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Sammanfattning	  
 

Regelbunden fysisk aktivitet motverkar en rad fysiska och mentala sjukdomar. Hälsovinster 
av fysisk aktivitet är bland annat en högre funktionell muskulär- och kardiovaskulär kapacitet 
samt en högre livskvalitet. Stillasittande och inaktivitet kan leda till övervikt, kardiovaskulära 
sjukdomar, cancer, psykosociala problem och metaboliska sjukdomar.  

Mellan män och kvinnor finns fysiologiska skillnader som visar sig i kroppsstorlek och 
muskelmassa. Detta ger generellt sett kvinnor mer flexibel fysik medan män är fysiskt 
starkare.  

WHOs rekommendationer om daglig fysisk aktivitet är 150 min/vecka av moderat aerobisk 
träning eller 75 min mer ansträngande aerobisk träning. Styrketräning som involverar större 
muskelgrupper rekommenderas i åldrarna 18-64.   

Till hjälp att undersöka hypotesen har två oberoende test används. En skriftlig enkät, SF-
36v2 Health Survey, samt ett fysiskt test, Functional Movement Screen. 

I denna studie undersöks huruvida det finns ett samband mellan en ökad träningsmängd och 
ett högre FMS-resultat samt om en högre ålder ger lägre FMS-resultat, oavsett kön. Vi tror oss 
även se ett samband mellan högre FMS-poäng och ett högre uppskattat mentalt och fysiskt 
mående.  

Testpersonerna (N:30) som deltog i studien var arbetande eller studerande män (N:15) och 
kvinnor (N:15) i åldrarna 20-65år.  

FMS-resultaten visade ingen signifikant skillnad mellan kön eller stigande ålder. Däremot ser 
vi signifikanta skillnader mellan könen vid specifika styrke- eller rörlighetstester i FMS. 
Kvinnorna visar tydligt via resultaten att de generellt har en mer flexibel fysik medan männen 
är starkare. 

Som slutsats av denna studie kan vi konstatera att FMS som testmetod är könsneutralt och kan 
användas på blandade populationer. Detta ger testmetoden en bred användbarhet på just en 
blandad population.  

Fler studier krävs för att få fram normerande poängsättning om FMS skall användas på 
medelmotionären.  



	  

	  

Does age, gender or training amount affect FMS? 

A cross sectional study between Functional Movement Screen and 
SF-36v2  Health Survey 

Abstract	  
 
Regular physical activity prevents a range of physical and mental illnesses. More health 
benefits include a higher functional muscular and cardiovascular capacity, even a higher 
quality of life.  A sedentary and inactive lifestyle, however, can lead to obesity, 
cardiovascular disease, cancer, psychosocial problems and metabolic disorders. 
 
Between men and women there are physiological differences that shows in body size and 
muscle mass. This generally provides that women are more flexible in their physique, while 
men are physically stronger. 
 
WHOs recommendations for daily physical activity is 150min/week, moderate aerobic 
activity, or 75min more strenuous aerobic exercise. Strength training involving major muscle 
groups is recommended between the ages of 18-64. 
 
To help to test the hypothesis, two independent tests were used. A written questionnaire, SF-
36v2 Health Survey, and a physical test, Functional Movement Screen. 
 
In this study, we examine whether there is a correlation between an increased amount of 
exercise and a higher FMS results, and if a higher age reduces FMS results, regardless of 
gender. We think that we can see an association between higher FMS scores and a higher 
estimated the mental and physical well being. 
 
The subjects (N: 30) who participated in the study were working or studying men (N: 15) and 
women (N: 15) aged 20-65years old. 
 
FMS results showed no significant difference between gender or age. However, we see 
significant differences between the genders at specific strength or mobility tests in the FMS. 
The women clearly show through the results that they generally have a more flexible physic, 
while the men are stronger. 
 
In conclusion of this study we can establish that FMS as a test method is gender neutral and 
can be used in mixed populations. This test method provides a broad utility in mixed 
populations. 
 
More studies are required	  to	  obtain	  normative	  scoring	  for	  FMS	  to	  be	  used	  on	  average	  exerciser.
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1.	  Inledning	  
WHO:s definition av fysisk aktivitet är rörelser producerade av kroppen genom 

skelettmuskulaturens utnyttjande av energi. Regelbunden fysisk aktivitet som promenad, 

cykling eller deltagande i idrott medför stora hälsovinster. Fysisk inaktivitet är den fjärde 

största globala orsaken till dödlighet (World Health Organization 2012). Risken för 

kardiovaskulära sjukdomar, diabetes, cancer, övervikt, depression och frakturer minskar 

betydligt genom fysisk aktivitet samtidigt som stillasittande individer löper dubbelt så stor 

risk att drabbas av dessa tillstånd (McArdle, Katch & Katch 2010:852-853, Baechele, & Earle 

2008:151-152). 

Vuxna i åldergruppen 18-64 år bör dagligen utföra fritidsaktivitet, idrottsaktivitet, transport i 

form av promenad eller cykling, fysiskt arbete, hushållssysslor, eller medveten träning. I syfte 

att reducera hälsorelaterade sjukdomar rekommenderas följande: Moderat aerobisk träning 

bör som minst utföras 150 min/vecka, eller som minst ägna 75 min/vecka åt mer ansträngande 

aerobisk träning, alternativt en likvärdig kombination av moderat- och mer intensiv aerobisk 

träning. Den aerobiska aktiviteten skall utföras sammanhängande under minst 10 minuter, 

styrketräning bör involvera större muskelgrupper och utföras minst 2 ggr/vecka. För att få de 

hälsofrämjande effekterna av fysisk aktivitet bör vuxna öka den moderata aerobiska 

intensiteten till 300 min/vecka eller ägna sig åt mer intensiv aerobisk träning under 150 

min/vecka alternativt en likvärdig kombination av dessa (World Health Organization 2011). 

Att regelbundet delta i fysisk aktivitet kan ge högre funktionell kapacitet samt kardiovaskulär- 

och muskulär funktion även hos äldre människor (McArdle et al. 2010:852-853). Den primära 

orsaken till åldersrelaterad reduktion i muskelstyrka är 40-50% reducering av muskelmassa på 

grund av färre motoriska enheter och muskelatrofi. En fysisk aktiv livsstil påverkar de 

neuromuskulära funktionerna positivt oavsett ålder (McArdle et al. 2010:852-853). 

Regelbunden fysisk aktivitet har enligt flera studier visat vara associerat till förbättringar i 

Quality of Life (QoL) och medför en rad hälsofrämjande faktorer som förbättrad fysisk 

funktion och vitalitet. Fysisk aktivitet förbättrar både den mentala hälsan och self-efficacy, 

upplevelsen av egenkontroll. Self-efficacy och mental hälsa kompletterar varandra i 

förhållandet mellan fysisk aktivitet och global QoL (Paxton, Motl, Aylward & Nigg 2010).  

Inaktivitet har direkt negativ påverkan på metabolismen, benmineral, vaskulär och 

kardiometabolisk hälsa. Metabolisk dysfunktion leder till ökad triglyceridnivå och minskade 

nivåer av lipoprotein och insulinkänslighet. Stillasittande kan leda till övervikt, cancer, 
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psykosociala problem samt kardiovaskulära- och metaboliska sjukdomar (McArdle et al 

2010:859; Tremblay et al, 2010). Fysisk aktivitet kan motverka förlusten av den funktionella 

kapaciteten som stillasittande kan leda till (McArdle et al. 2010:852-853). Enligt studien av 

Trembley et al. (2010) visade den att stillasittande män löper 31 % högre risk att avlida i 

förtid jämfört med aktiva män. 

Ett lågt Health Related Quality of Life (HRQOL) kan vara associerat till inaktivitet, vilken 

förbättras genom ökad fysisk aktivitet. Studien visade att testpersonerna som regelbundet 

deltog i fysisk aktivitet påvisade en bättre mental hälsa. Genom att höja nivån av fysisk 

aktivitet hos individer med fysiska begränsningar och samtidigt minska glappet i prevalensen 

av fysisk aktivitet hos individer med eller utan fysiska begränsningar bidrar detta till generella 

förbättringar av folkhälsan samt ett ökat HRQOL (Thompson et al. 2012).   

Innan puberteten är det få skillnader mellan könen, däremot under och efter sker 

hormonförändringar där det hos kvinnor handlar om hormonet östrogen vilket ger större andel 

fettmassa samt utveckling av bröstkörtlar. Hos män bidrar testosteronet till ökad benformation 

och proteinsyntes (Baechele & Earle 2008:151-152). Vuxna män tenderar att ha större 

kroppsstorlek än kvinnor medan kvinnor tenderar att ha mer fett och mindre muskelmassa än 

män. Kvinnor tenderar därmed att ha en mindre totalkroppsvikt än män (Miller, Mac Dougall, 

Tarnopolsky & Sale 1993 ). Män har bredare axlar än kvinnor vilket innebär att de kan stödja 

större muskelmassa medan kvinnor har bredare höfter än män. Skillnader mellan kvinnor och 

män finns i fysik, kroppskomposition och fysiologiska responser på bland annat träning. Detta 

leder till att männen är starkare i överkroppen även relaterat till kroppsvikt, exempelvis vid 

armhävning. Skillnader i absolut styrka finns mellan könen då kvinnor generellt har ca två 

tredjedelar av männens styrka. Det finns dock inga signifikanta skillnader i musklernas 

tvärsnittsyta. Kvinnor tenderar att vara mer flexibla än män, detta tros bero på strukturella och 

anatomiska skillnader mellan könen (Baechele, & Earle 2008:151-152). 

SF-36v2  Health Survey  

SF-36v2 Health Survey är det mest använda verktyget att mäta hälsostatus vad gäller 

kliniska undersökningar. Idag finns det mer 1300 publicerade artiklar där SF-36v2 Health 

Survey använts. Enkäten där testpersonerna själva skattar sitt fysiska och mentala 

välbefinnande är standardiserad och används globalt. Åtta olika hälsodomäner mäts i syfte att 

få en helhetsbild av individens hälsa (se bilaga 1). SF-36v2 Health Survey mäter 

hälsorelaterad QoL där den mentala hälsan inkluderar vitalitet, det sociala livet, emotionell 



	  

	  

3	  

roll och mental hälsa. Den fysiska hälsan representerar i sin tur kroppslig smärta, fysisk roll 

och generell fysisk hälsa. Denna typ av själskattningstest har visat sig ha hög reliabilitet och 

korrelerar även med vad familj och närstående till individen rapporterat om dennes 

välbefinnande (Berger, Pargman & Weinberg 2007).  

Functional Movement Screen (FMS) 

FMS är ett screening instrument som används globalt, i syfte att avgöra potentiell skaderisk 

inför säsong hos elitidrottare (Schneiders et al. 2011) men även i avsikt förbättra prestation 

och öka QoL. Till en början är dock FMS framtagen för att utvärdera och rehabilitera 

neuromuskulära problem som stroke och ryggskador. Tidigare studier har visat att det finns en 

korrelation mellan muskelskador och resultat av FMS (Bates et al. 2007).  

Det är viktigt att förstå de fundamentala aspekterna vad gäller människans rörelser då dessa 

används i de flesta idrotter och aktiviteter. Testet är uppdelat i 7 delar (se bilaga 2) genom 

dessa bedöms individens rörelsemönster, balans, Range of Motion (ROM), koordination, 

stabilitet, mobilitet, flexibilitet, proprioception, muskelstyrka samt dynamisk och funktionell 

kapacitet (Cook, Burton & Hoogenboom 2006, Part 1 & 2; Kiesel, Plisky & Voight 2007; 

Schneiders et al. 2011). FMS är baserat på kinetiska principer vilka kräver en god funktion i 

kroppens rörelsemönster. Kroppen består av ett antal kinetiska kedjor innehållande flera 

självständiga segment, dessa arbetar proximalt till distalt, proprioception är en betydande 

faktor i dessa rörelsesegment (Cook et al. 2006, Part 1). 

Vid asymmetrier och instabilitet skapas ofta kompensatoriska rörelser som vid upprepning 

leder till negativt påverkad biomekanisk rörelsekedja vilket i sin tur resulterar i microtrauman 

och ökad skaderisk (Kiesel et al. 2007). Genom att jämföra bilaterala, isolerade rörelser syns 

asymmetrier mellan höger och vänster sida. Testpersonen har då inte möjlighet att 

kompensera svagheterna eller obalanserna i kroppen utan att testledaren upptäcker detta 

(Cook et al. 2006, Part 1). Det är därför viktigt att arbeta skadeförebyggande, förbättra 

rörelseutförandet samt identifiera instabilitet. Förmågan att kunna förutse skador är minst lika 

viktig som att kunna utvärdera och behandla skador (Cook et al. 2006, Part 2 & Part 1).  

Bålstabilitet upprätthålls genom dynamisk funktion av muskulära element. Ett klart samband 

finns mellan muskelaktivitet i bålen och rörelser i nedre extremitet. Tidigare studier har visat 

att minskad bålstabilitet kan bidra till skador i rygg och andra extremiteter samt att tester 

genom funktionella rörelser som exempelvis FMS kan undersöka denna (Bates et al. 2007). 
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Enligt Minick et al. (2010) studie om reliabiliteten i FMS framkom att testerna är ett bra 

verktyg att använda vid mätning av fysisk funktion samtidigt som det visar hög reliabilitet.   

Studien visade att kvinnor har en större flexibilitet än män. Männen visade bättre resultat på 

Trunk stability push-up, 76,2% av männen noterades 3 poäng medan majoriteten av 

kvinnorna, 58,3% poängsattes med en 1 poäng. Rotary stability testet visade en signifikant 

skillnad mellan könen, vilket indikerar på att männen har en bättre bålstabilitet än kvinnorna. 

Kvinnorna var bättre på leg raise och shoulder mobility som båda är rörlighetstester. Det 

fanns inga signifikanta skillnader i den totala poängsättningen mellan män och kvinnor. 

Styrka, flexibilitet, balans och stabilitet minskar med åldern (Schneiders et al. 2011).  

Vad gäller poängsättningen anses ett resultat på 14 poäng eller lägre, av max 21 poäng, visa 

en ökad skadebenägenhet. Under 14 poäng ökade skaderisken från 15 % till 51 % på 

elitidrottare (Kiesel et al. 2007; Schneiders et al. 2011). 

 

2.	  Bakgrund	  	  
Olika SF-36v2 Health Survey enkäter finns där testpersonen skattar sina svar utifrån senaste 

året, månaden eller veckan. Den sistnämnda valdes med anledning att den uppskattade fysiska 

och mentala hälsan skulle mätas närmast testdagen då FMS visar den fysiska statusen vid 

testtillfället. FMS är en relativt ny testmetod då förhållandevis få studier utförts, dock har 

dessa visat hög reliabilitet och trovärdighet på idrottare. I dagsläget finns dock ingen 

normerande poängsättning tillgänglig för FMS. Enligt vår vetskap har inga tidigare studier 

gjorts där FMS applicerats på medelmotionären. Det är därför intressant att undersöka 

relevansen i användandet på en annan population än just elitidrottare samt undersöka 

eventuella skillnader mellan könen. Dessa två test är självständiga och används oberoende av 

varandra, inga studier har undersökt eventuellt samband. I tidigare studier har SF-36v2 

Health Survey mestadels används i relation med sjukdomar eller skador i syfte att mäta 

testpersonernas livskvalité trots fysiska och mentala besvär. Då denna studie riktar sig till 

medelmotionären, ej till individer med en sjukdomsbild, är denna inte jämförbar med tidigare 

publikationer. Genom att sammanföra dessa två test ges en totalbild av individens faktiska 

och upplevda fysiska- och mentala status. Forskningen förs framåt då tidigare FMS-studier 

främst är utförda på män och elitidrottare. Avgränsningar som gjorts i studien är grundade på 

just detta då testpersonernas träningsmängd är 0-3 gånger/vecka, alltså inte idrottare på 

elitnivå. 



	  

	  

5	  

3.	  Syfte	  
Syftet med denna studie är att se huruvida det finns ett samband mellan kön, träningsmängd 

och ålder jämfört testresultaten från Functional Movement Screen. 

  

4.	  Hypotes  
Vår hypotes inför denna studie är att vi tror oss se att en ökad träningsmängd ger högre FMS-

resultat samt en högre ålder ger lägre FMS-resultat oavsett kön.  

Vi tror oss även se ett samband mellan högre FMS-poäng och ett högre uppskattat mentalt och 

fysiskt välmående.  

 

5.	  Metod	  
Pilotstudie med fem (N5) deltagare, kvinnor (N4) och män (N1), utfördes innan studien. Detta 

för att korrigera eventuella felkällor som kan uppstå vid testsituationer samt att fastställa hur 

lång tid som behövs per testperson. 

I studien deltog män (N15) och kvinnor (N15) (totalt N30). Kriterierna för deltagande i 

studien var; ålder 20-65, arbetande samt studerande som tränar i genomsnitt 0-3 gånger/vecka. 

Definitionen av träning överlåts till testpersonen då detta är individuellt, vad som anses 

träning för en person kan upplevas som transportmetod för en annan. Vår rekommendation av 

”träning” avser pulshöjande aktivitet vilket kräver klädombyte exempelvis styrketräning, 

gruppträning, löpning eller promenad i högt tempo. Testgruppen delas jämt mellan könen för 

att undvika svårtydda resultat. Detta möjliggör även att se eventuella trender mellan könen.  

Rekrytering av testpersoner utfördes med hjälp av vänner, bekanta, förfrågan via Facebook 

samt rekommendationer från testpersoner vilka tipsade andra om deltagande. De personer 

som uppfyllde profilen fick inbjudan via mail (se bilaga 3).  

Då testerna inte kräver förkunskap av testpersonerna eller specifika lokaler är det relativt 

smidigt att utföra testerna i de lokaler och miljöer testpersonerna önskar. Få moment i 

omgivningen kan påverka testresultatet, därför anses inte testlokalen vara en avgörande faktor 

för dessa. Under testerna bar deltagarna skor och kläder som inte begränsade 

rörelseutförandet. Testerna utfördes främst på träningsanläggningen SATS samt i byggnad X 

på Högskolan Halmstad, även hemma hos testperson vid önskemål.  
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Testerna utfördes i följande ordning, en skriftlig enkät SF-36v2 Health Survey acute recall, 

samt ett fysiskt, FMS. Innan testerna informerades testpersonen om vad som kommer att ske, 

tidsaspekt samt signatur av informerat samtycke (se bilaga 4). Inför de två testerna, gavs 

tydliga instruktioner av utförandet. När den skriftliga SF-36v2 Health Survey genomfördes 

besvarades inga frågor och under FMS-testerna gavs liknande instruktioner till alla 

testpersoner, i syfte att standardisera testsituationerna.  

SF-36v2 Health Survey är upphovsrättsskyddad av Medical Outcomes Trust vilket innebär 

att förfrågan om användning och godkännande krävdes av företaget QualityMetric 

Incorporated som distribuerar enkäten. Efter ansökan till QualityMetric Incorporated i USA 

medgavs godkännande och licens testledarna (se bilaga 5). Ett dataprogram för att kunna tyda 

och bearbeta enkätresultaten gavs även ut med licensen (QualityMetric Health OutcomesTM 

Scoring Software 4.5). Detta program användes vid insamling av de olika hälsodomänernas 

resultat uppdelat i en fysisk och mental del, Physical- and Mental component summary (PCS 

och MCS).  

 

FMS testerna betygssätts från 0-3 poäng där sammanlagda poängen för en individ är högst 21, 

5 av dessa 7 tester poängsätts bilateralt (Cook et al. 2006, Part 1 & 2; Kiesel et al, 2007; 

Schneiders et al. 2011). Vid perfekt utförd rörelse ges 3 poäng, 2 poäng ges om rörelsen är 

godkänd men inte perfekt utförd, 1 poäng ges vid en mindre bra utförd rörelse och 0 poäng 

noteras vid smärta under utförandet. I de 5 bilaterala testerna ges poäng på varje sida, om 

poängen ej överensstämmer i ett bilateralt test räknas den lägre poängen till resultatet. Varje 

test utförs i upp till tre försök på respektive sida. Tre clearingtest tillkommer för att med 

säkerhet kunna utesluta eventuell smärta i axelled och rygg. Clearingtesten är ej poänggivande 

utan noteras endast om smärta påvisades eller ej (Bates et al. 2007: Cook et al. 2006, Part 1 & 

2; Kiesel et al. 2007; Minick et al. 2010).  
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Utrustning vid testerna: SF-36v2 Health Survey enkät, FMS-bräda (se figur 1). 

 

 

 

Beräknad tid för testerna var 20min per person. 

Rekommenderade etiska riktlinjer följdes genom att deltagarna signerade ett Informerat 

samtycke där dem tog del av vad studien avser mäta med en kort beskrivning av testerna. De 

informerades även om att det närsomhelst under testets gång kan välja att avsluta sin 

medverkan, samt att information om testpersonerna behandlas konfidentiellt (se bilaga 4). 

Programvaror som använts vid behandling av resultat är Microsoft Excel, QualityMetric 

Health OutcomesTM Scoring Software 4.5 och IBM SPSS 20 korrelation och t-test.   

Databaser som använts vid artikelsökning är: SportDiscus, PubMed, Google Scholar samt 

ScienceDirect.  

Använda sökord är:  FMS, Physical health AND Inactivity, Physical health AND Mental 

health, HRQoL, Strength differences, stress AND gender samt Core stability.   

Vald signifikansnivå är α= 0.05 

Figur	  1	  Visar	  testutrustningen	  tillhörande	  
FMS	  med	  bräda,	  käpp	  och	  lina.	  	  
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6.	  Resultat	  	  
Antal testpersoner som deltog i studien var N15män och N15kvinnor, (N30, bortfall=0). Den 

genomsnittliga medelåldern för könen var 37,2år (±12,64) (21-63 år). Männens 

genomsnittliga medelålder var 11,4år äldre än kvinnornas, se tabell 1. Den genomsnittliga 

träningsmängden för testpersonerna var 2,2ggr/veckan (±0,83). Männens genomsnittliga 

träningsmängd var 0,2ggr/veckan högre än kvinnornas, se tabell 2. 

 

FMS och träningsmängd 

Lägst genomsnittslig FMS-poäng hade gruppen som tränade 0-1ggr/veckan, medel 12,1poäng 

(±3,9). Högst FMS-resultat sågs hos populationen som tränade mellan 1-2ggr/vecka, medel 

13,6 poäng (±3,2). De som tränade mellan 2-3ggr/vecka hade ett medel på 12,5poäng (±3,2). 

Den totala genomsnittsliga FMS poängen för testgruppen var 12,7poäng (±3,2). Resultaten 

mellan grupperna visade på olika p-värden: träningsgrupp 0-1ggr/vecka mot träningsgrupp1-

2ggr/vecka p=0,42, träningsgrupp 0-1ggr/vecka mot träningsgrupp 2-3ggr/vecka p=0,83 och 

träningsgrupp 1-2 ggr/vecka mot träningsgrupp 2-3 ggr/vecka p=0,44. Alltså ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna.  

FMS och kön 

Ingen signifikant skillnad i FMS-resultaten fanns mellan män och kvinnor, p=0,75. 

Medelresultat för män på FMS var 12,67poäng (±4,08) respektive för kvinnor 13,07poäng 

(±2,63). 

Tabell 1 Testpersonernas Medelålder   Tabell 2 Testpersonernas medel träningsmängd per vecka   

Kön Medelålder Antal 
Std. 

Deviation  Kön 
Medel 

träningsmängd Antal 
Std. 

Deviation 

Man  42,93 15 12,15  Man  2,27 15 0,8 

Kvinna 31,53 15 10,67  Kvinna 2,07 15 0,88 

Totalt 37,23 30 12,64  Totalt 2,17 30 0,83 
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FMS och SF-36v2  Health Survey	  

Mellan FMS-testerna och upplevd mental status, MCS, från SF-36v2 Health Survey acute 

recall fanns ingen linjär korrelation, r=-0,007. Mellan upplevd fysisk hälsa, PCS, och FMS 

finns inte heller ett linjärt samband då korrelationen är r=-0,087. I tabell 3 visas MCS samt 

PCS i relation till FMS-resultaten via korrelation och t-test. Mellan MCS och FMS är p=4,99 

och mellan PCS och FMS är p=4,3. 

Tabell 3 MCS och PCS medelvärde, Std. Deviation och poängen i 
relation till FMS-resultat via korrelationstest samt p-värde.    

SF-36v2 Health 
Survey Medelvärde Std. Deviation Korrelation p-värde 

MCS 50,23 9,5 -0,007 4,99 

PCS 56,13 4,54 -0,087 4,3 

 

FMS och ålder 

I träningsgruppen var det stor spridning på åldrarna. Det fanns ingen korrelation mellan 

stigande ålder och försämrade FMS-resultat. Resultaten var spridda över alla åldrar, se tabell 

4. Korrelationen är r=0,324 vilket tyder på en negativ korrelation, dock väldigt svag. 

Tabell 4 Totala FMS-poäng relaterat 
till genomsnittslig ålder samt antalet 
testpersoner. 

FMS-
resultat 

Medelålder Antal Std. 
Deviation 

5 50,5 2 3,54 

8 48 1 . 

10 39,4 5 13,52 

11 33 3 12,77 

13 40,75 4 17,59 

14 41,5 4 8,58 

15 24,75 4 2,87 

16 29,5 4 7,33 

17 62 1 . 

18 32 2 5,66 
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Specifika FMS-tester inom rörlighet och styrka, könsskillnader  

Vid testet In line lunge (ILL), visade medelvärdet en skillnad på 0,67 poäng lägre hos männen 

än hos kvinnorna. Skillnaden visar p=0,051. På Trunk stability Push up (TSP), fanns en 

signifikant skillnad mellan könen, p=0,025. Här visade männen en skillnad i medelvärdet på 

0,74poäng högre än kvinnorna. Se tabell 5 för vidare information. 

Tabell 5 Skillnaden mellan könen på ILL och TSP, medelvärde, 
Std. Devation samt p-värde    

Kön Medelvärde Std. Deviation P-värde 

Män ILL poäng 1,6 0,94 0,05 

Kvinnor ILL poäng 2,27     

Män TSP poäng 1,67 0,91 0,02 

Kvinnor TSP poäng 0,93     

	  
	  

7.	  Diskussion	  	  
Resultatdiskussion 

Den genomsnitsliga FMS-poängen för testgruppen på medelmotionärer var 12,7 poäng. Enligt 

tidigare studier medför lägre poäng än 14 en ökad skaderisk för elitidrottare (Kiesel et al. 

2007; Schneiders et al. 2011). Enligt de kriterier som finns i dagsläget ser vi inga 

standardiserade värden för medelmotionären och en brytpunkt på 14poäng är troligtvis 

alldeles för högt. För att sätta standardiserade värden på FMS för medelmotionären krävs 

ytterligare forskning med för- och eftertester samt en långsiktig skadebild av individen.  

Med en träningsmängd på 2-3ggr/vecka minskande FMS-poängen jämfört med gruppen som 

tränar 1-2ggr/vecka. Ökad träningsmängd 2-3ggr/vecka, visade lägre resultat på FMS än de 

som tränar 1-2ggr/vecka. Detta kan bero på resultaten i rörlighetstesterna jämfört med 

bålstabilitetstesterna. Alltså kan en person som tränar 1-2ggr/vecka vara rörligare med relativt 

bra bålstabilitet (exempelvis 2poäng) och därmed få högre poäng. Det framgår inte via denna 

studie vilken typ av träning testpersonerna utför, alltså om de har rörlighetsträning invävt i sitt 

träningsupplägg eller om de enbart utför olika typer av styrke- eller konditionsträning. Vi ser 

även att kvinnorna i genomsnitt tränar en aning mindre än männen och hade marginellt högre 

resultat på FMS vilket kan ha påverkat just dessa resultat.  
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Våra resultat styrker de få tidigare studier som utförts av bland annat Schneiders et al. (2011) 

på både kvinnor och män då ingen signifikant skillnad finns mellan könen på FMS. Detta 

visar att FMS är könsneutralt och därför även användbart på kvinnor. Detta är en viktig del i 

att föra forskningen framåt då tidigare studier mestadels utförts på män. Däremot visar denna 

studie även att styrka, flexibilitet, balans och stabilitet minskar med åldern vilket inte stämmer 

med våra resultat. 

Vi ser ingen signifikans mellan FMS och MCS, vilket inte stödjer vår hypotes om att högre 

FMS-resultat ger ett högre uppskattat mentalt mående. Vi ser inte heller något samband 

mellan uppskattat fysiskt mående, PCS, och FMS.  Dock är MCS och PCS ett värde på den 

egna upplevda fysiska statusen där man själv gör jämförelsen med sitt eget mående sedan en 

vecka tillbaka. FMS-resultaten står i relation till poängsättningen för hur rörelserna ska 

utföras. 

Enligt våra resultat ser vi ingen korrelation mellan stigande ålder och lägre resultat på FMS, 

MCS och PCS. Dessa resultat kunde sett annorlunda ut i en större testgrupp med fler 

testpersoner inom varje åldersspann. Resultaten påverkas mer av individuella skillnader än 

åldersskillnader.  

Vi ser däremot en signifikant skillnad mellan könen när vi väljer ut ett specifikt rörlighetstest, 

In-line lunge, samt ett bålstabilitetstest, Trunk stability push-up. Här finns klara skillnader då 

kvinnorna fick högre poäng på rörlighetstestet och männen fick markant högre poäng på 

bålstabilitetstestet. Dessa resultat stödjer Schneiders et al. (2011) studie där män var 

signifikant starkare än kvinnor och kvinnorna var mer flexibla än män. Då FMS innehåller 

mestadels tester med rörlighet samt koordination som grundkomponenter, 5 stycken, och färre 

med styrka som grundkomponent, 2 stycken, kan kvinnorna, trots mindre styrka få högre total 

poängsättning än männen.  

FMS kan med fördel användas på medelmotionären i exempelvis situationen PT med klient. 

Men då det ännu inte finns normerande värden annat än på elitidrottare är inte själva totala 

FMS-poängen relevant i jämförelse mot andra. Däremot är det användbart vid för- och 

eftertester på samma individ där eventuell progression kan ses, dock behöver inte hela 

testbatteriet användas utan specifika tester kan plockas ut i jämförelsen. Det är även ett bra 

verktyg för testledaren att se sin klients fysiska status och utveckling 
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Metoddiskussion 

Vid FMS-testerna svarar testpersonerna om de känner smärta vid utförandet. Svarar de ”ja” 

får de automatiskt noll poäng oavsett hur rörelsen utförts. Därför är definition av smärta viktig 

i sammanhanget. Vi märkte att olika individer definierar smärta olika. Vid elitidrott tror vi att 

smärtupplevelsen ser annorlunda ut och testerna samt de kriterier som finns är standardiserade 

efter elitidrottare. Medelmotionären kan uppleva ”smärta” vid stramande muskler eller 

knakande leder, detta kan bero på sämre kroppskännedom och lägre smärttröskel än vad 

elitidrottarna har.  

30st testpersoner i spridda åldrar ger få resultat inom de olika åldersspannen. Om vi istället 

hade valt att inrikta oss på en specifik åldersgrupp med samma antal testpersoner (N:30) hade 

eventuellt resultaten sett annorlunda ut. Testresultaten kan då ha påverkats av att den yngsta 

var 21 år gammal och den äldsta var 63 år. Dock ger detta ett väldigt långt spann och visar 

resultat från en bredare population, om än liten. Resultaten kan även ha påverkats av att 

männens medelålder var ca 10 år högre än kvinnornas. 

SF-36v2 Health Survey är en bra enkät vid undersökning av livskvalité i förhållande till 

sjukdom eller skada men för att den skulle passat vår undersökning bättre hade vi gärna sett 

fler kost- och träningsrelaterade frågor. Eventuellt även frågor om rökning, stillasittande och 

sömn, detta för att få en mer helhetlig bild av testpersonen. Dock anser vi det positivt att 

enkäten ser till både den fysiska och det mentala upplevda måendet då detta är centralt i alla 

människors liv. 

 

8.	  Konklusion	  	  
I studien har vi kunnat fastställa att FMS är könsneutralt och användbart på en blandad 

population. I den totala poängsättningen ser vi ingen skillnad mellan könen vilket tydligt ger 

tillförlitliga och användbara resultat.  

Vill man däremot se på specifika skillnader inom eller mellan könen är det mer relevant att 

jämföra framförallt In-line Lunge för kvinnor och Trunk stability push up för män, då dessa 

tester visat signifikanta skillnader mellan könen. 

Fler studier krävs för att få en normerande poängsättning om FMS skall användas på 

medelmotionären.  
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Förklaring av SF-36v2  Health Survey åtta hälsodomäner 

Fysisk funktion avser tio kryssfrågor vilka handlar om den fysiska funktionen och eventuella 

begränsningar. Dessa inkluderar ansträngande aktivitet, måttlig aktivitet, lyft, bära kassar, gå i 

trappor samt längre sträckor.  

Fysiska hälsoproblem täcker fysiska hälsorelaterade begränsningar i arbetet eller i daglig 

aktivitet.  

Kroppslig smärta består av två frågor där den ena besvarar intensiteten av eventuell smärta 

och den andra hur mycket smärtan påverkar arbete eller andra vardagliga aktiviteter.  

Generell hälsa består av fem frågor där den ena skattar hälsan som utmärkt eller inte alls bra, 

de fyra återstående frågorna skattar testpersonens syn och förväntningar på sin hälsa.  

Vitalitet mäter det subjektiva välbefinnandet i energinivå och trötthet.  

Sociala faktorer omfattar två frågor som besvarar den hälsorelaterade effekten av kvantitet 

och kvalité i det sociala livet, dessa är specificerade på fysiska eller känslomässiga problem i 

det sociala umgänget.  

Emotionella hälsoproblem mäter mentala hälsorelaterade begränsningar. Frågorna tar upp 

eventuella känslomässiga problem som medfört att personen skurit ner på sitt arbete, uträttat 

mindre än denne önskat eller utfört arbete eller aktivitet mindre noggrant än vanligt.  

Mental hälsa tar upp fyra mentala faktorer som oro, förlust av egenkontroll, depression och 

psykiskt välmående. (Ware et al. 2008) 
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Förklaring av de sju FMS-testerna:  

Deep squat, utmanar hela kroppen och är en vanlig rörelse i de flesta idrottsaktiviteter. Deep 

squat används i syfte att utvärdera funktionell mobilitet i höft, knä och fotled. Testar 

dorsalflexion av fotled, flexion i knä- och höftled, extension av bröstrygg samt flexion och 

abduktion i axelled. Testet utförs enligt följande; pinnen ovanför huvudet används i syfte att 

se bilateral, symmetrisk mobilitet i skuldra och bröstrygg. Testpersonen utgår ifrån 

startposition med fötterna placerade axelbrett och greppet om stången skall vara i 90graders 

vinkel från armbåge till stången på huvudet. När stången pressats upp ovanför huvudet skall 

axlarna vara abducerade och i flexion samt armbåge i extension, därefter sänker testpersonen 

sig ner under kontroll i knäböjposition. I positionen skall hälarna ha full kontakt med 

underlaget, ansikte och bröst skall hållas framåtriktat samtidigt som stången maximalt pressas 

upp mot taket.  

Hurdle step, rörelsen kräver koordination och stabilitet mellan höft och torso samt 

enbensstabilitet. Testet undersöker bilateral stabilitet och mobilitet av fot-, knä- och höftled, 

maximal extension i höftled samt dorsalflexion av fotled och flexion av knä- och höftled. 

Höjden på linan mäts ut genom att mäta avståndet från golv till tuberositas tibia, stången 

placeras på axlarna. Testet utförs enligt följande; i startposition placeras fötterna ihop och 

tårna i kontakt med brädan. Testpersonen ombeds därefter att ta ett steg över linan och nudda 

hälen i golvet och tillbaka samtidigt som positionen upprätthålls, rörelsen utförs kontrollerat.   

In-line lunge placerar kroppen i en position där den utmanas av både rotation och laterala 

rörelser. Nedre extremitet placeras i saxpostion därmed utmanas överkropp och extremitet att 

motstå rotation under rörelse. Testet undersöker bilateral mobilitet och stabilitet i höft- och 

fotled, samt mm. quadriceps och knästabilitet. Testet utförs enligt följande; avståndet mellan 

golv och tuberositas tiba mäts, detta avstånd mäts ut på den markerade plankan. Vänsterfots 

tår ställs bakom nollmarkeringen och höger fots häl ställs framför det uppmätta tibiamåttet. 

Testpersonen ombedes därefter att sänka ner vänster ben och knä mot höger fots häl. Stången 

hålls vinkelrät längs ryggraden, vänster hand har grepp i nackhöjd och högerhand har grepp i 

höjd med ländryggen. Stången skall ha kontakt med bakhuvud, bröstrygg och os sacrum under 

hela rörelsen vilken utförs kontrollerat.  

Shoulder mobility undersöker skulderkomlexets ROM kombinerat med inåtrotation, 

adduktion samt utåtrotation med abduktion bilateralt. Testet kräver normal skuldermobilitet 

och extension i bröstrygg. Inledningsvis mäts testpersonens handlängd från handled till 



	  

	  

långfingerspets. Testet utförs enligt följande: Testpersonen ombeds att knyta nävarna med 

tummen invikt i handflatan med adducerade armar sedan föras vänster arm ovanför huvudet 

och ner längs ryggraden samtidigt som höger arm förs bakåt och upp längs ryggraden, allt i en 

flytande rörelse. Avståndet mellan nävarna mäts bakom ryggen relaterat till den uppmätta 

handlängden. Därefter utförs ett clearingtest bilateralt genom att vänster hand placeras över 

högeraxel, armbågen lyfts sedan i avsikt att utesluta smärta i rörelsen och därmed inklämning 

av mm. infra- eller supraspinatus senor.  

Active straight leg raise undersöker aktiv flexibilitet i mm. hamstring och mm. 

gastocnemius-soleus samtidigt som stabilitet skall upprätthållas i höft och torso medan 

motsvarande ben extenderas. Testet utförs enligt följande; testpersonen intar ryggliggande 

ställning i anatomisk grundposition, punkten mellan anterior superior iliac spine (ASIS) och 

mitten på patella mäts ut på os femur. Därefter ställs stången vertikalt på underlaget och 

testpersonen ombeds lyfta vänster ben med dorsalflexion i fotled och extension i knäled, 

under rörelsen skall motsvarande ben och huvud vara i kontakt med underlaget. Laterala 

malleolen skall passera stången, om inte flyttas stången distalt för att uppfylla 

poängkriterierna.  

Trunk stability push-up testar förmågan att stabilisera rygg och bål anteriort och posteriort 

under rörelse av överkroppen i en stängd kedja. Testet utförs enligt följande; testpersonen 

ligger på mage, placerar händerna axelbrett, knä i full extension och dorsalflexion i fotled. 

Placeringen av händer skiljer sig beroende på kön. Testpersonen ombeds att lyfta kroppen 

som en helhet i en push-up. Lyckas inte detta flyttas händerna närmare kroppen och ett nytt 

försök görs för att uppfylla poängkriterierna. Därefter utförs ett clearingtest där testpersonen 

intar en position med extenderad rygg med höft och ben kvar i golvet, detta i syfte att 

upptäcka eventuell smärta i ländrygg under extension. 

Rotary stability är en komplex rörelse som kräver neuromuskulär koordination och 

energiöverföring från ett segment till ett annat genom torson. Testet kräver bålstabilitet i alla 

plan under kombinerade rörelser mellan övre- och nedre extremitet. Testet utförs bilaterallt 

enligt följande; Testpersonen står på alla fyra med plankan mellan händer respektive fötter 

med 90graders vinkel i höft-, axel- och knäled medan fotleden är dorsalflekterad. 

Testpersonen ombeds att lyfta och sträcka ut vänster ben och arm för att sedan föra armbåge 

till knä i kontakt. Lyckas inte detta sträcks vänster ben respektive höger arm ut för att sedan 

mötas diagonalt under kroppen. Efter detta utförs ett sista clearingtest där testpersonen från 



	  

	  

stående på alla fyra lutar bak sätet mot hälarna med armarna kvar i golvet och utsträckta 

ovanför huvudet, i syfte att utesluta ryggsmärta (Cook et al. 2006, Part 1 & 2).  
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Halmstad den 19 april 2012 

HEJ!	  
Vi	  är	  två	  studenter	  på	  Högskolan	  i	  Halmstad	  och	  heter	  Jeanette	  Backholm	  och	  Sofia	  Gustafsson.	  
Våra	  studier	  på	  programmet	  Biomedicin	  inriktning	  Fysisk	  träning,	  ska	  denna	  termin	  avslutas	  
med	  ett	  examensarbete,	  som	  handlar	  om	  korrelationen	  mellan	  två	  tester.	  	  

I	  studien	  ska	  två	  tester	  utföras.	  Dels	  ett	  fysiskt	  test,	  Functional	  Movement	  Screen	  (FMS),	  samt	  en	  
skriftlig	  enkät,	  SF-‐36.	  Syftet	  är	  att	  se	  om	  det	  finns	  ett	  samband	  mellan	  dessa	  två	  tester,	  det	  vill	  
säga	  den	  fysiska	  statusen	  relaterat	  till	  den	  upplevda	  fysiska	  och	  psykiska	  hälsan.	  	  

Risker	  med	  testerna	  är	  små.	  Vid	  de	  fysiska	  testerna	  kan	  eventuellt	  fysiskt	  obehag	  uppträda	  på	  
grund	  av	  rörelser	  som	  inte	  tidigare	  utförts	  av	  testperson.	  	  

Du	  har	  nu	  möjlighet	  att	  delta,	  då	  vi	  söker	  testpersoner	  till	  studien!	  Om	  du	  vill	  vara	  med	  kommer	  
vi	  att	  möta	  dig	  på	  en	  plats	  som	  du	  själv	  väljer.	  Allt	  för	  att	  göra	  det	  så	  smidigt	  som	  möjligt	  för	  dig.	  
Testerna	  uppskattas	  ta	  högst	  20	  minuter	  att	  genomföra.	  Det	  enda	  du	  behöver	  förbereda	  är	  ett	  
eventuellt	  ombyte	  av	  kläder	  för	  att	  vid	  de	  fysiska	  testerna	  inte	  känna	  dig	  begränsad	  
rörlighetsmässigt.	  Då	  testet	  inte	  är	  pulshöjande	  behöver	  du	  inte	  räkna	  med	  att	  behöva	  duscha	  
efteråt.	  	  

För	  att	  Du	  skall	  få	  medverka	  i	  denna	  studie	  krävs	  att	  Du	  uppfyller	  kriterierna	  nedan:	  	  

• 20-‐65	  år	  gammal	  	  
• arbetande	  eller	  student	  	  
• tränar∗	  i	  genomsnitt	  0-‐3gånger	  i	  veckan	  	  

∗	  Med	  ”tränar”	  menas	  en	  pulshöjande	  aktivitet	  som	  kräver	  ombyte	  av	  kläder.	  Exempelvis	  
styrketräning,	  gruppträning,	  löprunda	  eller	  en	  promenad	  i	  högt	  tempo.	  	  

Deltagandet	  är	  helt	  frivilligt	  och	  Du	  kan	  när	  som	  helst	  under	  testernas	  gång	  avbryta.	  Insamlad	  
personlig	  data	  kommer,	  enligt	  personuppgiftslagen,	  behandlas	  konfidentiellt	  och	  inte	  delas	  med	  
tredje	  part.	  Informationen	  kommer	  att	  behandlas	  och	  förvaras	  av	  examensarbetets	  huvudmän,	  
alla	  data	  kommer	  att	  redovisas	  gruppvis,	  ingen	  enskild	  persons	  resultat	  kommer	  att	  visas.	  	  

Testperiod:	   	  måndag	  23	  april	  –	  onsdag	  9	  maj	  

Om	  du	  önskar	  delta	  är	  du	  välkommen	  att	  kontakta	  oss	  via	  telefon	  eller	  mail.	  Vi	  vill	  veta	  vilken	  
dag	  och	  tid	  under	  vår	  testperiod	  som	  vi	  kan	  utföra	  testen	  och	  var	  vi	  ska	  träffa	  dig.	  

	  

Sofia Gustafsson  0704715390   sofgus08@student.hh.se 
Jeanette Backholm  0739909381  jeabac09@student.hh.se 
 

	   	  

Handledare:	  	   Eva	  Strandell	  035-‐16	  74	  22	  	  
	   James	  Parker	  035-‐16	  75	  05
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Informerat samtycke 

 

Vi, Jeanette Backholm och Sofia Gustafsson, är två studenter på Högskolan i Halmstad. Vi ska nu 
göra vårt examensarbete på programmet Biomedicin inriktning Fysisk träning. Under vårt tredje år 
fördjupar vi våra kunskaper inom testteknik och korrelationer mellan olika tester.  

I denna studie kommer två tester att utföras. Dels ett fysiskt test, Functional Movement Screen (FMS), 
samt en skriftlig enkät, SF-36. Syftet är att se om det finns ett samband mellan dessa två tester, det vill 
säga den fysiska statusen relaterat till den upplevda fysiska och psykiska hälsan.  

FMS består av sju separata fysiska tester som betygssätt från noll till tre. Sammanlagt kan en individ 
få högst 21poäng. Testerna möjliggör en bedömning av rörelsemönster och symmetrier/ eventuella 
asymmetrier mellan höger och vänster sida. De sju testerna innehåller balans, rörelseomfång, 
koordination, stabilitet, flexibilitet, kroppsmedvetenhet och muskelstyrka.  

SF-36 enkäten mäter hälsorelaterad livskvalitet och visar hur viktig den fysiska hälsan och det 
psykologiska välbefinnandet är av livskvalitet. Mental hälsa inkluderar vitalitet, det sociala livet, den 
emotionella rollen och mental hälsa. Den fysiska hälsan inkluderar i sin tur kroppslig smärta, den 
fysiska rollen och generell fysisk hälsa. 

Risker med testerna är små. Vid de fysiska testerna kan eventuellt fysiskt obehag uppträda på grund av 
rörelser som inte tidigare utförts av testperson.  

För att Du skall få deltaga i denna studie krävs att Du uppfyller kriterierna:  

• man eller kvinna  
• 20-65 år gammal  
• arbetande eller student  
• tränar∗ i genomsnitt 0-3gånger i veckan  

∗ Med ”tränar” menas en pulshöjande aktivitet som kräver ombyte av kläder. Exempelvis 
styrketräning, gruppträning, löprunda eller en promenad i högt tempo.  

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst under testernas gång avbryta. Insamlad 
personlig data kommer, enligt personuppgiftslagen, behandlas konfidentiellt och inte delas med tredje 
part. Informationen kommer att behandlas och förvaras av examensarbetets huvudmän, alla data 
kommer att redovisas gruppvis, ingen enskild persons resultat kommer att visas.  

Vid frågor och funderingar kontakta gärna någon av oss på: 

Mailadress: backholm_j@hotmail.com eller lills_sofia@hotmail.com  

Handledare:  Eva Strandell 035-16 74 22   
James Parker 035-16 75 05 

Jag vill gärna medverka i studien och jag har förstått förutsättningarna enligt ovan. 

……………………….     …….............................. 

Datum                   Plats 

………………………..    ………………………..    ……………………….. 

Testperson                         Jeanette Backholm            Sofia Gustafsson 

Namnförtydligande
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