 
 

Utförande 
Undersökningen utfördes i gånglabbet på Hälsohögskolan i Jönköping. Före första testomgången 
utfördes ett pilottest med en frivillig frisk person för att testa utrustningen och låta undersökaren träna 
på att hantera den. Testpersonerna utförde testet LoS fem gånger vid två tillfällen med minst tre 
timmars vila emellan, två dagar i följd. Varje person genomförde testet 20 gånger totalt. När 
testpersonerna kom förklarades syftet med undersökningen och de gav skriftligt medgivande att vara 
med i studien. Det förklarades hur testet skulle gå till och att deltagandet var frivilligt och att de när 
som helst fick avbryta. Testpersonerna fick ta på sig en säkerhetssele som senare fästes i taket.  En 
modifierad version av markörplaceringen av Capozzo et al (1995) användes när 69 reflexmarkörer 
placerades på testpersonen. Reflexmarkörerna användes för att kunna mäta kroppssegmentens längd, 
position, orientering och COM. En statisk mätning av testpersonerna gjordes då patienten stod stilla 
med en fot på varje kraftplatta. Markörerna identifierades och en biomekanisk modell konstruerades i 
Visual3D, vilket möjliggjorde att COM kunde beräknas för varje individ (Dempster 1995). Detta 
användes sedan för att beräkna avståndet till de 8 LoS målen baserat på den teoretiska gränsen. 
(Neurocom International, I. (2008). Balance Manager Systems – Clinical Opersions Guide: 9.) 
Testpersonerna placerades med en fot på varsin kraftplatta med ansiktet mot en skärm som visar 
personens center of pressure (COP) och de 8 målen, placerade med 45˚ mellanrum på 110 % av den 
teoretiska LoS som beräknades utifrån testpersonens längd och COM. Testpersonerna instruerades att 
stå upprätt och med armarna hängandes vid sidan av kroppen. De instruerades att föra sin COP till 
målen ett i taget, utan att flytta på fötterna om det inte behövdes för att förhindra fall. De instruerades 
att ta sig så fort, snabbt och långt ut mot målen som möjligt vid en visuell och audiell signal. En signal 
gavs då testet startade och en när personen skulle börja luta mot målet. När testet startade skulle 
testpersonen hålla sin COP vid mittpunkten och sedan vid den andra signalen föra COP mot det 
slumpvis utvalda målet som meddelats innan första signalen vid varje test. Efter den andra signalen 
pågick testet i 8 sekunder. Under en av testomgångerna fick testpersonen svara på några 
bakgrundsfrågor och mått togs på stumpen se bilaga X. 
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Dataanalys 
Beräkningarna nedan baseras på neurocoms formler med vissa ändringar. Neurocom använder sig av 
en specifik punkt som de kallar "center of foot alignment" som är placerad 14 % av fotlängden framför 
den mediala malleolen, i denna studie används istället positionen för COP vid startsignalen och därför 
behövs inte heller den 2,3° kompensationen för lutning genom ankeln användas vid beräkning av θ. 
(Neurocom International, I. (2008). Balance Manager Systems – Clinical Opersions Guide: 9.) 
 

COP Räknas ut enligt formeln ���(�) =
(����×�����)

��
, ���(�) =

�������×��

��
 

där:  
���(�) = x-komponenten i cm i kraftplattans koordinatsystem, ���(�) = y-komponenten i cm i 
kraftplattans koordinatsystem, ���� =vektorn från sensorkoordinatsystemet till övre mittpunkten av 
kraftplattans yta. Den uttrycks i kraftplattans koordinatsystem. �� = Kraften längs x-axeln, 
�� =Kraften längs y-axeln, �� = Momentet kring x-axeln, �� =Momentet kring y-axeln 
Mz = Momentet kring z-axeln 
 (http://c-motion.com/v3dwiki/index.php/Tutorial:_Force_Platforms) 
 
COG Sway Angle (θ) är vinkeln mellan en vertikal linje från COP och en linje mellan COP och COM. � =

arcsin 
���(�)

���(�,�)
 

���(�) =  �-komponenten i COM –koordinaten, ���(�, �) = �(���� ����)� + (���� ����)�= 
avståndet mellan COP och COM i xy-planet (kraftplattans yta). 
 
EE beräknas som den fösta toppen på grafen θ(t). ME är det totala maxvärdet på grafen θ(t). RT är den 
tid från startsignalen till dess att θ(t) överstiger RMS. RMS= root mean square av rörelsen före 
startsignalen. MV beräknas på 95 % av rörelsen i °/t från θ(t = RT) till θ(t) =EE för att bortse från 

acceleration och retardation. DC beräknas enligt (
∑ ��∑ �

∑ �
) × 100. x och y formar ett plan i nivå med 

kraftplattan och y är riktat mot målet och x bort från målet. ∑ � är summan av all rörelse mot målet, 
∑ � är summan av all rörelse från målet. 
 
 

Statistisk analys 
Shapiro-Wilks test användes för att undersöka om datan var normalfördelad, vilket den inte var 
förutom testpersonernas egenskaper.  
Student t-test användes för att undersöka om grupperna var jämförbara.  
Mann-Whitney U test användes för att undersöka skillnaden mellan höger och vänster ben i 
kontrollgruppen för att se om man kan normalisera protesens riktning så att den alltid jämförs med 
samma ben. Riktningen normaliserades så att mål 6, 7 och 8 alltid var mot protesen.. Friedmans test 
används för att undersöka om det finns någon signifikant skillnad mellan de upprepade mätningarna 
och Wilcoxon teckenrang test användes för att avgöra mellan vilka upprepningar det fanns en 
signifikans. Signifikansnivån sattes till p<0,05 för alla test. 
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Resultat 

Grupperna var jämförbara, det finns ingen signifikant skillnad i vikt, längd eller ålder. För 
testpersonernas egenskaper se tabell 1. 
 
Tabell 1. Testpersonernas egenskaper. H står för höger, V står för vänster. 
Deltagare Grupp Ålder Längd(cm) Vikt(kg) Dominant sida Amputationssida 

1 1 66 182 81 H V 

2 1 45 187 87 H V 

3 1 49 179 70 H V 

4 1 52 176 87 H H 

5 1 62 179 58 H V 

6 1 39 167 110 H H 

7 1 66 172 77 H/V V 

8 2 37 177 81 H - 

9 2 39 186 88 H - 

10 2 48 183 87 H - 

11 2 65 176 73 H - 

12 2 49 190 92 H - 

13 2 68 176 87 H - 

14 2 39 171 73 H - 

 
 
Vid undersökning om det fanns någon signifikant skillnad mellan höger och vänster ben för 
kontrollgruppen fanns det tre signifikanta skillnader (p<0,05) enligt Mann-Whitney U test. Det fanns 
en signifikant skillnad i RT mellan mål 3-7, DC mellan mål 4-6 och EE mellan mål 4-6. Den 
genomsnittliga skillnaden i medelvärde är -0,016 s i RT mellan mål 3-7; -3,2 procentenheter i DC 
mellan mål 4-6 samt -0,45˚ i EE mellan mål 4-6 där mål 6 och 7 har störst värden. Det innebär att RT 
var kortare när de skulle luta sig åt höger än åt vänster, DC och EE var större när de skulle luta snett 
bakåt åt vänster än höger. 

Mål 1 
Det finns några signifikanta skillnader mot mål 1 (se tabell 2 nedan). EE blev signifikant större för 
kontrollgruppen mellan upprepning 1 0ch 3, 1 och 4 samt 1 och 5 med en genomsnittlig ökning på 0,7˚, 
0,8˚ och 1˚ under tillfälle II. Under tillfälle IV finns det också en signifikant skillnad i EE för 
kontrollgruppen, skillnaden finns mellan upprepning 1 och 3, 2 och 3 samt 2 och 5. Resultaten visar på 
en genomsnittlig minskning på 0,46˚ mellan upprepning 1 och 3 och en genomsnittlig minskning på 
0,07˚ mellan upprepning 2 och 3 och 5. 
 
 Tabell 2. p-värde Friedmans test mellan upprepningar, mål 1, framåt. Signifikans markeras med 
fetstil. 
Mål 1 
Tillfälle 

DC  
gr P 

DC  
gr K 

EE  
gr P 

EE 
gr K 

ME  
gr P 

ME  
gr K 

MV 
gr P 

MV  
gr K 

RT 
gr P 

RT 
gr K 

I 0,406 0,639 0,622 0,901 0,475 0,834 0,231 0,856 0,379 0,388 

II 0,287 0,425 0,944 0,015a 0,527 0,059 0,463 0,504 0,266 0,098 

III 0,844 0,938 0,406 0,728 0,318 0,291 0,171 0,683 0,809 0,725 

IV 0,955 0,539 0,642 0,027b 0,142 0,087 0,281 0,175 0,770 0,475 

a. Signifikant skillnad mellan upprepning 1-3, 1-4 & 1-5. 
b. Signifikant skillnad mellan upprepning 1-3, 2-3 & 2-5. 
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Mål 2 
Skillnader mellan upprepningar mot mål 2 finns i variablerna MV och EE och gäller endast för 
kontrollgruppen (se tabell 3 nedan). Skillnaden i MV finns mellan upprepning 1 och 3 samt 5 och 3 vid 
tillfälle III och ligger på 3,1˚/s respektive 2,7˚/s. Tredje upprepningen har alltså genomsnittligt högre 
värden än både första och femte. Ökningen i EE skedde under det fjärde tillfället mellan andra och 
tredje och andra och fjärde upprepningen. Tredje och fjärde upprepningen var genomsnittligt större 
än den andra upprepningen med 0,6˚ och 1,1˚.  
 
Tabell 3. p-värde Friedmans test mellan upprepningar, mål 2, snett framåt mot kvarvarande ben/ 
höger. Signifikans markeras med fetstil. 
Mål 2 
Tillfälle 

DC  
gr P 

DC  
gr K 

EE  
gr P 

EE 
gr K 

ME  
gr P 

ME  
gr K 

MV 
gr P 

MV  
gr K 

RT 
gr P 

RT 
gr K 

I 0,182 0,058 0,385 0,598 0,525 0,338 0,979 0,916 0,205 0,887 

II 0,78 0,267 0,563 0,379 0,148 0,747 0,754 0,321 0,168 0,17 

III 0,267 0,622 0,707 0,20 0,736 0,658 0,167 0,024a 0,267 0,554 

IV 0,698 0,551 0,515 0,042b 0,720 0,147 0,355 0,412 0,453 0,146 

a. Signifikant skillnad mellan upprepning 1-3 & 5-3. 
b. Signifikant skillnad mellan upprepning 2-3 & 2-4. 

 

Mål 3 
Det finns skillnader mellan upprepningar för protesgruppen mot mål tre vid tillfälle II när det gäller 
DC (se tabell 4 nedan). Den andra upprepningen har signifikant lägre resultat jämfört med första och 
fjärde upprepningen på 5,8 respektive 6 procentenheter.    

 
Tabell 4. p-värde Friedmans test mellan upprepningar, mål 3 mot kvarvarande ben/höger. Signifikans 
markeras med fetstil. 
Mål 3 
Tillfälle 

DC  
gr P 

DC  
gr K 

EE  
gr P 

EE 
gr K 

ME  
gr P 

ME  
gr K 

MV 
gr P 

MV  
gr K 

RT 
gr P 

RT 
gr K 

I 0,792 0,525 0,265 0,844 0,483 0,061 0,711 0,434 0,992 0,594 

II 0,041a 0,970 0,818 0,556 0,620 0,577 0,364 0,951 0,231 0,384 

III 0,627 0,624 0,809 0,447 0,528 0,918 0,627 0,471 0,884 0,949 

IV 0,331 0,663 0,355 0,097 0,079 0,361 0,287 0,371 0,778 0,139 

a. Signifikant skillnad mellan upprepning 1-2 & 2-4. 

Mål 4 
Mot mål fyra finns endast en signifikant skillnad mellan upprepningarna (se tabell 5 nedan), den är i 
DC och gäller protesgruppen vid tillfälle I. Där finns en medelökning på 8.2 procentenheter mellan 
första och tredje upprepningen.  
 
Tabell 5. p-värde Friedmans test mellan upprepningar, mål 4, snett bakåt mot kvarvarande ben/höger. 
Signifikans markeras med fetstil. 
Mål 4 
Tillfälle 

DC  
gr P 

DC  
gr K 

EE  
gr P 

EE 
gr K 

ME  
gr P 

ME  
gr K 

MV 
gr P 

MV  
gr K 

RT 
gr P 

RT 
gr K 

I 0,027a 0,331 0,886 0,525 0,111 0,379 0,900 0,463 0,293 0,956 

II 0,299 0,294 0,291 0,052 0,672 0,481 0,245 0,424 0,349 0,425 

III 0,699 0,115 0,108 0,422 0,528 0,189 0,483 0,798 0,703 0,217 

IV 0,308 0,970 0,299 0,792 0,488 0,711 0,856 0,490 0,316 0,338 

a. Signifikant skillnad mellan upprepning 1-3. 
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Mål 5 
Det skiljer sig i MV mellan upprepning 3 och 5 samt 4 och 5 under tillfälle II för protesgruppen (se 
tabell 6 nedan). Den genomsnittliga differensen ligger på 0,7°/s respektive 1°/s, där upprepning 5 har 
högst hastighet.  
 
Tabell 6. p-värde Friedmans test mellan upprepningar,  mål 5, bakåt. Signifikans markeras med 
fetstil. 
Mål 5 
Tillfälle 

DC  
gr P 

DC  
gr K 

EE  
gr P 

EE 
gr K 

ME  
gr P 

ME  
gr K 

MV 
gr P 

MV  
gr K 

RT 
gr P 

RT 
gr K 

I 0,547 0,711 0,362 0,643 0,169 0,809 0,714 0,113 0,103 0,795 

II 0,275 0,785 0,164 0,898 0,079 0,512 0,045a 0,639 0,911 0,779 

III 0,483 0,171 0,760 0,269 0,839 0,241 0,308 0,785 0,938 0,338 

IV 0,449 0,959 0,890 0,920 0,759 0,816 0,736 0,313 0,814 0,158 

a. Signifikant skillnad mellan upprepning 3 & 5 och 4 & 5. 

Mål 6 
Mot mål 6 finns det skillnad mellan upprepningarna i DC vid tillfälle I för protesgruppen (se tabell 7 
nedan). Resultatet visar på en ökning mellan upprepning 1 och 4, 1 och 5, 2 och 5, 3 och 5 samt 4 och 5. 
Medelökningen ligger på 18,42, 27,47 9,97, 10,25 respektive 9,05 procentenheter. Mot mål 6 finns 
även skillnad i MV för protesgruppen mellan upprepning 2 och de andra där upprepning 2 visar sig ha 
ett lägre värde jämfört de andra upprepningarna. Skillnaden är störst mellan första och andra 
upprepningen och minst mellan andra och femte och varierar från 4,66°/s till 2,31˚/s.  
 
Tabell 7. p-värde Friedmans test mellan upprepningar, mål 6, snett bakåt mot protesen/vänster. 
Signifikans markeras med fetstil. 
Mål 6 
Tillfälle 

DC  
gr P 

DC  
gr K 

EE  
gr P 

EE 
gr K 

ME  
gr P 

ME  
gr K 

MV 
gr P 

MV  
gr K 

RT 
gr P 

RT 
gr K 

I 0,016a 0,606 0,780 0,702 0,884 0,148 0,242 0,161 0,839 0,514 

II 0,606 0,380 0,477 0,335 0,423 0,801 0,024b 0,297 0,780 0,090 

III 0,558 0,142 0,236 0,970 0,152 0,728 0,558 0,093 0,615 0,813 

IV 0,355 0,113 0,809 0,281 0,670 0,742 0,199 0,483 0,308 0,816 

a. Signifikant skillnad mellan upprepning 1-4, 1-5, 2-5, 3-5 & 4-5. 
b. Signifikant skillnad mellan upprepning 1-2, 2-3, 2-4 & 2-5. 

 

Mål 7 
Det finns skillnad i EE mellan upprepningar mot mål 7 för protesgruppen under tillfälle IV (se tabell 8 
nedan). Skillnaden finns mellanupprepning 1 och 2 samt 4 och 5 där resultatet vid upprepning 2 är 
större än upprepning 1 med 0,5 ˚ i genomsnitt och upprepning 4 är större än upprepning 5 med 0,04˚ 
i genomsnitt. Det finns också en signifikant skillnad i MV under tillfälle III mellan upprepning 1 och 2, 
2 och 3 samt 2 och 4. Den genomsnittliga skillnaden är 8,6°/s, 8,6°/s respektive 10°/s där upprepning 
2 har högst medelhastighet.  
 
Tabell 8. p-värde Friedmans test mellan upprepningar,  mål 7, mot protesen/vänster. Signifikans 
markeras med fetstil. 
Mål 7 
Tillfälle 

DC  
gr P 

DC  
gr K 

EE  
gr P 

EE 
gr K 

ME  
gr P 

ME  
gr K 

MV 
gr P 

MV  
gr K 

RT 
gr P 

RT 
gr K 

I 0,615 0,326 0,760 0,114 0,886 0,869 0,569 0,345 0,711 0,237 

II 0,721 0,920 0,109 0,375 0,488 0,808 0,186 ,0300 0,452 0,982 

III 0,881 0,222 0,406 0,472 0,347 0,134 0,124 0,043a 0,385 0,624 

IV 0,218 0,155 0,042b 0,445 0,988 0,229 0,594 0,155 0,728 0,265 

a. Signifikant skillnad mellan upprepning 1 & 2, 2 & 3, 2 & 4.  
b. Signifikant skillnad mellan upprepning 1 & 2 och 4 & 5. 

Mål 8 
Vid upprepning mot mål 8 vid tillfälle II finns en skillnad i DC (se tabell 9) mellan upprepning 1 och 5 
där resultatet för femte upprepningen är 14,2 procentenheter större i genomsnitt.  
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Tabell 9. p-värde Friedmans test mellan upprepningar, mål 8, snett fram mot protesen/vänster. 
Signifikans markeras med fetstil. 
Mål 8 
Tillfälle 

DC  
gr P 

DC  
gr K 

EE  
gr P 

EE 
gr K 

ME  
gr P 

ME  
gr K 

MV 
gr P 

MV  
gr K 

RT 
gr P 

RT 
gr K 

I 0,916 0,785 0,269 0,308 0,458 0,444 0,566 0,475 0,265 0,869 

II 0,043a 0,896 0,281 0,142 0,953 0,142 0,760 0,244 0,054 0,230 

III 0,844 0,978 0,163 0,674 0,772 0,744 0,809 0,563 0,910 0,391 

IV 0,475 0,663 0,150 0,594 0,428 0,528 0,721 0,161 0,561 0,860 

a. Signifikant skillnad mellan upprepning 1-5. 
 

Testtillfällen 
Vid undersökning av signifikant skillnad mellan testtillfällena visades att det fanns flera signifikanta 
skillnader (se tabell 10). Mot mål 1 fanns signifikant skillnad i RT för kontrollgruppen mellan tillfälle I 
och II, II och IV samt III och IV. Medelskillnaden är 0,09°/s 0,10°/s respektive 0,10°/s där tillfälle II 
och IV har högst värde på MV.  
Mot mål 3 finns det en signifikant skillnad i DC för protesgruppen mellan tillfälle I och IV samt II och 
IV. Medelskillnaden ligger på 3,4 och 2,6 procentenheter där tillfälle IV har högst värden. Det finns 
även en skillnad i ME mot mål tre för kontrollgruppen. Den skillnaden finns mellan tillfälle I och II 
samt I & III och ligger i genomsnitt på 0,28° respektive 0,38° där tillfälle I har lägst värde. 
 
Mot mål 4 finns endast en signifikant skillnad och den är i EE mellan tillfälle I och IV för 
kontrollgruppen. Genomsnittsskillnaden är 1.1°. 
Det finns desto fler signifikanta skillnader mot mål 5. För protesgruppen finns det en skillnad i både 
DC och EE och för kontrollgruppen finns det en signifikant skillnad i EE. Skillnaden i DC för 
protesgruppen finns mellan första och fjärde tillfället, andra och tredje tillfället samt andra och fjärde 
tillfället. Genomsnittskillnaden är 8,2; 4,2 och 4,2 procentenheter där det tredje och fjärde tillfället har 
störst DC. Skillnaden i EE för protesgruppen hittades mellan tillfälle I och II samt I & IV, medan den 
för kontrollgruppen finns mellan I och II samt I och III. Medelskillnaden i EE för protesgruppen ligger 
på 0,63° och 0,70° där det första tillfället har lägre EE än de andra två. Medelskillnaden i EE för 
kontrollgruppen är 0,56° och 0,69° och även där har det första tillfället lägre EE än de andra två. 
Slutligen finns en signifikant skillnad i MV mot mål 6 för kontrollgruppen mellan tillfälle I & III och I 
& IV. Skillnaden är i genomsnitt 2,1 respektive 2,2°/s. 
 
I tabell 10 kan utläsas mellan vilka testtillfällen som det finns en signifikant skillnad.  
Tabell 10. p-värde Friedmans test mellan testtillfällen. Signifikans markeras med fetstil. 
Mål DC  

gr P 
DC  
gr K 

EE  
gr P 

EE 
gr P 

ME  
gr K 

ME  
gr P 

MV 
gr P 

MV  
gr K 

RT 
gr P 

RT 
gr K 

1 0,366 0,615 0,856 0,856 0,434 0,856 0,156 0,116 0,154 0,013a 

2 0,615 0,510 0,054 ,0366 0,968 0,934 0,0936 0,156 0,241 0,479 

3 0,017b 0,074 0,224 0,168 0,755 0,032c 0,297 0,478 0,774 0,366 

4 0,224 0,692 0,241 0,025d 0,277 0,059 0,543 0,366 0,419 0,993 

5 0,034e 0,478 0,049f 0,011g 0,224 0,168 0,319 0,856 0,510 0,843 

6 0,353 0,180 0,068 0,180 0,718 0,543 0,277 0,014h 0,692 0,319 

7 0,116 0,093 0,510 0,086 0,884 0,514 0,478 0,277 0,180 0,319 

8 0,224 0,993 0,856 0,856 0,692 0,968 0,208 0,478 0,168 0,856 

a. Signifikant skillnad mellan tillfälle 1-2, 1-4, 2-3 & 3-4. 
b. Signifikant skillnad mellan tillfälle 1-4 & 2-4. 
c. Signifikant skillnad mellan tillfälle 1-2 & 1-3. 
d. Signifikant skillnad mellan tillfälle 1-3. 
e. Signifikant skillnad mellan tillfälle 1-4, 2-3 & 2-4.  
f. Signifikant skillnad mellan tillfälle 1-2 & 1-4. 
g. Signifikant skillnad mellan tillfälle 1-2 & 1-3. 
h. Signifikant skillnad mellan tillfälle 1-3 & 1-4. 
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Tabell 11. Översikt signifikanta skillnader mellan upprepningar med genomsnittskillnad där den andra 
siffran har högst resultat. Bokstaven innan variabeln berättar för vilken grupp det finns en signifikant 
skillnad. P står för protesgruppen och K för kontrollgruppen.  
Tillfälle Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål 

4 
Mål 5 Mål 6 Mål 7 Mål 8 

I    PDC 1-
3. 

 PDC 1-4, 1-5, 2-
5, 3-5, 4-5. 

  

II KEE 1-3, 1-
4, 1-5. 

 PDC 2-1, 
2-4. 

 PMV 3-5, 
4-5. 

PMV 2-1, 2-3, 
2-4, 2-5 

  

III  KMV 1-3, 
5-3. 

    KMV 1-2, 3-
2, 4-2. 

KDC 
1-5 

IV KEE 1-3, 
2-3, 2-5 

KEE 2-3, 
2-4. 

    PEE 1-2, 5-
4.  

 

KEE1=0,7˚ KMV2=3,1˚/s PDC3=5,8 PMV5=0,7˚/s PDC6=18,4 PMV6=4,66˚/s PEE7=0,5˚ 
KEE1=0,84˚ KMV2= 2,7˚/s PDC3=6,0 PMV51,0˚/s PDC6=27,47 PMV6=3,67˚/s PEE7=0,04˚ 
KEE1=1,0˚ KEE2=0,63˚ PDC4=8,2  PDC6=9.96 PMV6=3,67˚/s KMV7=8,76˚/s 
KEE1=0,46˚ KEE2=1,13˚   PDC6=10,3 PMV6=2,31˚/s KMV7=8,76˚/s 
KEE1=0,07˚    PDC6=9.05  KMV7=10.04˚/s 
KEE1=0,07˚      KDC8=14,2  

 
Tabell 12. Översikt signifikanta skillnader mellan tillfällen med genomsnittskillnad. Bokstaven innan 
variabeln berättar för vilken grupp det finns en signifikant skillnad. P står för protesgruppen och K för 
kontrollgruppen. 
Tillfälle Mål 1 Mål 

2  
Mål 3 Mål 

4 
Mål 5 Mål 6 Mål 

7 
Mål 
8 

I KRTKRT  PDCKMEKME KEE PDCPEEPEEKEEKEE KMVKMV   
II KRT  PDCKME  PDCPDCPEEKEE    
III KRT  KME KEE PDCKEE KMV   
IV KRTKRT  PDCPDC  PDCPDCPEE KMV   
KRT1=0,09s PDC3=3,4 KME3=0,28˚ PDC5=8,2 PEE5=0,63˚ KEE5=0,56˚ KMV6=2,15˚/s 
KRT1=0,10s PDC3=2,6 KME3=0,38˚ PDC5=4,1 PEE5=0,70˚ KEE5=0,69˚ KMV6=2,24˚/s 
KRT1=0,10s  KEE4=1.11˚ PDC5=4,1  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 
Resultatet är väldigt spritt och svårtolkat eftersom det är så mycket data, men det finns resultat som 
ger en antydan till att en inlärningseffekt finns. Det är dock svårt att dra några konkreta slutsatser 
eftersom resultatet inte är konsekvent över riktningar och variabler. Någon analys om en eventuell 
platå för inlärningseffekten har inte kunnat göras då det inte går att säga att det finns en 
inlärningseffekt på testet LoS. 

Upprepningar 
Det finns flera signifikanta resultat vid Friedmans test mellan upprepningar. Resultaten är ganska 
spridda och vid första anblick till synes slumpmässiga. Men om man tittar närmare på resultaten 
mellan upprepningarna ser man att i de flesta fall finns det en signifikant skillnad mellan första eller 
andra upprepningen och någon eller flera av de andra upprepningarna (se tabell 11). Detta ger en 
antydan till att det finns en inlärning fram till den andra upprepningen. Detta är dock svårt att säga 
säkert, då de signifikanta skillnaderna mellan upprepningar är utspridda mellan de olika testtillfällena. 
En anledning att det inte finns någon tydlig inlärningseffekt kan bero på att testet inte är tillräckligt 
utmanande för testpersonerna så som villkor 1-3 i SOT som inte hade någon signifikant 
inlärningseffekt, medan de mer utmanande villkoren hade en signifikant inlärningseffekt. (Wrisley et 
al, 2007) 
Det finns inga studier på LoS där man jämfört upprepningar med varandra och det är därför svårt att 
jämföra resultatet från denna studie med något. Om man vill vara säker på att resultaten från LoS vid 
flera upprepningar inte beror på en inlärningseffekt så bör man åtminstone bortse från de minsta 
signifikanta skillnaderna som funnits i denna studie, eller göra minst tre upprepningar och använda 
medelvärdet som sitt resultat. De minsta signifikanta skillnaderna mellan upprepningar är 5,8 
procentenheter i DC, 0,5˚i EE och 0,7˚/s i MV för protesgruppen och 14,2 procentenheter i DC, 0,07˚ i 
EE, 2,7˚/s i MV för kontrollgruppen. Det är möjligt att signifikanta skillnader upp till 27,5 
procentenheter i DC, 1,1˚ i EE och 10˚/s i MV beror på inlärningseffekten. Dessa skillnader är stora, 
särskilt DC och MV. Det finns ingen signifikant skillnad i ME eller RT mellan upprepningarna så det är 
möjligt att de inte påverkas av någon inlärningseffekt.  
 

Testtillfällen 
Om man tittar på resultatet på Friedmans test och Wilcoxon teckenrang test (se tabell 10 & tabell 12) 
så ser man att de flesta signifikanta skillnaderna ligger mellan tillfälle I och de övriga tillfällen, det ger 
en antydan till att det finns en inlärningseffekt mellan tillfällena för båda grupperna efter första 
tillfället. Det är svårt att säga säkert eftersom resultatet är spritt över olika riktningar och variabler och 
det inte finns något övergripande resultat. Det finns en antydan till en inlärningseffekt mellan 
testtillfällen och om man vill vara säker på att bortse från föreslås liksom Clark et al. (1997) att göra 
minst två tester vid olika tillfällen innan man inför en intervention. Är det inte möjligt bör man för 
TTA minst bortse från de minsta signifikanta skillnaderna vilka är 2,6 procentenheter i DC och 0,63˚ i 
EE. För friska vuxna bör man minst bortse från en skillnad på 0,09 s i RT, 0,28˚ i ME, 0,56˚ i EE och 
2,15˚/s i MV för att vara säker på att det inte beror på en inlärningseffekt av testet. Det är möjligt att 
en inlärningseffekt påverkar upp till 8,2 procentenheter i DC och 0,70˚ i EE för TTA och 1,1˚ i EE, 
0,38˚ i ME, 2,24˚/s i MV och 0,10 s i RT för friska vuxna, vilket motsvarar de högsta signifikanta 
skillnaderna i denna studie.  
Barnett et al. (2013) hittade signifikant skillnad mellan tillfällen för TTA vid mätning av LOS tre 
gånger, första mätningen gjordes en månad efter utskrivning från rehabilitationen och de andra tre 
respektive sex månader efter utskrivningen. EE ökade med 77,2 % mellan första och andra mätningen 
och med 78,8 % mellan första och tredje mätningen. Om man jämför det med ökningen på 0,7˚ i EE 
mellan första och fjärde testtillfället för grupp P som motsvarar en ökning på 79 % så kanske det inte 
var en signifikant skillnad på grund av träning utan inlärning av testet. Barnett et al. (2013) hittade 
flera signifikanta skillnader mellan tillfällena men presenterade inte hur stor den skillnaden var, och 
de kan därför inte jämföras med resultatet i denna studie.  
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Skillnad mellan vänster och höger ben 
Det fanns en skillnad mellan vänster och höger ben för kontrollgruppen. RT var kortare mot höger 
med 0,016 s i genomsnitt, EE var större snett bakåt åt vänster med 0,45° i genomsnitt och DC var i 
genomsnitt 3,2 procentenheter större snett bakåt åt vänster. Alla i kontrollgruppen har höger som 
dominant sida.  
Den genomsnittliga skillnaden i medelvärde är -0,016 s i RT mellan mål 3-7; -3,2 procentenheter i DC 
mellan mål 4-6 samt -0,45˚ i EE mellan mål 4-6 där mål 6 och 7 har störst värden. Det innebär att RT 
var kortare när de skulle luta sig åt höger än åt vänster, DC och EE var större när de skulle luta snett 
bakåt åt vänster än höger. Detta kan ses som lite underligt då man kan tycka att det inte borde finnas 
någon signifikant skillnad mellan höger och vänster. Och om det fanns en skillnad så borde den 
dominanta sidan få bättre resultat än den icke dominanta, men så är endast fallet med RT. Dock är 
skillnaden i RT så liten att man kan bortse från den. Skillnaden i EE är mer betydande, lika så 
skillnaden i DC. Curtze et al (2012) har undersökt hur mycket ankellederna och höftlederna används 
vid upprätthållande av balans vid ett inducerat fall och funnit att vid fall i sidled används 
höftmusklerna på den sida fallet sker signifikant mer än det andra benets muskler.  Om man jämför ett 
fall i sidled med lutning i sidled, vilket är vad som sker när COP är nära LoS så betyder det att man 
använder vänsterbenets muskler mer än högerbenets när man lutar åt vänster. Då borde man ha större 
DC åt höger om man har höger som sin dominanta sida men det visar inte resultatet i denna studie. 
Det kan bero på att man inte kan jämföra ett fall åt sidan med lutning åt sidan eller att resultatet i 
denna studie var slumpmässigt och inte kliniskt betydande. Resultatet må vara underligt men 
skillnaden mellan höger och vänster är ändå så pass liten att det inte borde påverka resultatet för 
inlärningseffekten i denna studie eftersom det inte görs några statistiska jämförelser mellan Protes- 
och kontrollgruppen. 
 

Metoddiskussion 
Genomförandet var bra men kunde varit mer noggrant när det gäller instruktioner och 
återpositionering av testpersonens fötter efter att de flyttat sig under testets gång. Vissa testpersoner 
”fuskade” och böjde sig vid höfterna och gick upp på tå för att flytta sin COP närmare målen, de blev 
tillsagda men testet gjordes inte om, vilket kan ha påverkat resultatet. Endast de test där testpersonen 
föll, tog ett steg eller lutade mot fel mål togs om. Det upplevdes också som att testpersonerna 
fokuserade på olika saker efter de blivit instruerade att luta sig så rakt, snabbt och långt som möjligt. 
Vissa fokuserade på hastigheten och andra på riktningen. Det hade varit intressant att undersöka 
vilken instruktion som ger bäst resultat eller vilka strategier som testpersonerna använder om man 
inte instruerar dem. 
 
Metoden för datainsamling är baserad på neurocoms manualer (Neurocom International, I. (2008). 
Balance Manager Systems – Clinical Opersions Guide: 9.) men skiljer lite eftersom den utfördes med 
kraftplattor och reflexmarkörer i gånglabbet på Hälsohögskolan i Jönköping. Anledningen till 
metodutvecklingen är för att den ger möjlighet att samla in mer data. Det går till exempel att 
undersöka data från benen var för sig. Det var önskvärt i studien som David Rusaw och Cleveland 
Barnett håller på med, som är studien där datan till denna studie samlats in från. Den här studien hade 
lika gärna kunnat göras på en Neurocom Balance master enligt Neurocoms metod men då hade 
resultaten sett annorlunda ut då variablerna EE och ME mäts i procent och inte i grader som i denna 
studie. Datainsamlingen i denna studie kommer dock närmare verkligheten då ingen kompensation 
för lutning genom ankeln behövs vid beräkning av θ.  
 
Den statistiska analysen baserades på den parametriska metoden som Wrisley et al (2007) använde. 
Men eftersom datan i denna studie inte var normalfördelad kunde RM ANOVA med post hoc 
Bonferroni inte genomföras utan Friedmans test fick ersätta RM ANOVA och Wilcoxon teckenrangtest 
fick undersöka mellan vilka upprepningar och tillfällen det fanns en signifikant skillnad.  

Studiens begränsningar 
Studien var begränsad med hur många testpersoner som var tillgängliga under tidsperioden som 
datainsamlingen skedde. Studien är också begränsad i och med att det inte finns så många liknade 
studier. Det gör att det blir svårt att tolka och jämföra resultatet.  
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Slutsatser 
Det är svårt att dra några konkreta slutsatser utifrån resultatet av studien. Det finns en antydan till att 
det händer något efter första upprepningen och första besöket. Detta är dock inte tillräckligt tydligt för 
att säga att det finns en inlärningseffekt för testet LoS för transtibialt amputerade protesbrukare eller 
en kontrollgrupp. För att vara säker på att bortse från en inlärningseffekt bör man göra flera 
mätningar eller bortse från en skillnad på 2,6 procentenheter i DC, 0,5° i EE och 0,7˚/s i MV för TTA 
och en skillnad på 2,6 procentenheter i DC, 0,07° i EE, 0,28° i ME, 2,15˚/s och 0,09 s i RT för friska 
vuxna. 
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