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Sammanfattning 

Ankelstukningar är en av de vanligaste och mest förekommande sportskadorna. Hela 90 % av skadorna 

som sker på ledbanden i foten inträffar på den laterala sidan.  

Syftet med denna studie var att undersöka vilken av ”Ankelortos stabil soft” respektive ”Rehband Lace 

Up Ankle” som begränsar inversionsrörelsen mest direkt efter applicering jämfört med före applicering. 

Samt att undersöka vilken av ankelortoserna som bibehåller sin inversionsrestriktion mest efter att de 

utsatts för fysisk aktivitet. 5 kvinnliga deltagare i åldrarna 21-25, som inte har haft en ankelstukning 

inom det närmsta året deltog i denna Repeated controlled before-and- after-trial studie. Aktiv inversion 

undersöktes med hjälp av Isomed2000 med och utan ankelortos, före och efter fysisk aktivitet som 

bestod av löpning, figure-8 och tåhävningar. 

Två One-Way repeated measures ANOVA, post hoc Bonferroni och paired t-test analyser indikerade 

ingen statistisk signifikant skillnad mellan de två ankelortoserna och utan ankelortos före fysisk 

aktivitet. Analyserna indikerade också att den ankelortos som bibehöll inversionsrestriktionen mest 

efter fysisk aktivitet var ”Rehband Lace Up Ankle”. Trots detta ses ändå ”Ankelortos Stabil Soft” vara 

den ankelortos som statistiskt signifikant begränsar inversionsrörelsen mest efter fysisk aktivitet. 

Generellt antyder resultaten att ”Ankelortos Stabil Soft” tillåter minst inversionsrörelse både före och 

efter aktivitet. 

 

Nyckelord: Ankelstukning, stöd, ortos, rörelseomfång, Isomed 2000 
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Summary 

Ankle sprains are one of the most common and most frequent sports injury. 90% of the injuries on the 

ligaments in the foot occur on the lateral side. The purpose of this studie was to investigate which of 

”Ankelortos stabil soft” respective ”Rehband Lace Up Ankle” that restricted inversion motion the most 

directly after application, compared to preapplication. Also to investigate which of the ankleorthoses 

that maintained its inversion restriction the most after it had been exposed to exercise. 5 female 

participants between 21-25 years old, who didn’t have an ankle sprain during the last year participated 

in this Repeated controlled before-and- after-trial study. Active inversion was investigated with 

Isomed2000 with and without ankleorthoses, pre- and postexercise, which consisted of running, figure-

8-running and toe-rises. Two One-Way repeated measures ANOVA, post hoc Bonferroni and paired t-

test analysis indicated no statistical significans between the two ankleorthoses and without 

ankleorthoses pre-exercise. The analysis also indicated that the ankleorthose that maintained its 

inversion restriction the most post-exercise was ”Rehband Lace Up Ankle”. Despite this the ”Ankelortos 

Stabil Soft” statistically significant restricted the inversion post-exercise the most. Generally, the results 

suggest that the ”Ankelortos Stabil Soft” allows the least inversion both pre- and post-exercise. 

 
Keywords: Ankle sprain, braces, orthotics, range of motion, Isomed 2000 
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Inledning 

Ankelstukningar är en av de vanligaste och mest förekommande skadorna och står för 10-30% av alla 

sportskador (Fong, Hong, Chan, Yung & Chan, 2007). I Storbritannien är förekomsten av 

ankelstukningar bland befolkningen 5,3–6,1 stukningar per 1000 personer/år (Bridgman et al., 2003). 

I USA är den rapporterade förekomsten bland befolkningen 2,2 per 1000 personer/år (Waterman, 

Owens, Davey, Zacchilli & Belmont, 2010). Bland officeraspiranter i USA är förekomsten 58,4 

ankelstukningar per 1000 personer/år (Waterman, Belmont, Cameron, Deberardino & Owens, 2010). 

Både inom sportvärlden och hos den allmänna populationen är ankelstukningar högt representerade 

(Kemler, van de Port, Valkenberg, Hoes & Backx, 2015). Det flesta ankelskador som inträffar vid 

fysiskaktivitet involverar de laterala ankelligamenten (Karlsson, 1998). Hela 90 % av skadorna som sker 

på ledbanden i foten inträffar på den laterala sidan. 

I ankelledens komplex finns det fyra huvudsakliga rörelsekomponenter. Dessa är dorsalflektion/ 

plantarflektion, inversion/eversion, abduktion/adduktion och anterior/posterior translation av foten i 

förhållande till underbenet. Det anteriora talofibulare ligamentet och calcaneofibulare ligamentet är de 

två vanligaste ligamenten att ta skada i ankeln (Wiley & Nigg, 1996). Dessa skador sker vanligast vid 

plantarflektion av foten och inversion av talus och calcaneus.  

Anledningen till att inversionsskador är vanligare än eversionsskador kan delvis förklaras till två 

anatomiska aspekter (Edward & Davis, 2011). (1) På grund av att den mediala malleolen inte sträcker 

sig lika långt distalt som den laterala malleolen, tillåts talus att invertera mer än vad den kan evertera. 

(2) De laterala ligamenten är inte lika breda och starka som ligamenten på de mediala sidan. 

Följaktligen försöker ankelortoser minska inversionsrörelsen av talus och calcaneus. Med hänsyn till 

prestation minimeras risken för ankelortosens påverkan på den plantara/dorsala flektionen (Wiley & 

Nigg, 1996). Den teoretiska bakgrunden till ett yttre stöd kring ankeln, i detta fall en ankelortos, är att 

mekaniskt stödja den laterala ligamentstrukturen, detta utan att påverka den normala ledrörelsen 

(Greene & Wight, 1990).  

Undersökning om och hur väl ankelortoser bibehåller sin restriktion under fysisk aktivitet undersöks 

vanligtvis genom aktiv och passiv range of motion (ROM) (Wiley & Nigg, 1996). Denna studie kommer 

att undersöka aktiv range of motion, då efter att en pilotstudie (se nedan) utförts. Detta ansågs av 

undersökarna vara det lämpligaste alternativet för denna studie vid användning av Isomed2000. 

Konsekvenser som kan uppstå om inte en ankelskada tas om hand på korrekt sätt är att en mekanisk 

laxitet och instabilitet i ankeln kan uppstå (Hubbard & Hicks-Little, 2008). 

Personer som har haft en ankelstukning löper också större risk att skada samma ankel igen (Ekstrand & 

Gillquist, 1983; Tropp, Askling & Gillquist, 1985).  

 

Två vanliga typer av ankelortoser, som kommer att användas i den här studien, är semi-rigid och lace-

up (Werd & Knight, 2010). En semi-rigid ankelortos kännetecknas vanligtvis som ett stabilare fotledstöd 
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med två vadderade plastskenor placerade utmed distala tibia och fibula och några enklare cirkulära band 

med kardborreband för att sammanbinda dessa. En lace-up ankelortos består av ett tygliknande 

material till exempel canvas eller nylon som binds samman av snörning. 

Problemdefinition 

Ett viktigt kriterium för att bedöma en ankelortos effektivitet är att se hur väl ankelortosen har förmågan 

att bibehålla sitt stöd inte bara innan fysisk aktivitet, utan också under/efter fysisk aktivitet (Greene & 

Wight, 1990). Möjligheten för ankelortosen att bevara sin stödjande effekt är därför viktig då somliga 

skador som sker hos idrottare beror på uttröttning och en ökad risk för idrottaren att åta sig en skada 

kan då tänkas ske en bit in på idrottsövningen (Frowen & Neale, 2010). 

Denna studies resultat kan bidra till att stärka både klinikers och brukarens inställning till användandet 

av ankelortoser och bli en typ av kvalitetssäkring på att ankelortoserna stabiliserar ankeln så som det i 

produktbeskrivningen (se material) säger att de ska göra och att restriktionen är bibehållen efter en 

fysisk aktivitet. I denna studie testas de två ankelortoserna: ”Ankelortos stabil soft” (Camp Scandinavia 

AB) och ”Rehband Lace Up Ankle” (Rehband).  

Biomekanisk aspekt  

När en kroppsdel är skadad kan dess normala funktion i form av inre krafter och moment sättas ned 

(Bowker, 1993). Detta kan tillexempel vara att inre krafter från passiva strukturer, så som ligament 

minskas. När ligamenten tagit skada, genom uttöjning eller ruptur kan inte längre de inre krafterna från 

dessa genereras normalt. För att återfå så normal funktion som möjligt kan yttre krafter och moment 

tillföras över en led. Detta genom användning av en ortos som delvis eller helt begränsar momentet i 

leden. Det moment och den led som berörs av ortos i denna studie är inversion i subtalarleden.  

 

En ankelortos modifierar momentet genom att anlägga en kraft ovanför leden en kraft på leden och en 

kraft under leden som verkar i motsatt riktning (Bowker, 1993). Variationer i ortosdesign och material 

antyder att ortosernas krafter angriper segmenten på något olika sätt (Greene & Wight, 1990). 

Materialet som de ortoser i studien är skapta av presenteras i avsnittet material nedan. 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Tidigare studier 

Före applicering av ankelortos vs direkt efter applicering, pre-fysiskaktivitet: 

 
Greene och Wight (1990) utförde en studie där de undersökte tre olika typer av ankelortosers effekt på 

den passiva inversionsrestriktionen i ankelleden. Dessa var: Ankle Ligament Protector (ALP) (semi-

rigid), Air-Stirrup (semi-rigid) och Swede-O-Universal (lace-up). Alla de tre ankelortoserna visade sig 

signifikant minska inversionen och eversionen i den subtaläraleden direkt efter applicering. En 

signifikant högre restriktion sågs av de två semi-rigida ortoserna i jämförelse med den icke-rigida lace-

up-ortosen. Detta är liknande resultat som Alves, Alday, Ketcham och Lentell (1992) erhållit i sin studie 

där de testade fyra olika typer av vanligen använda ankelortoser. Dessa var: (1) Kallassy Ankle Support 

(neupren), (2) ALP (semi-rigid), (3) Swede-O-Universal Ankle Support (lace-up) och (4) Aircast (semi-

rigid). De undersökte hur väl ankelortoserna bibehöll sin förmåga att minska ROM i den passiva rörelsen 

inversion/eversion före och efter en fysisk aktivitet. Data presenterades inte för inversion och eversion 

för sig, utan ett gemensamt totalt ROM på hela rörelsen från max eversion till max inversion 

presenterades. För att undersöka inversions- och eversionsvinkeln användes Cybex II plus iskokinetisk 

dynamometer. Resultatet blev att alla de fyra ankelortoserna signifikant minskade inversions-

/eversionsrörelsen före ankelortosapplicering jämfört med direkt efter ankelortosapplicering. De två 

semi-rigida ankelortoserna gav dock signifikant mer restriktion jämfört med det två mjukare 

ankelortoserna.  

 

Även Anderson, Sanderson och Hennig (1995) noterade i sin studie där bland annat 

inversionsrestriktionen mättes, i belastat läge att det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan utan 

ankelortos och med en icke-rigid ”subtalar-stabilizer”ankelortos pre-fysisk aktivitet, 9.4 grader till 0.1 

grader.  

I en studie av Gross, Bradshaw, Ventry och Weller (1987) jämfördes en semi-rigid ankelortos med tejp. 

De undersökte hur väl de båda interventionerna bibehöll sin förmåga att minska ROM i den subtalära 

leden. De utförde tre mätningar: (1) en utan intervention, (2) en med intervention och (3) en med 

intervention efter fysiska tester. Båda interventionerna minskade signifikant den subtaläraledrörelsen 

med intervention jämfört med försöket utan intervention. Detta likt de resultat som både Greene och 

Wight (1990) och Alves et al. (1992) erhöll beträffande de semi-rigida ankelortoserna. 

 

Liknande resultat erhölls i en studie av Wiley och Nigg (1996) där de undersökte vilken effekt 

”Malleoloc” ankelortosen (semi-rigid) kan ha på passiv och aktiv ROM och på utförande av ett 

hopptest och springa ”figure-8”. De utförde ROM-test både före och efter de fysiska aktiviteterna. Vid 

jämförelse av före ankelortos-applicering och direkt efter applicering minskade det passiva inversions-

ROM från 36.3 till 18.1 grader och den aktiva från 25.1 till 14.0.  

 

Ytterligare en studie har utförts där Parsley et al. (2013) fokuserade på att bedöma ROM och den 

funktionella påverkan hos tre ortoser. Ankelortoserna som testades var: Seattle Ankle Orthosis (SAO), 

Ankle Stabilazer Orthosis (ASO) (lace-up), Aircast Airsport (semi-rigid) och de jämfördes med utan 
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ankelortos. Alla deltagarna testade de tre ankelortoserna under en och samma dag. De fysiska testerna 

som utfördes med varje ankelortos var: vertikala hopp, balans och löpning. Deltagarna hade 

ankelortoser bilateralt och de ordinerades att spänna åt ankelortoserna mellan varje aktivitet. ROM-

mätningarna gjordes tre gånger bilateralt och på varje enskild ankelortos, därefter beräknades 

medelvärdet ut och resultatet analyserades. 

ROM-mätningarna för plantar-/dorsalflexion och inversion/eversion utfördes med en standard 

goniometer. För att se reliabiliteten på goniometermätningarna utfördes ett test som resulterade i 96 

% säkerhet. För de vertikala hoppen minskade hopphöjden signifikant för de tre ortoserna jämfört 

med utan ortos. Löpningen och balansen påverkades inte av någon av de tre ankelortoserna. Alla tre 

ankelortoserna minskade signifikant inversionen jämfört med utan ankelortos. Men det visade sig 

också att SAO-ortosen signifikant begränsade inversionen mer än lace-up-ankelortosen och den semi-

rigida ankelortosen. 

Ankelortos pre-fysisk aktivitet vs post-fysisk aktivitet: 

Greene och Wight (1990) undersökte även hur ankelortosernas eftergivande var efter en viss tids fysisk 

aktivitet. För den semi-rigida ALP-ortosen sågs inversionsrestriktionen minska med 8% från 

utgångsläget till efter ett 90 minuters fysiskt pass. När det gällde Air-Stirrup-ortosen blev den 

minskade inversionsrestriktionen under samma tid 12%. Lace-up-ankelortosen sågs minska 

inversionsrestriktionen med 35%. 

 

Detta likt de resultaten som Alves et al. (1992) erhöll där alla de fyra ankelortoserna minskade i sin 

inversionsrestriktion efter att de utsatts för fysisk aktivitet. De två mjukare varianterna av ankelortoser 

ökade dock signifikant sin minskade restriktion jämfört med vad de två semi-rigida ankelortoserna 

gjorde. Anderson et al. (1995) noterade i sin studie att inversionsrestriktionen minskade signifikant 

med ett medelvärde på två grader efter fysisk aktivitet jämfört med före aktivitet med en icke-rigid 

subtalärt stabiliserande ankelortos. Ankelortosen post-fysisk aktivitet gav dock fortfarande en 

signifikant skillnad av inversionen i förhållande till pre-fysisk aktivitet. 

 

Även i en studie av Kimura, Nawoczenski, Epler och Owen (1987) erhölls liknande resultat som Greene 

och Wight (1990) och (Alves et al., 1992). Detta gällande den semi-rigida ankelortosen där de 

undersökte hur AirStirrup (semi-rigid), klarade av att bibehålla sin inversionsrestriktion före jämfört 

med efter en tvingad inversionsrörelse, som utfördes på en ”ankelinversions-testplattform”, där en 

kamera samlade in data från inversionsrörelsen. På så sätt kunde denna information föras vidare in i 

en dator för analys. De resultat de erhöll var att den semi-rigida ankelortosen signifikant minskade 

inversionsrörelsen med medel 9.8 grader, jämfört med utan ankelortos efter att inversionsrörelsen 

utförts. 

 

Resultatet som Gross et al. (1987) erhöll i sin studie blev att den semi-rigida ankelortosen bibehöll sin 

förmåga att minska inversionsrörelsen i den subtaläraleden väl. Knappt en grad ökade medelvärdet av 

inversionen vid ortosanvändningen efter fysisk aktivitet. 
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I studien av Wiley och Nigg (1996) erhölls liknande resultat som Gross et al. (1987) fått fram. Det 

passiva ROM för inversion och semi-rigid ankelortos-användning visade ingen signifikant skillnad 

mellan före och efter aktivitet. Ankelortosen minskade alltså inte i sin inversionsrestriktionsförmåga 

efter fysisk aktivitet. Endast ett medelvärde på två grader ökade inversionen, både aktiv och passiv, 

efter fysisk aktivitet med ankelortos. 

 

I en studie av Martin och Harter (1993) undersöktes tre olika typer av ankelstöd. Dessa var tejp, Swede-

O-Universal (lace-up) och Aircast Sport-Stirrup (semi-rigid). De testade hur väl de olika 

interventionerna bibehöll sin inversionsrestriktion efter att de utsatts för ett fysiskt test. De undersökte 

detta genom att de lät deltagarna gå/löpa på ett rullband med lutning i två olika hastigheter och spela in 

en 2D-video på bakfotensrörelse. Alltså var denna studie under belastat läge.  

De resultat de erhöll vid hastighet ett var att endast den semi-rigida ankelortosen signifikant tillät minst 

inversion jämfört med utan ankelortos. När sedan hastigheten på löpbandet ökades gav både den semi-

rigida- och lace-up-ankelortosen ett signifikant resultat beträffande inversionsrestriktionen jämfört 

med utan ankelortos. Resultatet blev också att de inte fanns någon signifikant skillnad på den tillåtna 

inversionen mellan de två olika typerna av ankelortoser under gången och löpningen.  

 

Endast Greene och Wight (1990) nämner att en tänkbar felkälla till att rörelseomfånget ökade före och 

efter aktivitet kan vara den så kallade ”warming-up” effekten. Detta innebär att muskler och mjukdelar 

som stödjer ankeln och foten blivit uppvärmda och generellt tillåter mer rörelse. Enligt en studie av 

Myburgh, Vaughan och Isaacs (1984) sågs en ökning av rörelseomfånget efter aktivitet jämfört med före 

aktivitet (utan ankelortos), men denna var ej signifikant. Även Wiley och Nigg (1996) utför mätningar 

utan ankelortos före och efter fysisk aktivitet, men de nämner inte dessa skillnader som en möjlig felkälla 

i diskussionen. Detta anses av undersökarna i denna studie relevant att ha i åtanke och därför kommer 

en post-fysisk aktivitets mätning utan ankelortos att genomföras för att se om det föreligger någon 

”warming-up” effekt. 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken av ankelortoserna ”Ankelortos stabil soft” respektive 

”Rehband Lace Up Ankle” som begränsar inversionsrörelsen mest direkt efter applicering jämfört med 

före applicering.  

Ett andra syfte är att undersöka vilken av de två ankelortoserna som bibehåller sin inversionsrestriktion 

mest efter att de utsatts för en fysisk aktivitet. 

 

Hypotes 

Den semi-rigida ankelortosen (Ankelortos stabil soft) kommer att begränsa inversionsrörlesen mer än 

vad lace-up ankelortosen (Rehband Lace Up Ankle) kommer att göra, direkt efter applicering jämfört 

med före applicering.  

Bägge ankelortoserna kommer att tillåta mer inversionsrörelse efter fysiskaktivitet, mest ökad rörlighet 

ger lace-up ankelortosen. 
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Material  

Ankelortos Stabil Soft: (Camp Scandinavia AB) 

Detta är enligt produktbeskrivningen ett stabilt fotledsstöd som består av 

sidostöd av polypropen. Dess insida är klädd av T-foam/skumplast som 

anpassar sig till underbenets anatomiska struktur. Dessa sidostöd hålls på 

plats av två icke-elastiska cirkulära band. Ankelortosen rekommenderas 

att användas i en stabil sko. Denna ankelortos användningsområden är 

akut och långvarig fotledsinstabilitet. Se figur 1.  

Rehband Lace Up Ankle: (Rehband)  

Denna ortos användningsområden är att ge stöd efter skada vid 

instabilitet i ankelleden eller om du har tendens att stuka foten. Den är 

ideal för personer som ska tillbaka till aktivitet efter skada av de yttre 

laterala ligamenten på ankeln. Brukaren kan själv bestämma hur hårt den 

ska sitta genom snörning. Den är tillverkad av 1,5mm neopren på insidan 

och ett hållbart/slitstarkt tyg (cordura) på utsidan. Den är designad för att 

passa i en idrottssko. Se figur 2.  

 

 

Isokinetic dynamometer Isomed2000 D. & R. Ferstl GmbH, Hemau, Tyskland: 

Inversionsmätningen av foten kommer att utföras med Isokinetic dynamometer Isomed2000, då dess 

systemdesign är utformad för att ge hög noggrannhet och säkerhetsnivå 

(http://www.elsa.web.tr/content/docs/isomed-katalog-2.pdf). Enligt Roth, Donath, Kurz, Zahner och 

Faude (2016) konkluderas att det är en hög reliabilitet vid användandet av Isomed2000. Roth et al. 

(2016) rekommenderar också att en övningsomgång på Isomed2000 utförs. Detta för att öka 

reliabiliteten ytterligare.  

Metod 

Rekrytering av deltagare 

Studiedeltagarna rekryterades muntligt och skriftligt tills korrekt antal deltagare tackat ja och de 

uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna. Deltagarna informerades om syftet med studien och 

vad som förväntades av dem. Fem kvinnliga deltagare rekryterades i åldrarna 21-25. Vikten på 

deltagarna var mellan 61-73 kg och deras längd var 164-175 cm. 

Inklusion- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för deltagarna i denna studie var att de skulle förstå svenska och vara minst 18 år. 

De skulle även ha orken och möjligheten att kunna delta i de fysiska testerna. Personer som 

exkluderades från studien hade haft en ankelskada inom det senaste året. Deltagare uteslöts även om de 

Figur 1 (Camp Scandinavia AB) 

Figur 2 (Rehband) 

http://www.elsa.web.tr/content/docs/isomed-katalog-2.pdf
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hade några andra bakomliggande faktorer (t.ex. artrodes, RA, artros) som kunde påverka studiens 

resultat.  

Pilotstudie 

En pilotstudie utfördes för att kontrollera tillvägagångssättet. Under pilotstudien bestämdes det hur 

lång tid som behövde avsättas för varje deltagare. Den valdes att sättas till två timmar. Även tiden mellan 

de fysiska aktiviteterna bestämdes under pilotstudien. Den valdes till en minut, då detta upplevdes vara 

en lagom tid för förflyttning till nästa fysiska aktivitet. De fysiska testerna som studiedeltagarna kommer 

att utföra är löpning, figure-8 och tåhävningar. Dessa aktiviteter är utvalda för att motsvara de högt 

representerade momenten så som hopp, landningar och vridmoment av foten inom de idrotter där 

ankelstukningar vanligast sker (Thacker et al., 1999). Exempel på sådana sporter är basket, fotboll och 

volleyboll.  Knäflektionsvinkeln bestämdes även den under pilotstudien. Den valdes till 50 grader, detta 

för att minska spänningen i gastrocnemius (Greene & Wight, 1990; Greene & Hillman, 1990). Under 

pilotstudien bestämdes också vilket motstånd den isokinetiska dynamometern skulle ge, vilket 

resulterade i 30 grader per sekund.  

Positionering av deltagare i Isomed 2000 

Deltagaren positionerades i Isomed 2000 så att de 

hade 50 graders flektionsvinkel i knät, samt 15 

graders plantarflektion i ankeln, se figur 3, då som 

tidigare nämnts sker de flesta ankelstukningar vid 

inversion och plantarflektion av foten (Wiley & 

Nigg, 1996). Valet av att ha 15 grader gjordes för 

enligt Perry och Burnfield (2010) är det den 

maximala plantarflektionen som sker under 

normal gång. Benet positionerades med 0 graders 

ab-/adduktionsvinkel i höften. Stolsryggen 

positionerades i 45 graders lutning efter 

rekommendation av tillverkaren för Isomed 2000 D. & R. Ferstl GmbH, Hemau, Tyskland. 

Studiedeltagarna positionerades av en och samma undersökare för att få så lika position och spänning 

av banden som möjligt. De positionerades med två band över axlarna, ett över bröstet och ett band runt 

midjan, för att hålla överkroppen på plats mot ryggstödet. Deltagarens vänstra knä fästes med två 

kardborreband för att inte påverka ankelrörelsen. Den vänstra foten hölls på plats med två 

kardborreband. Detta mot en fotplatta som ställdes in för att utföra inversionsrörelse. Det högra benet 

hängde fritt ned från britsen. Armstöd fanns på höger sida. Deltagarna gavs verbala instruktioner och 

blindades från skärmen. 

 

 

 

Figur 3: Positionering i Isomed 2000 
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Tillvägagångssätt  

Innan studien påbörjades fick deltagarna fylla i varsitt samtyckesblad, se bilaga 1.  

Deltagarna fick randomiserat välja en ankelortos (se material) genom att dra ett kort ur en kortlek, där 

2–7 var lace-up ankelortosen och 8–13 var den semi-rigida ankelortosen. Före applicering av ankelortos 

1 utfördes först ett inversionstest med hjälp av Isomed2000 för att deltagaren skulle få prova på hur den 

fungerade och för att följa rekommendationerna ovan öka reliabiliteten (Roth et al., 2016). Sedan 

utfördes ett inversionstest där data samlades in på vänster fot med sko och strumpa på. Detta gjordes 

med 10 repetitioner. Därefter applicerades ankelortosen på deltagarens vänstra fot av en och samma 

undersökare. Sedan utfördes återigen ett inversionstest med sko, strumpa och ankelortos, 10 

repetitioner. Efter detta instruerades deltagaren av en och samma undersökare att utföra tre olika 

fysiska tester. Dessa var: (1) 10 minuter jogging på löpband i självvald hastighet. Hastigheterna som 

deltagarna valde varierade från 7.5–9.0 min/km. (2)  Figure-8 i självvald hastighet Gross et al. (1987) 

20 varv, denna modifierad till (10 m x 1,56 m) då den anpassades till lokalen. För att underlätta för 

deltagarna markerades markörerna på golvet. Tiden som det tog för deltagarna att utföra figure-8 var 

2.0-3.21 minuter. (3) Tåhävningar på trappsteg Gross et al. (1987) ståendes på båda fötterna, 20 stycken. 

Fötterna placerades på de sätt att metatarsallederna var i höjd med trappsteget för att kunna utföra 

maximal dorsal-/plantarflektion. Deltagarna hade möjligheten att hålla i sig om så behövdes. Dessa tre 

övningar gjordes med 1 minuts mellanrum. Efter detta utfördes återigen ett inversionstest med 

ankelortos och strumpa och sko, 10 repetitioner. Avslutningsvis togs ankelortosen av och ett 

inversionstest utfördes med endast strumpa och sko, 10 repetitioner. 

Denna procedur utfördes två gånger av varje deltagare, men med två olika ankelortoser. Tiden mellan 

de två procedurerna randomiserades genom att deltagarna blindat fick dra en lapp med en siffra på, från 

10–20 minuter. Under dessa minuter ombads deltagaren att vara stillasittandes. 

De skor som deltagarna hade på sig under studien var idrottsskor som var självvalda av deltagaren. 

Deltagaren ordinerades att ta med sig ett par skor med stabil hälkappa.   

 

En reliabilitetsprövning på inversionsgraderna som erhölls från Isomed 2000 utfördes på mätningarna 

före applicering av de båda ankelortoserna. Dessa värden gav ett Pearson produkt korrelations värde på 

r=0,88, vilket medför en hög korrelation och alltså en hög reliabilitet på mätvärdena (Laerd Statistics).  

Dataanalys  

Innan de statistiska testerna påbörjades gjordes en sammanställning i excel av respektive tio 

repetitioner som studiedeltagarna utförde. Medelvärdena samt standarddeviationerna räknades ut för 

de genomförda mätningarna. En gemensam tabell med alla deltagarnas medelvärden skapades. Denna 

tabell användes sedan i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Det första testet som utfördes 

i SPSS var Shapiro-Wilk för att undersöka om datan var normalfördelad eller ej. Därefter utfördes ett 

”One-way repeated measures ANOVA” för att se om där fanns några signifikanta skillnader mellan 

tillstånden (utan ankelortos, med semi-rigid ankelortos och med lace-up ankelortos) före aktivitet och 

ett likadant för att se om det fanns några signifikanta skillnader mellan tillstånden efter aktivitet. Ett 

Post hoc-test utfördes sedan för att undersöka mellan vilka medelvärden som den signifikanta 
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skillnaden fanns. Eftersom två tester av ”One-way repeated measures ANOVA” utfördes gjordes en 

Bonferroni justering där α=0,05/2=0,025. Till sist utfördes ”Paired-samples t-test” för att undersöka 

exakt vilka variabler som det fanns signifikanta skillnader mellan.  

Etiska överväganden 

Deltagarna i studien fick skriva under ett etiskt samtyckesblad med information om studien och 

deltagarnas rättigheter under studien innan studiens start, se bilaga 1. Detta samtyckesblad grundades 

på CODEX regler och riktlinjer för forskning (http://www.codex.vr.se/index.shtml).  

 

De etiska övervägandena som gjordes inför denna studie och den information som samtyckesbladet 

informerade deltagarna om var att det var frivilligt att delta i studien. Att inga personuppgifter skulle 

presenteras, då deltagarna var anonyma genom hela processen. Detta i enlighet med 

Personuppgiftslagen (PUL, SFS 1998:204). Deltagarna fick också informationen att de närsomhelst 

under studiens gång hade rätten att avbryta sin medverkan i studien. 

http://www.codex.vr.se/index.shtml
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Resultat 

De inversionsgradtal som uppmättes med hjälp av Isomed 2000 är sammanställda i tabell 1 och 2. Då 

ingen signifikant skillnad erhölls mellan de två mätningarna utan ankelortos varken före (p=0,167) eller 

efter (p=0,726) aktivitet slogs dessa mätningar ihop. Detta resulterade i ett gemensamt medelvärde av 

inversionsgraderna före ankelortosapplicering och ett gemensamt medelvärde efter utförd aktivitet utan 

ankelortos. 

 

Tabell 1: Medelvärde av inversionsgrader och standard deviationer för studiedeltagarna under 

Isomed2000-mätningarna för ”Ankelortos Stabil soft” 

TESTPERSON UTAN ORTOS 
FÖRE AKTIVITET 

MED SEMI-
RIGID ORTOS 

FÖRE 
AKTIVITET 

MED SEMI-
RIGID ORTOS 

EFTER 
AKTIVITET 

UTAN ORTOS 
EFTER AKTIVITET 

1 33,3 ± 2,85 22,5 ± 1,64 23,5 ± 3,03 31 ± 3,11 

2 38,7 ± 2,87 33,3 ± 3,65 36,5 ± 3,24 44,3 ± 2,23 

3 33,6 ± 1,57 16,4 ± 1,58 24 ± 1,89 35,1 ± 1,48 

4 28 ± 3,98 18,8 ± 2,15 22,8 ± 2,39 27,3 ± 2,39 

5 24,9 ± 2,85 10,6 ± 1,26 18,3 ± 1,06 27,7 ± 3,42 

MEDELVÄRDE: 31,7 20,32 25,02 33,08 

 

Tabell 2: Medelvärde av inversionsgrader och standard deviationer för studiedeltagarna under 

Isomed2000-mätningarna för ”Rehband Lace-up Ankle” 

TESTPERSON UTAN ORTOS 
FÖRE AKTIVITET 

MED LACE-UP 
ORTOS FÖRE 

AKTIVITET 

MED LACE-UP 
ORTOS EFTER 

AKTIVITET 

UTAN ORTOS 
EFTER AKTIVITET 

1 33,3 ± 2,85 27,1 ± 1,66 26 ± 2,3 31 ± 3,11 

2 38,7 ± 2,87 36,9 ± 2,08 41,7 ± 1,83 44,3 ± 2,23 

3 33,6 ± 1,57 23,7 ± 1,77 30,7 ± 2,36 35,1 ± 1,48 

4 28 ± 3,98 26,8 ± 1,55 30 ± 2,49 27,3 ± 2,39 

5 24,9 ± 2,85 20,4 ± 1,71 20,7 ± 3,34 27,7 ± 3,42 

MEDELVÄRDE: 31,7 26,98 29,82 33,08 

 

 

Dessa inversionsgradvärden ledde vidare till de statistiska testerna. Där det första testet som utfördes 

var ett Shapiro-Wilk. Detta test gav att all data var normalfördelad (p>0.05) vilket gjorde att ett ”One-

way repeated measures ANOVA” kunde utföras. När detta statistiska test utfördes för tillstånden före 

aktivitet erhölls resultatet att det inte fanns någon statistisk signifikant skillnad (p=0.027). När det 

statistiska testet utfördes andra gången mellan samma tillstånd efter aktivitet resulterade det i att det 

fanns en statistisk signifikant skillnad (p=0.008) mellan tillstånden. Post hoc analysen med Bonferroni 

justeringen erhöll att det var en ökning av inversionsrörelsen post-fysisk aktivitet med den semi-rigida 

ankelortosen (M= 25.02, SD= 6.80 grader) vid jämförelse med post-fysisk aktivitet utan den semi-rigida 

ankelortosen (M=33.08, SD=7.01 grader). Post-fysisk aktivitet utan den semi-rigida ankelortosen 

jämfört med post-fysik aktivitet med den semi-rigida ankelortosen gav en statistisk signifikant 

medelvärdesökning på 8.06 grader, 97.5% CI [2.74, 13.38], p=0.005.  
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De ”paired-samples t-test” som utfördes för att besvara exakt på vilka variabler som de signifikanta 

skillnaderna fanns mellan erhölls resultaten att studiedeltagarna hade ett större 

inversionsrörelseomfång post-fysisk aktivitet med den semi-rigida ankelortosen (M= 25.02 grader, SD= 

6.80) än med den semi-rigida ankelortosen pre-fysisk aktivitet(M= 20.32 grader, SD=8.45). Den semi-

rigida ankelortosen minskade sin inversionsrestriktion statistiskt signifikant med ett medelvärde på 4.7 

grader, 95% CI [-8.31, -1.09], t(4)=-3.61, p=0.022. 

Mellan Lace-up ankelortosen före och efter aktivitet erhölls ingen statistisk signifikant skillnad, 

p=0.126.  

Mellan pre-applicering av ankelortoserna och post fysisk aktivitet utan ankelortoserna erhölls ingen 

statistisk signifikant skillnad, p=0.372. 

 

Tabell 3: Inversionsgradsskillnader av medelvärdena för studiedeltagarna erhållna från 

Isomed2000-mätningarna.                    

 

       UPRE: Utan ortos före aktivitet 

       UPOST: Utan ortos efter aktivitet 

       MPRES: Med semi-rigid ortos före aktivitet 

       MPOSTS: Med semi-rigid ortos efter aktivitet 

       MPREL: Med lace-up ortos före aktivitet 

       MPOSTL: Med lace-up ortos efter aktivitet 

*Statistisk signifikans (p<.05)       

**Statistisk signifikans (p<.025) 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÄMFÖRELSER MELLAN 
DE OLIKA TILLSTÅNDEN 

SKILLNADER I 
INVERSIONSGRADER 

MPOSTS-MPRES 4,7* 

MPOSTL-MPREL 2,8 

UPOST-UPRE 1,4 

UPOST-MPOSTS 8,1** 

UPOST-MPOSTL 3,3 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Den här studien gick ut på att undersöka hur två olika typer av ankelortoser stod sig mot varandra i 

frågan hur de minskade inversionen av foten före och efter en fysisk aktivitet. De resultat som erhölls 

var:  

o Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad mellan UPRE och UPOST. 

o Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad mellan UPRE, MPRES och MPREL. 

o Det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan UPOST, MPOSTS och MPOSTL. 

o Det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan MPOSTS och UPOST. 

o Det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan MPRES och MPOSTS. 

o Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad mellan MPREL och MPOSTL. 

Det fanns i detta fall ingen statistisk signifikant ” warming-up”- effekt att ta hänsyn till. Detta likt de 

resultat som Myburgh et al. (1984) erhöll. En ökning av medelvärdet på dryga graden uppmättes efter 

att fysisk aktivitet utförts.  

 

Tidigare studier Greene och Wight (1990) och Alves et al. (1992) erhöll båda att alla de testade 

ankelortoserna, både de semi-rigida och lace-up ankelortoserna, statistiskt signifikant minskade 

inversionsrörelseomfånget direkt efter applicering jämfört med ankelinversionen pre-applicering av 

ankelortoserna. Gross et al. (1987) resultat blev också en signifikant minskning av den 

subtaläraledrörelsen med semi-rigid ankelortos jämfört med försöket utan ankelortos. 

Vidare resultat som Greene och Wight (1990) och Alves et al. (1992) erhöll var att de semi-rigida 

ankelortoserna signifikant minskade inversionsrörelseomfånget mer än vad lace-up ankelortoserna 

gjorde. Detta resultat var något som författarna till denna studie också haft som hypotes inför de 

inversionstester som utfördes i denna studie. Liknande resultat erhölls ur denna studie, men dessa 

visade inga signifikanta resultat. En inversionsminskning mellan före applicering av den semi-rigida 

ankelortosen och direkt efter applicering av den semi-rigida ankelortosen var i denna studie medel 11.4 

grader. Greene och Wight (1990) erhöll en medelvärdesskillnad på 36,7 grader med Air-Stirrup och med 

ALP 37,94 grader detta dock under passiv inversionstestning, vilket medför högre grader. Enligt Alves 

et al. (1992) som inte testade inversionsrörelsen enskilt erhöll en total medelvärdesminskning av 

inversions-/eversionsrörelsen för Sport-Stirrup på 26,3 grader och för ALP en minskning med 24,7 

grader också dessa värden erhölls under passiv testning.  

När det gäller lace-up ankelortoserna före applicering jämfört med direkt efter applicering före fysisk 

aktivitet var medelinversionsminskningen i denna studie 4,7 grader. När det gäller de resultat som 

Greene och Wight (1990) erhöll gällande Swede-O-ankelortosen sågs en medelvärdesminskning med 

24,6 grader för inversionsrörelsen. Alves et al. (1992) erhöll en medelvärdesminskning av det totala 

rörelseomfånget med Swede-O-ankelortosen som låg på 18,7 grader. Med Kallasy sågs en total 

inversionsminskning på 16,1 grader.  
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Wiley och Nigg (1996) som testade det aktiva inversionsrörelseomfånget med en semi-rigid ankelortos 

erhöll resultatet att ankelortosen statistiskt signifikant minskade inversionsrörelsen från 25.1 till 14.0 

grader, alltså med 11.1 graders minskning jämfört med utan ankelortos. Dessa grader påminner mycket 

väl med de inversionsgrader (11,4) som erhölls i denna studie. När det gäller Wiley och Nigg (1996)  

resultat gällande den passiva inversionstestningen i neutralt läge visades statistisk signifikans med 

graderna 36.3 till 18.1, alltså med en inversionsrestriktion på 18,2 grader. Vid 20 graders plantarflektion 

och test av inversionen sågs statistisk signifikans av inversionsrestriktionen från 41,6 till 20,6, alltså 

med en inversionsrestriktion på 21 grader. Parsley et al. (2013) erhöll också dem att de tre testade 

ankelortoserna statistiskt signifikant minskade inversionen jämfört med utan ankelortos. Den semi-

rigida Aircast Airsport ankelortosen minskade medelinversionen med 7,3 grader, från 19,4 till 12,1 

grader. Lace-up ankelortosen ASO minskade medelinversionen från 19,4 till 14,0 grader, alltså med 5,4 

grader. Den semi-rigida ankelortosen sågs dock inte statistiskt signifikant ge en större 

inversionsrestriktion än vad lace-up ankelortosen gjorde. Detta likt de resultat som erhölls i denna 

studie, där inversionsminskningen mellan utan och med semi-rigid ankelortos före aktivitet gick från 

31,7 till 20,32, alltså en minskning med 11,4 grader och med Lace-up ankelortosen från 31,7 till 26,98, 

alltså en minskning med 4,7 grader, där ingen statistisk signifikans erhölls mellan dem, se tabell 1 och 

2.  

 

Om en jämförelse mellan de två ankelortosernas inversionsrestriktion görs före aktivitet ses en skillnad 

mellan dom på 6,7 grader. Denna skillnad är dock inte statistiskt signifikant. Dessa gradtal ger dock 

antydningar till att de båda ankelortoserna inte ger lika stor inversionsrestriktion före fysisk aktivitet.  

Då två One-way repeated measures ANOVA utfördes misstänker författarna till denna studie att en 

felkälla kan ha uppstått, då en statistisk signifikans mellan ankelortoserna och utan ankelortos före 

aktivitet erhölls när ett Two-way repeated measures ANOVA först testades att utföras. Mellan vilka 

variabler den statistiska signifikansen uppstod mellan kunde dock inte avläsas ur det resultatet. Vidare 

kan ur One-way repeated measures ANOVA resultatet ses att p=0,027, vilket är endast 0,002 värden 

ifrån att ge ett statistiskt signifikant resultat. Detta efter att en Bonferroni justering utförts och α=0,025. 

Hade författarna gått vidare med resultaten från Two-way repeated measures ANOVA hade troligtvis ett 

annat mer likt tidigare studiers resultat erhållits.  

 

Det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan den semi-rigida ankelortosen efter fysisk aktivitet och 

utan ankelortosen efter utförda fysiska aktiviteter, se tabell 3. Detta till skillnad från lace-up 

ankelortosens resultat gällande samma fråga, där det inte fanns någon statistisk signifikans. Detta 

antyder att den semi-rigida ankelortosen ger en större inversionsrestriktion än vad lace-up ankelortosen 

gör om en jämförelse med efter aktivitet utan ankelortos görs.   

Även om Lace-up ankelortosen bibehöll inversionsrestriktionen bättre före kontra efter fysisk aktivitet 

än vad den semi-rigida ankelortosen gjorde, så antyds denna ändå inte begränsa inte inversionen lika 

mycket då den ligger närmare inversionsgradtalen utan ankelortos än vad den semi-rigida gör.  

 

Alves et al. (1992) erhöll att alla de testade ankelortoserna minskade inversionsrestriktionen efter fysisk 

aktivitet jämfört med före. De två lace-up ankelortoserna minskade statistiskt signifikant sin 



18 
 

inversionsrestriktion efter utförd fysisk aktivitet jämfört med före fysisk aktivitet. Både Swede-O och 

Kallassy ökade inversionsrörelsen med ett medelvärde på 4,2 grader. De två semi-rigida ankelortoserna 

minskade dock inte statistiskt signifikant sin inversionsrestriktion. Sport Stirrup ökade 

inversionsrörelsen med ett medelvärde på 1,3 grader och ALP med ett medelvärde på 1,5 grader. Detta 

likt det som författarna till denna studie hade som hypotes kring hur de två typerna av ankelortoser 

skulle påverkas av en fysisk aktivitet. De resultat som erhölls i denna studie var dock motsägande till 

Alves et al. (1992) och Gross et al. (1987) resultat som också erhöll att den semi-rigida ankelortosen 

bibehöll sin inversionsrestriktion väl efter fysisk aktivitet. Då de resultat som erhölls i denna studie var 

att den semi-rigida ankelortosen sågs minska sin inversionsrestriktion mer än vad lace-up ankelortosen 

gjorde. Greene och Wight (1990) erhöll även de att lace-up ankelortosen (Swede-O) ökade sin 

inversionsrörelse statistiskt signifikant med ett medelvärde på 15,2 grader efter fysisk aktivitet jämfört 

med före fysisk aktivitet. Lika så gjorde den ena av de två semi-rigida ankelortoserna (Air- Stirrup) som 

de testade, detta med medelvärdet 5,9 grader. Den andra (ALP) visade inte någon statistisk signifikant 

skillnad i sin inversionsrestriktion före jämfört med efter att den utsatts för en fysisk aktivitet.  Den tillät 

endast ett medelvärde på 2,6 graders ökning av inversionen.  

 

Enligt Wiley och Nigg (1996) resultat som även de likt författarna till denna studie undersökte den aktiva 

inversionsrörelsen på en semi-rigid ankelortos erhöll en minskning av inversionsrestriktionen med 

medelvärde på 2,2 grader. Detta resultat är lägre än de grader som erhölls ur denna studie där den semi-

rigida ankelortosen sågs minska sin inversionsrestriktion statistiskt signifikant med 4,7 grader, se tabell 

3, före jämfört med efter den utsatts för fysisk aktivitet.  

Intressant är att denna studie erhöll motsatt resultat än förväntat beträffande vilken av ankelortoserna 

som bibehöll sin inversionsrestriktion mest efter att de utsatts för en fysisk aktivitet. Detta kan möjligen 

ha att göra med valet av att göra en aktiv testning av ankelortoserna inversionsrestriktion som kan ha 

bidragit till att studiedeltagarna använt en större kraft när de hade den semi-rigida ankelortosen på än 

när de hade lace-up ankelortosen på, då den semi-rigida ankelortosen är mer styv och just därför krävdes 

mer kraft av studiedeltagarna för att göra en inversionsrörelse än vad som krävdes med lace-up 

ankelortosen. Valet aktiv/passiv, kan alltså sett i efterhand ha äventyrat studiens resultat. Dock sågs 

ingen skillnad som antyder till detta resonemang mellan ankelortoserna före fysisk aktivitet. 

 

En vidare tanke som författarna till denna studie har, som inte någon av de tidigare studierna diskuterat 

är att trots att inversionsrestriktionen ses minskas med ankelortoser tillåter i detta fall ändå den semi-

rigida ankelortosen en aktiv inversion på cirka 20 grader och Lace-up ankelortosen en aktiv inversion 

på cirka 27 grader. En inversion som enligt författarna ändå tros kunna ge upphov till skador på de 

laterala ledbanden om den landas på i det läget. Vidare visar Werd och Knight (2010) dock forskning på 

att ankelortoser har en god effekt på proprioceptionen, vilket på det sättet kan tänkas minska risken för 

ankelskador trots att rörelseomfånget tillåter inversion som kan skada de laterala ledbanden. Detta är 

inget som författarna kommer att gå in djupare på, då det inte är denna studies syfte, men det är ändå 

en intressant tanke att ha i beaktande vid diskussion av tillåten inversion som är möjlig att utföra trots 

användandet av ankelortos. 
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Metoddiskussion 

Tack vare den pilotstudie som utfördes före studiedeltagarnas medverkande i studien gjorde att en god 

strukturerad plan kunde tillämpas och upplägget av studiens metod blev strukturerad och lätt att följa. 

Pilotstudien bidrog också till att alla instruktioner till studiedeltagarna beträffande tillvägagångssättet 

av både de fysiska testerna och Isomed2000-testerna kunde förmedlas på ett begripligt sätt. Vilket 

medförde tydliga och enkla instruktioner där inga missförstånd mellan studiedeltagare och undersökare 

uppstod.    

 

Valet av aktiv- kontra passiv-range of motion var något som undersökarna diskuterade. Till en början 

önskades en passiv rörelse för att utsätta studiedeltagarna och ankelortosen för en och samma kraft och 

undvika bidragande rörelse från övriga kroppen, men efter en närmare eftertanke och efter utförd 

pilotstudie ansågs aktiv rörelse bli det bästa alternativet.  Undersökarna önskade att utgångsläget skulle 

vara detsamma för studiedeltagarna och då ansågs passiv/aktiv rörelse inte vara avgörande eftersom 

studiedeltagarna jämfördes med sig själva och då alltså med liknande kraft vid varje försök och på så 

sätt hade de samma förutsättningar vid alla testen med de olika ankelortoserna. Om en passiv rörelse 

istället skulle utförts av undersökarna på studiedeltagaren ansågs det kunna bli en större felkälla än om 

studiedeltagarna som var oberoende till resultatet utförde rörelsen. Då undersökaren omedvetet kunde 

blivit påverkad av redan tänkt hypotes. Alltså valdes detta alternativ också bort. 

Enligt Wiley och Nigg (1996) kunde ett liknande mönster utläsas mellan aktiv och passiv rörelse för 

inversion. Både den passiva och aktiva rörelsen sågs öka med ungefär två grader före aktivitet kontra 

efter aktivitet. När de jämförde utan ankelortos före aktivitet med ankelortos före aktivitet sågs en 

markant ökad restriktion av inversionen, men den sågs generellt vara större vid passiv rörelse än vid 

aktiv rörelse.  

Generellt ses även de passiva rörelseomfånget vara större än det aktiva. Om en passiv undersökning 

istället utförts hade möjligen chansen varit större att erhålla signifikanta värden.  

 

Valet att låta studiedeltagarna utföra en prova på omgång av Isomed2000 innan de genomförde de 

tester som sparades var positivt. Undersökarna såg att studiedeltagarna behövde denna omgång för att 

förstå sig på Isomed2000 och för att på så sätt kunna utföra inversionsrörelsen på ett korrekt vis och 

enligt rekommendationerna ge en högre reliabilitet (Roth et al., 2016). Isomed2000 var ett lättarbetat 

mätinstrument att använda vid undersökningarna. Efter att en reliabilitetsprövning gjorts av Isomed 

2000 i denna studie erhölls det även här att den var hög. En viss reservation till resultatet bör dock tas, 

då det utfördes på få deltagare. 

Valet att utföra just tio repetitioner per inversionstestning var fler än de som Alves et al. (1992) hade. 

Tio repetitioner var det som var standardinställningen på Isomed2000 och ansågs av författarna till 

denna studie ge ett mer säkert medelvärdesresultat än vad tre repetitioner skulle givit. Detta utan att 

studiedeltagarna utsattes för uttröttning.  

 

De fysiska testerna utfördes i samma lokaler för att begränsa gången och rörelsen i foten mellan de olika 

fysiska aktiviteterna. Detta för att enklare kunna utföra testerna och metoden på ett likvärdigt sätt och 

öka förutsättningarna för att erhålla ett liknande resultat för varje enskild deltagare. 
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Trotts att en modifiering av figure-8 gjordes sågs fortfarande de vridmoment och snedbelastningar av 

foten som författarna efterfrågade för att efterlikna några av de rörelser som sker under idrottsutövande.  

Ytterligare en faktor som ökade förutsättningarna för att erhålla ett liknande resultat för varje enskild 

deltagare var att ingen av dem tidigare hade använt någon typ av ankelortos.  

 

Wash-out-tiden som randomiserades från 10 till 20 minuter i denna undersökning grundades på 

tidigare studier, där det var varierande tider som använts, allt från direkt i följd efter varandra till en dag 

mellan de olika testtillfällena (Wiley & Nigg, 1996; Greene & Wight, 1990; Greene & Hillman, 1990). 

Denna tid kan diskuteras. Hade deltagarna tillräcklig tid på sig för återhämtning för att hantera de två 

procedurerna på likvärdigt sätt. Då resultatet inte gav någon direkt ”warm-up”- effekt anser författarna 

av denna studie att wash-out-tiden var tillräcklig och att denna inte spelade in på det givna resultatet 

som erhölls från Isomed2000. Enligt tidigare studier Wiley och Nigg (1996); Greene och Wight (1990); 

Greene och Hillman (1990) sågs inte wash-out-tiden då heller ha påverkat de olika testomgångarnas 

resultat mellan ankelortoserna. 

 

Författarna i denna studie var medvetna om att ett ”Two-way repeated measures ANOVA” hade varit 

det korrekta och det mest ultimata statistiska-testet för att erhålla resultatet. Då två faktorer (ortos och 

aktivitet) inom studiedeltagarna fanns och en interaktion kunde då ha avlästs mellan dessa. Testet 

utfördes, men på grund av osäkerheter och svårigheter att tolka det erhållna resultatet valde författarna 

ett ”One-way repeated measures ANOVA” då detta upplevdes tydligare och mer säkert att gå vidare med. 

Detta medförde att en Bonferroni-justering behövde utföras och en möjlig felkälla kan på detta sätt ha 

uppstått jämfört med om ett ”Two-way repeated measures ANOVA” utförts direkt. Då ”One-Way 

repeated measures ANOVA” valdes erhölls resultatet för jämförelsen mellan ankelortoserna och utan 

ankelortos före aktivitet, p=0,027, vilket inte visade på statistisk signifikant skillnad. En teori författarna 

haft kring detta är att om fler personer deltagit hade möjligtvis ett statistiskt signifikant resultat erhållits. 

Felkällor 

Könsfördelningen och åldern av deltagarna anser inte författarna till denna studie ha någon inverkan 

på resultatet, då deltagarna agerade som sin egen kontrollgrupp. Dock minskar resultatets 

generaliserbarhet. Det fanns ingen avsikt att endast utföra studien på endast kvinnor eller endast män, 

utan de deltagare som hade möjligheten att medverka rekryterades oberoende av kön och ålder. 

Olika skor bland deltagarna kan ha bidragit till en felkälla. Trots att deltagarna ordinerades att använda 

en sko med stabil hälkappa, förekom skor med en icke-stabil hälkappa. Författarna till denna studie tror 

därav att de deltagare som använt en icke-stabil hälkappa kan ha tillåtits mer inversionsrörelse än vad 

de med en stabil hälkappa gjorde. 

En annan felkälla som kan ha påverkat resultatet var att testa den aktiva rörelsen, då rörelser i hela 

kroppen förekom, speciellt hos en av deltagarna, trots att deltagaren var fastspänd likt de andra 

deltagarna. 

Ankelortosernas olika användningstid/ålder, alltså materialegenskaperna i ankelortoserna kan 

eventuellt ha påverkat ankelortosernas restriktionsmöjligheter. Lace-up ankelortoserna som användes 

i studien har inte författarna till denna studie historian på. De kan ha använts vid flera tidigare tillfällen, 
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medan de semi-rigida ankelortoserna var helt nya vid studiens start. Dock tros inte detta ha påverkat 

resultatet, då materialet neopren anses ha bra resistens mot åldrande (Klinger Sweden AB). 

Klinisk relevans 

Generaliserbarheten av resultaten i denna studie är något begränsad, då ålder och kön inte representerar 

den allmänna befolkningen, utan endast representerar unga vuxna kvinnor. Resultatet bör också tas 

med reservation med tanke på de få studiedeltagarna och att standard avvikelserna är relativt höga, 

vilket sänker styrkan på resultatet.  

 

Som kliniker är det viktigt att ha god evidens för de produkter som levereras ut till brukarna (Lusardi, 

Jorge & Nielsen, 2013). Denna studies resultat kan vara en bidragande faktor i kvalitetssäkringsarbete 

av produkternas funktion. Resultatet kan på så sätt tillföra klinikernas och brukarnas inställning till att 

använda produkterna, samt se dess olika reaktion på fysisk aktivitet. 
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Slutsatser 

De resultat som erhållits i denna studie är att den ankelortos som begränsar inversionsrörelsen mest 

direkt efter applicering jämfört med före applicering är ”Ankelortos Stabil Soft”. Detta dock ej statistiskt 

signifikant. Den ankelortos som bibehåller sin inversionsrestriktion mest efter att de utsatts för fysisk 

aktivitet är ”Rehband Lace Up Ankle”.  

Trots detta ses ändå ”Ankelortos Stabil Soft” vara den ankelortos som statistiskt signifikant begränsar 

inversionsrörelsen mest efter fysisk aktivitet.  

 

Författarna till studien skulle därför rekommendera ”Ankelortos Stabil Soft” då den ses begränsa 

inversionsrörelsen mest trots att denna gav med sig mer efter utförd fysisk aktivitet jämfört med vad 

”Rehband Lace Up Ankle” gjorde.  

 

Det hade varit intressant att se resultatet av en studie utformad på samma sätt som denna fast med fler 

och större generaliserbara studiedeltagare och med korrekt utförd dataanalysmetod. 

Vidare anser författarna till studien att det vore intressant att se hur de två ankelortoserna ter sig efter 

att de utsatts för en längre tids fysisk aktivitet. Kommer de båda att fortsätta minska 

inversionsrestriktionen i samma mönster eller kommer de att det utvecklas olika. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Informerat samtycke 
 
Examensarbete i Ortopedteknik 

Jämförelse av två ankelortosers inversionsrestriktion före och efter fysisk aktivitet 
 
Hej! 

 

Vi är två studenter på Jönköping University som läser den sista terminen på 

Ortopedingenjörsprogrammet. Denna blankett syftar till att informera dig om vad som väntas av dig om 

du väljer att delta i vår undersökning. Undersökningen syftar till att se hur ett specifikt rörelseomfång i 

foten påverkas av ankelortosanvändning före respektive efter en fysisk aktivitet.  

Denna undersökning kommer att gå till på följande vis:  

Rörelseomfånget i foten mäts till en början utan ortos, sedan mäts det med ortos. Därefter utförs en 

fysisk aktivitet i form av tre enkla övningar och efter det mäts rörelseomfånget återigen med respektive 

utan ortos. Denna procedur kommer att upprepas två gånger då två typer av ankelortoser kommer att 

testas utav dig.  

Det är frivilligt att delta i denna undersökning och du har rätt att avbryta din medverkan i 

undersökningen när som helst.  

Du kommer att vara anonym genom hela processen. 

Risker med denna undersökning anser vi som ansvariga vara minimala. Om skada mot förmodan skulle 

ske är du försäkrad via en ansvarsförsäkring genom Jönköping University. 

Önskar du att ta del av studiens resultat är du varmt välkommen att kontakta oss. Vet du redan nu att 

du vill ta del av det, säg till så meddelar vi dig. 

Vi som ansvarar för denna undersökning vore tacksamma för er medverkan! 

 

Med vänlig hälsning 

Hanna Nyholm & Madeleine Dranvik 

Ortopedingenjörsprogrammet 

Hälsohögskolan, Jönköping University 

 

 

 

Härmed samtycker jag till deltagande i undersökningen: 

 

_______________________________________ 

Namn, datum, ort 
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