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Sammanfattning 
 

Mål: Studiens mål var att undersöka incidensen av fotledsstukningar hos elithandbollspelare, samt 

undersöka användningen av fotledsskydd och den upplevda effekten av denna. Detta för att 

kontrollera om det finns någon påvisbar effekt av att använda skydd i ett förebyggande syfte. 

Metod: Genom en enkätundersökning har 141 handbollsspelare fått svara på frågor om deras 

tidigare fotledshistoria, för att ge ett underlag att göra tester på.  

Resultat: Incidensen för deltagarna i enkäten visade att 94,3 % har vid minst ett tillfälle stukat foten. 

Majoriteten av deltagarna som stukat foten har använt sig av fotledsortos och för de som deltog i 

enkäten, kan man tydligt se fördelarna med att använda fotledsskydd i syftet att undvika nya skador.  

Slutsats: Reliabiliteten för studien är lägre än önskat på grund av de svårigheter som tillkom när det 

statistiska testet skulle göras på ortosens funktion. Men på grund av stickprovets storlek kan vi dra 

slutsatser på den grupp som deltagit, som säger att genom att använda fotledsortos kan man minska 

risken för att stuka foten i handbollssituationer. Hypotesen om att det var vanligt att stuka foten i 

handboll visade sig vara sant. Om felkällor elimineras vid framtida studier i detta område, som en 

korrekt enkät, skulle ett mer trovärdigt resultat förmodligen påvisats.  

Nyckelord: Fotledsortos, AFO, fotledsstukning, handbollsspelare 
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Summary 
Aim: The aim of this study was to examine the incidence of ankle sprains for handball players at a 

high level, as well as examine the use of ankle orthosis and the experienced effect of it.   

Method: By doing a survey a total of 141 handball players had to answer questions about their ankle 

history, to give a base of knowledge to make tests on.  

Result: The incidence for the involved showed that 94,3 % hade at some time in their life sprained 

their ankle. The majority of participants who at some time have sprained their ankle use ankle 

orthosis and for the participants who were in the survey you can clearly see the benefits of using 

ankle protection in order to avoid new injures.  

Conclusion: The reliability of the study is lower than desired due to the difficulties that arose when 

the statistical test was to be performed on the orthosis function. However, because of the size of the 

sample, we can draw conclusions from the group that participated, which states that using ankle 

orthosis can reduce the risk of future injuries in handball situations. The hypothesis that it was 

common to sprain an ankle in handball proved to be true. If error sources are eliminated in future 

studies in this area, as a proper survey, a more credible result would probably have showed. 
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1. Inledning 
1.1 Introduktion 
 

Att elitidrott och kroppsskador går hand i hand är väl känt. Skadorna kan vara av olika 

allvarlighetsgrad, varierar i läkningstid och kan skilja mellan de olika idrotterna. Inom idrotter med 

mycket fysisk närkontakt är det inte många utövare som klarar en hel karriär utan att dra på sig 

skador i någon form. En typisk idrottsskada inom fotboll är akut hamstring-sträckning Askling, 

Tengvar, & Thorstensson, (2013) och en av de vanligaste skadorna inom ishockey är hjärnskakning 

(Brust, Leonard, Pheley, & Roberts, 1992). Eftersom skribenten till denna rapport har en lång 

idrottskarriär inom handbollen, kändes det intressant att studera hur skadeläget ser ut inom den 

aktuella idrotten.  

Det finns en del forskning kring hur idrottsrelaterade skador bäst behandlas liknande de tidigare två 

nämnda. Däremot finns det mindre forskat kring specifika idrotter, främst fysiska sporter som 

innehåller fart, rörelse och närkontakt, och vilka skydd som är mest lämpade för att förhindra 

uppkomsten av skador eller för att möjliggöra för en idrottare att fortsätta med sitt utövande.  Desto 

mer finns att läsa kring hjälpmedel för vardagliga aktiviteter.  

En vanligt förekommande idrottsrelaterad skada är fotstukning, vilket är muskuloskeletal, d.v.s. en 

skada på muskulatur eller skelett-system (Doherty et al., 2014). Genom att försöka få fram 

incidensen för fotledstukningar kan vi få svar på hur stort problemet är och i vilka sammanhang 

förekomsten är som störst. Därefter går det att studera hur dessa personer, som har problem med 

enstaka eller upprepade stukningar, handskas med sina problematiska ankelleder. Vissa erkända 

lösningar finns dokumenterade och väl prövade såsom rehab, tejpning, operation eller användning 

av fotledsortoser (van den Bekerom, Kerkhoffs, McCollum, Calder, & van Dijk, 2013).  Denna uppsats 

kommer studera hur ofta fotledsortos används vid fotledsskador och hur väl de fungerar, främst 

inriktat på Ankel Foot Orthosis (AFO, fotledsskydd). I tidigare studier (Greene, Stuelcken, Smith, & 

Vanwanseele, 2014) kontrollerar man rörelseförmågan ROM (Range Of Motion) och hur den 

begränsas med ortos. Ett externt skydd kan hindra både de inre och yttre krafter som påverkar 

fotleden (Lusardi, Milagros, & Nielsen, 2012). Skribenten har inte kunnat finna någon relevant 

undersökning som visar hur bra ortoser fungerar i de mer extrema situationer som uppstår i fysiska 

sporter som handboll. Här utsätts leden för starka yttre krafter till följd av vändningar, hopp, 

sidledsförflyttningar, höga hastigheter, inbromsningar m.m, och ortosens funktion prövas till det 

yttersta.  Studien avser att undersöka användning av ortoser inom handbollen, upplevelsen av 

ortosens förebyggande effekt liksom det stöd som ortosen ger utövaren för att förhindra förnyade 
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skador.  Studien kommer även studera om det finns någon påvisbar skillnad mellan olika varianter av 

AFO. Det finns så klart olika leverantörer, men deras produkter är också uppbyggda på lite olika sätt.  

 

1.2 Mål och syfte 
 

Studiens syfte är att undersöka om det finns något stöd för att användning av fotledsortos kan 

förhindra stukningar, inom en fysiskt krävande idrott som handboll. Genom att göra en 

enkätundersökning. 

De frågeställningar som ska besvaras i studien är: 

• Incidensen av fotledsstukningar bland elithandbollspelare 

• Omfattningen av användandet av fotledsortoser hos handbollspelare 

• Den upplevda effekten av fotledsortoser 

• Kan man påvisa någon märkbar skillnad mellan könen gällande incidencen av 

fotledstukningar 

Målet med studien är att få fram ett påvisbart resultat kring fotledsortosens preventiva effekt för att 

förhindra nya skador bland elitidrottande handbollsspelare. 

Hypotesen som denna studie utgår ifrån är att det är ett vanligt förekommande problem bland 

handbollsspelare, att stuka foten i samband med utövandet av sporten. Skadorna leder till upprepad 

frånvaro från träning och match (Kemler, van de Port, Backx, & van Dijk, 2011).  Vidare utgår studien 

från hypotesen att AFO-användning kan förhindra nya stukningar och att det är betydligt ovanligare 

att stuka foten med ett skydd på, än vad det är att göra det utan skydd, oavsett om man tidigare lider 

av ankelinstabilitet.  

De tidigare studier som gjorts avseende fotledsortoser är inte helt översättbara på den idrott studien 

undersöker och skribenten anser därför att det är nödvändigt att göra nya studier för att styrka 

sambandet och effekten. 

2. Bakgrund och beskrivning av ämnesområdet 
 
 
2.1 Fotledstukning 
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Uttrycket ”att stuka foten” används om skilda trauman och kan även involvera flera olika strukturer i 

foten och ankeln. Vid alla sjukdomsfall som besöker akutmottagningar i England utgör stukningar 3-5 

% (Doherty et al., 2014). Samma gäller i en studie från USA som undersökte om det var vanligare för 

unga <25 år, men även kvinnor som besökte akuten, att drabbas av stukningar. Man studerade även 

den ekonomiska aspekten då man slagit fast att det var en av de vanligaste orsakerna till att personer 

besökte akuten. I undersökningen visades att det fanns skillnad på de sökande vad gällde kön och 

ålder, samt att sjukvårdskostnaderna blir kännbara för patienterna (Shah, Thomas, Noone, 

Blanchette, & Wikstrom, 2016). I en tidigare undersökning som gjorts når man slutsatsen att det är 

den vanligaste skadan inom idrotten, och att det inträffar ca 5000 stukningar/dag i England och 

23 000/dag i USA (O'Loughlin, Murawski, Egan, & Kennedy, 2009). Det är lätt att förstå vilka 

samhällskostnader detta innebär om man lägger samman sjukvårdskostnaderna med kostnader för 

sjukskrivning och frånvaro från idrotten.  

Skadan brukar uppkomma vid ett snedsteg, i samband med att en supinerad fot inåt-roteras. Det 

vanligaste är att man då skadar fotens laterala ligament, som kan innebära att man får en ruptur i 

ligamentum fibulotalare anterius. På medialssidan finns ligamentum deltoideum, ett större ligament 

som sällan skadas vid stukning (Lindgren & Svensson, 2007). Besvären som kan uppstå efter en sådan 

skada kan kvarstå i månader. Under det första året efter en stukning finns det en förhöjd risk för nya 

stukningar. Man använder ett graderingssystem för att bedöma graden av allvarlighet för skadan. 

Skalan är tregradig, Grad 1 innebär ett något utsträckta ledband med mild ömhet och mindre 

svullnad. Grad 2 innebär att man kan ha slitit sönder ligamenten, moderat svullnad och smärta. Om 

läkaren rör leden i en viss rörelse kan man känna en onaturlig förflyttning av foten. Grad 3 

sammanfattas med avslitning av ligament samt kraftig smärta och ömhet. Instabilitet finns och det 

krävs mycket längre rehab och eventuellt en operation (Haddad, 2016). 

2.2 Evidensbaserad praktik 
 

I denna studie kommer fokusen läggas på handbollsutövare på elitnivå och hur deras status är 

angående fotledsstukningar. Att stuka fötterna är ett vanligt förekommande problem inom flera olika 

inomhussporter och det finns en hel del forskning att få fram. Skribenten har inte kunnat få fram 

några studier som har adresserat just denna grupp av idrottsutövare när det gäller stukning av 

fotleder. Med tanke på att det inom handboll och basket handlar om samma form av rörelser och 

vändningar, så kan det antas vara så att fotledsskador är lika frekventa inom handbollen som inom 

basketen, men detta kan inte sägas med säkerhet.  Med tanke på detta krävs det forskning som riktar 

sig mot att få fram just incidensen av fotledstukningar bland handbollsspelare. Dessutom använder 
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basketspelare basketkängor som går upp över ankeln medan handbollsskon normalt sätt är låg och 

stödet slutar nedanför ankeln. Vad detta kan få för betydelse för uppkomsten av stukningar är oklart. 

Hypotesen att stukningar är minst lika förekommande inom handbollen som inom andra liknande 

inomhussporter kan inte styrkas genom tidigare studier. Det finns därför inga bevis på att stukningar 

är ett stort problem och det saknas ”evidence-based practise”. Enligt Lusardi et al., (2012) går det 

inte att helt förlita sig på tidigare egen erfarenhet eller andras expertis inom ett visst område och en 

skicklig ortopedingenjör måste därför hålla sig uppdaterad om nya forskningsstudier för att kunna 

hjälpa patienterna på bästa sätt. Målsättningen är alltid att byta ut gamla behandlingsmetoder mot 

bättre, genom att använda sig av bästa möjliga evidens i kombination med klinisk erfarenhet och 

önskemål från patienten (Sackett, 1997). Bristen på evidens för vissa behandlingsformer eller ortoser 

inom ortopedtekniken, kan leda till en ovilja hos vårdgivaren att bekosta de föreslagna 

behandlingsformerna eller att dessa måste nedprioriteras.  Enligt Ramstrand & Brodtkorb, (2008) är 

ett problemområde inom just ortopedtekniken den evidensbrist som råder. Många kliniker inom 

ämnesområdet anser att forskningen inom ortopedtekniken har tappat mark i förhållande till andra 

områden inom vården. En orsak till detta skulle kunna vara bristfälliga resurser till forskarna 

(Ramstrand & Brodtkorb, 2008). Det är därför angeläget att påvisa om fotledsskydd är en effektiv 

behandlingsform innan detta rekommenderas för utövarna.  

En kraftigt stukad fot kan leda till sjukskrivningar och kortare eller längre uppehåll från 

idrottsutövandet, med tanke på detta finns det vinster för samhället och den enskilde att göra om 

effektiva hjälpmedel kan tas fram (Kemler et al., 2011). Ambitionen att ge rätt vård återfinns även i 

”Patientsäkerhetslagen”(SFS 2016:150) som säger att hälso- och sjukvårdspersonal ska ge vård som 

bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet, i samråd med patienten (Patientsäkerhetslag, 12 

april, 2016).) 

2.3 Tidigare forskning inom området 
 

De studier som gjorts avseende fotledsstukningar bland idrottsutövare har varit studier genomförda 

främst i USA, där man har tittat på incidensen av fotledstukningar hos basketspelare (McGuine, 

Brooks, & Hetzel, 2011).  Denna undersökning gjordes inte genom enkät utan man lät alla spelare 

vara med i undersökningarna och sedan utvärderade man dessa genom läkare om och när 

personerna skadade sig. Denna studie visade att man minskade incidensen av fotledsstukningar men 

inte allvarligheten i själva stukningen. Väldigt få har tidigare tittat på skadefrekvensen hos 

idrottsaktiva som använder sig av fotledsortos. Att få fram information om hur vanligt det är att 

skydden ger vika och tillåter en rörelse utanför den begränsade ROM som ankelleden tillåter, är 
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svårt. Två studier från Gudibanda & Wang, (2005) och Wang & Abi-Sarkis, (2007) tittar på eventuella 

begränsningar för utövaren som brukar en ankelortos, men det är i vardagliga situationer. Man 

jämför i dessa undersökningar endast hur inskränkt/begränsad man blir i olika rörelser som ankel-

inversion och ankel-eversion, men även plantar/dorsalflexion. Dessa resultat kan inte helt överföras 

på handbollsspelare, eftersom de utförts i hastigheter och situationer som har för lite utväxling i 

rörelserna. Inom fysiska idrotter som handboll utsetts man för betydligt större krafter och moment, 

vilket gör att skydden utsetts för större påfrestningar än vad de gör i dessa tidigare nämnde studier. 

Det är vanligt att idrottsutövaren efter en stukning själv förser sig med en ankel-ortos, kanske för att 

det är så vanligt och man har lagkamrater som använder dem. Något stöd för att det verkligen 

hjälper har man inte, när det gäller användning inom handbollen. 

Alternativ till ankel-ortoser är att tejpa fötterna, vilket är en vanlig behandling. Det används i stor 

utsträckning inom idrotter som handboll och uppfattas generellt som effektivt. Det är mer 

tidskrävande och på lång sikt kanske dyrare om man som elitidrottare tejpar varje dag, än att 

använda en ankel-ortros (Kemler et al., 2011).  Vilket som är bäst går att diskutera och det har också 

gjorts i vissa artiklar (Kemler et al., 2015; Lardenoye et al., 2012). Denna studie kommer enbart lägga 

fokus på AFOs och hur dess funktion upplevs och lämnar tejpningen därhän. 

Hjärnans makt över kroppen är stor och man kan med hjälp av ett hjälpmedel, t.ex. ett fotledsskydd, 

påminna hjärnan om att vara försiktig i de rörelser som begränsas av hjälpmedlet. I en artikel från 

Larsen et al., (2015) beskrivs det hur en fotledsortos inte bara ger stabiliserande effekt på fotleden, 

utan även en bättre proprioceptive kontroll. Det kan vara så att med hjälp av ett skydd som 

biomekaniskt inte är tillräckligt starkt för att skydda fotleden i de extrema rörelserna, faktiskt ändå 

uppnår önskad effekt för att det fungerar som en påminnelse för hjärnan att ta det lugnt i vissa 

rörelser. 

2.4 Ortosens syfte och utformning 
 

Det är svårt att få fram information om vilken typ av ortos som är vanligast bland idrottare. Det finns 

en stor variation av skydd på marknaden och beroende på vilka upphandlingar som finns inom 

vården, eller vilka butiker som säljer de olika märkena, är det svårt på förhand att säga vilket skydd 

som används mest. Ett av kriterierna på en bra ortos är att den ska vara energikonservativ, d.v.s. inte 

kosta mer energi från användaren än nödvändigt, för att möta individens aktivitetsmål (Lusardi et al., 

2012). Maximera stödfas-stabiliteten utan att påverka svingfasen. Som komfort ska den kunna 

användas under längre tid utan att skapa någon form av skada på huden eller orsaka smärta. Det ska 
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Bild 1 T2 Ankle Brace 

finnas någon form av justeringsmöjligheter för att kunna anpassa ortosen till individens fotstorlek 

och form.  Det är också viktigt att den har en rimlig tillverkningskostnad (Lusardi et al., 2012). 

 För att begränsa valmöjligheterna något i undersökningen, valdes fyra vanligt förekommande skydd 

ut till enkäten och en extra kolumn med ”Inget av bilderna” fanns med för att täcka upp andra 

modeller. Skydden valdes inte helt ut på måfå utan urvalet bygger på skribentens upplevda 

erfarenhet av vilka som är vanligast använda inom handboll. Beskrivningarna av skydden är 

tillverkarnas egna. 

De skydden som valdes ut var;  

T2 Ankle Brace från Active Ankle. Denna produkt beskrivs som en av de 

populäraste på marknaden och ger dubbelledat stöd till fotleden, samtidigt 

som rörelseförmågan inte påverkas (Rehaboteket, 2016). 

 

MalleoLoc från Bauerfeind, ett skydd utan led som fäst med kardborreband 

runt ankeln. Ska ge bra stöd mot stukning och används av både elitidrottare 

och vardagsmotionärer (Bauerfeind, 2016).  

 

Fotledsortos från Rehband i mjukt material som stramas åt och fungerar bra 

för fotledsskador. Inte lika stabil som skydd med skenor, men fungerar väl och 

är lite smidigare än övriga(Rehband, 2016).  

 

Ultra high 5 från Ultra ankle är ett idrottsskydd med två leder. Av ett styvt 

plastmaterial som sägs formas efter kroppen på 6-8 timmar. Ger bra stabilitet 

och passform (Ankle, 2016). 

 

 

 

 

Bild 2 MalleoLoc 

Bild 3 Mjuk fotledsortos 

Bild 4 Ultra high 5 

https://fyseum.se/PICTURE/297-85-malleoloc.jpg
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjt5rPG4JnTAhViYpoKHf_sCXIQjRwIBw&url=https://sportsmart.se/fot/&psig=AFQjCNGzLdSWs1ItRaIhlDo7s8_A2noB6g&ust=1491906666385881


11 
 

3  Metod 
3.1 Metod 
Med syftet att ta reda på incidensen av fotledsstukningar har en enkätundersökning genomförts 

bland elithandbollsspelare av båda könen. Vidare har information hämtats in kring hur skydden 

används och hur väl de upplevs fungera.  

En majoritet av de fakta och studier som använts för att bygga denna studie på har samlats in från 

Medline. Artiklarna har hämtats och sammanställs i syftet att bygga en grund att vila denna studie 

på. Strävan har varit att göra en så korrekt studie som möjligt för att ge den vetenskaplig relevans.  

Sökord som använts i Medline är Ankle inury, sports, athletic, brace, anklebrace, anklesprain m.m.  

Även litteratur inom området har använts liksom information från tillverkarnas hemsidor. 

Studien som gjorts är en Case-Controlled Study (O2) vilket innebär att det är en retrospektiv studie 

som har undersökt en grupp svenska elithandbollsspelare med tidigare fotledsskador. Denna grupp 

har sedan jämförts med en grupp elithandbollspelare utan tidigare fotledsskador.  Informationen har 

samlats in genom olika faktorer från individernas egen historia som sedan sammanställts för att 

samla information om risker att utveckla den status som finns som intresse (Hafner, 2008).   

3.1 Enkäten 
 

Eftersom det inte tidigare gjorts någon forskning eller studier som använt sig av enkäter, där 

incidensen av fotledstukningar har studerats, med inriktning på användande av AFOs, så fanns det 

inte så många färdiga enkäter att välja mellan. De enkäter som finns är inriktade mer på att 

undersöka rehabiliteringsperioden direkt efter stukning och inte på hur det är att utöva sin idrott 

med instabila/svaga anklar. I ett försök att hitta enkäter har databaser som Medline och Pubmed 

använts, men även Google. Sökorden för detta ändamål har varit, survey, sports, athletic, ankleinjury, 

quastionaire, anklesprain m.m. Enbart en undersökning var tillräckligt passande för att utgöra 

underlag och i denna gjordes försök att utforma ett instrument för att mäta ankelstukningar och hur 

allvarliga dessa är (Docherty, Gansneder, Arnold, & Hurwitz, 2006). Utifrån den redan klara och 

validerade artikelns enkät gjordes sedan en ny, där en del frågor togs från den gamla artikeln, medan 

andra, helt nya formulerades för att bättre passa till det syfte som aktuell studie avser adressera. 

Struktureringen och svarsalternativen gjordes för att efterlikna originalenkäten. Målsättningen var 

att nå ut till en så stor grupp handbollsspelare som möjligt och därför valdes flervalsfrågor, dels för 

att underlätta sammanställningen av svaren men även för att enkäten skulle vara lättare att fylla i 

och inte avskräcka potentiella deltagare.   
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Genom att använda strukturen från originalenkäten har ambitionen varit att få till en enkel och 

rättvis enkät. När enkäten var klar gjordes även en validering, genom att den skickades till fem 

stycken handbollsspelare som fick svara på frågorna. Efter kommentarer och synpunkter från dessa 

färdigställdes enkäten. Enkäten finns i appendix 1 tillsammans med statistiken från svaren.  

Enkäten gjordes i ”Esmaker”, för att den var lättillgänglig och användarvänlig.  

Frågorna är riktade till idrottsutövare och fokuserar på hur skydd används inom aktuell idrott. Fokus 

läggs på hur stukningar påverkar utövandet av sporten och hur man skyddar sig mot stukningar. Hur 

vanligt det är, hur ofta personerna i fråga skadat sig och om det har hänt fler än en gång. Detta för 

att få en mer rättvis bedömning om incidensen för fotledstukningar och hur vanligt det är med skydd 

och dess upplevda effekt.  

3.2 Rekrytering 
 

Personerna som deltog i enkäten är alla handbollsspelare på elitnivå. Till elitnivå räknas Allsvenskan 

och Elitserien (Handbollsligan). För att få så hög svarsfrekvens och så stort stickprov som möjligt, 

rekryterades personer genom att först utse kontaktpersoner i de lag som valdes. Här utnyttjades 

skribentens personliga kontakter inom Handbollssverige. Dessa kontaktpersoner fick sedan dela ut 

en webbadress länkad till enkäten för att på så sätt nå så många som möjligt i olika lagen. På detta 

sätt kunde ett stort antal personer delta, vilket förväntades ge bättre resultat och ett större underlag 

i enlighet med syftet.  

Målet som sattes upp var att värva 60 personer (40 killar och 20 tjejer), men ambitionen var att 

försöka värva betydligt fler än så. Att färre tjejer förväntades vara med, bestämdes enbart utifrån 

hypotesen att de skulle vara svårare att värva till studien eftersom skribenten hade fler 

kontaktpersoner i manliga lag än i kvinnliga. Detta riskerade att medföra att det hade blivit svårt att 

jämföra resultaten med inriktning på kön, eftersom 20 personer anses vara ett litet stickprov. Ett 

försök att utvidga stickprovet för tjejer gjordes därför under tiden enkäten låg ute, för att studien 

skulle få en mer jämställt resultat. Att både killar och tjejer värvades till undersökning gjordes bland 

annat för att kunna jämföra könen mot varandra i ett syfte om att se om det är någon skillnad men 

även för att få bättre resultat eftersom studien får en bredare grund att stå på (Allison et al., 2015). 

Tidigare studier som gjorts har kommit fram till att kvinnor löper större risk att stuka foten (Doherty 

et al., 2014). 

141 personer deltog i studien varav 95 killar och 46 tjejer.  
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De inklusionskriterier som fanns för denna studie är alltså att man ska vara handbollsspelare på 

elitnivå, vilket också innebär att man ska vara aktiv fortfarande. Man ska dessutom vara aktiv i 

Sverige, för att fokus ska läggas på spelare här, då det kan se annorlunda i andra länder gällande 

användning av skydd.  

3.3 Etiska överväganden 
 

Alla som deltog i enkäten gjorde det frivilligt. De etiska överväganden som gjorts har till stor del 

handlat om anonymitet i enlighet med ”Personuppgiftslagen” (Personuppgiftslag, 17 april, 2017). Det 

beskrevs tydligt i informationen de fick innan enkäten att de kunde välja att låta bli att svara på om 

de ville. I informationen fick man även reda på att den var anonym och inte borde ta mer än 2 

minuter att svara på. Någon form av identifikation av deltagare var inget som behövdes då svaren 

inte kommer att bedömas på individnivå i resultatet. Det ansågs inte finnas några risker med att 

delta i enkäten och det fanns heller inga frågor som kunde upplevas som känsliga. Detta bedömdes 

från den validering som gjordes innan enkäten skickades ut. 

Risker med den typ av kontakt som togs med personerna i handbollslagen är övervägda. Det kan ha 

funnits en risk för att det skulle bli påtryckningar från lagkamrater och tränare att man skulle delta. 

Detta har undvikits genom att ha ett tydligt informationsblad som tryckte på frivilligheten. Även 

risken att flera av personerna som är bekanta med skribenten, kan känna en skyldighet att delta i 

studien fast de egentligen inte vill, har beaktats. 

Informationsblanketten finns bilaga 2. 

3.4 Sammanställning av data 
 

När all data var insamlad sammanställdes denna till statistik. Den fördes sedan över till Excel fil och 

vidare till Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), IBM SPSS Statistics 21.  

På grund av att enkäten inte blev korrekt validerad fanns det vissa problem med att göra statistiska 

tester. Avsikten var att göra ett test på skillnaden mellan de som stukat fötterna utan skydd och de 

som stukat med, men detta visade sig vara svårt eftersom datan kunde vara felaktig. Det urval som 

tas fram ur gruppen som svarat på första frågan angående om de någon gång har stukat foten, kan 

involvera samma individer som de som svarat på frågan om de har stukat med skydd. Det finns 

därför risk för felslag vid testen och detta påverkar möjligheten att göra ett sannolikhetstest på hela 

populationen handbollsspelare. Emellertid kan påståenden ändå göras om den undersökta 

populationen eftersom den inkluderat så många. 
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Vad gällande incidensen av fotledstukningar för tjejer respektive killar gjordes ett Chi-2 test för att ta 

reda på om skadefrekvensen är densamma för de olika könen. 

4. Resultat 
 

4.1 Statistik 
 

Personerna som deltog i studien var mellan 16 och 47 år med ett medelvärde på 23 (Standard 

Diviation ,SD, 4,65) år. Deltagarna har en medelvikt på 83 (SD ±13) kg och en medellängd på 183 (SD 

±9,7) cm. Detta är tjejer och killar blandat, var för sig så får killarna en medelvikt på 90 kg och en 

längd på 187 cm och tjejerna landar på 70 kg och 173 cm. 

 En övervägande majoritet hade stukat foten minst 

en gång och de flesta av dessa ytterligare gånger. 

Hela 94,3 % har stukat foten minst en gång, vilket 

motsvarar 133 stycken av 141 personer. Nästan 70 

% hade stukat båda fötterna vid något eller olika 

tillfällen. 

 

 

 

 

 

Av dessa 133 personer så stukade 37,6 % sig 2-3 gånger, 

26,3 % stukade sig 4-6 gånger och hela  

16,5 % har stukat fötterna 10 gånger eller fler. 

 

 

 

 

 

Tabell 1 Incidens av fotledsstukningar 

Tabell 2 Antal stukningar utan skydd 
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För att se hur allvarliga skadorna kan ha varit, ställdes det två frågor i enkäten om deltagarna någon 

gång hade besökt läkare och om de någon gång behövt använda hjälpmedel i samband med en 

stukning för att kunna gå, t.ex. kryckor. Majoriteten av de som skadat sig uppsökte aldrig en läkare 

efter skadan, inte heller behövde de något hjälpmedel. Närmare 55 % behövde aldrig uppsöka läkare 

och av de 45 % som besökte läkare, var det 23 % som bedömdes ha en medel-allvarlig (grad 2) 

stukning. Bland de som använde kryckor var det mest vanligt att de använde dessa under 1-3 dagar 

efter olyckan.  

90 personer upplevde stukningarna som ett problem, 

men bara under perioden närmast skadetillfället. 

Enbart 8 % upplever sig hämmade konstant på grund 

av stukningarna.   

Närmare 63 %, vilket motsvarar 83 personer 

använder eller har i någon period använt sig av ett 

fotledssydd. Det absolut vanligaste skyddet som 

använts var Active Ankle-ortosen som hela 60 % av 

deltagarna har brukat. 25 % använde det mjuka 

skyddet från Rehband och 11 % skyddet från Ultra. 

Enbart 3 personer hade använt något annan typ av 

ortos än de fyra som fanns som alternativ i enkäten.  

 

Cirka 48 % använde alltid skydd vid idrottsutövandet, 

vilket motsvarar 40 personer och 43 stycken använde 

enbart under perioden i direkt anslutning till sin 

skada.  

 

76 % hade aldrig stukat foten med en ortos på, medan 24 

% hade gjort det. Detta innebär att 64 personer aldrig 

har stukat fot med ett fotledsskydd påtaget. 

 

 

Tabell 3 Användning av Skydd 

Tabell 4 Hur används skyddet? 

Tabell 5 Har du stukat foten med skydd? 
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I Figur nummer 6 ser vi antalet gånger deltagarna i 

enkäten har stukat foten med en ortos på. 18 % har 

gjort det 1-2 gånger men sedan minskar 

stukningarna radikalt mot hur många det var i 

tabellen med stukningar utan ortos.  

I frågan om hur allvarlig skadan var när de stukat sig 

med ortos var större delen av stukningarna milda 

(grad 1). 8 % var medelallvarliga (grad 2) stukningar 

och endast 3 % var allvarliga stukningar (grad 3).  

 

I nästa fråga skulle man svara på om man ansåg att ortosen 

gav den stabilitet som krävdes. 83 % av deltagarna ansåg 

att ortosen uppfyllde de förväntningar man ställde på 

skyddet.  14 personer ansåg att ortosen inte uppfyllde 

kraven.  

 

I sista frågan fick man kryssa i punkter om man 

kompletterade sin ortos med något annat. 40 % 

använde sig av enbart rehab som komplement, 

medan 41 % behövde både rehab och tejp för att 

få den stabilitet som krävdes. Enbart 13 %, 

motsvarande 8 personer, använde bara tejp som 

komplement. 3 personer kompletterade med 

någon annan form av substitut.  

 

Resterande svar och frågor finns i bilaga 1. 

 

 

 

 

Tabell 6 Antal gånger stukat med skydd. 

Tabell 7 Upplevelse av stabilitet 

Tabell 8 Hur man kompletera skyddet 
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5. Diskussion 

5.1 Risker 
 

En av utmaningarna vid uppstarten av denna studie, var att på ett så smidigt sätt som möjligt nå ut 

till den målgrupp som hade valts. Detta kunde göras på många sätt, men för att ge ett så stort 

stickprov som möjligt, valdes en öppen enkät som kunde besvaras via en webblänk. Detta 

tillvägagångsätt medför vissa risker, som att svarspersonen kan göra samma enkät flera gånger och 

att andra än de som enkäten var riktad till, kunde komma åt den om de hittade webb-adressen. 

Dessa risker är kanske inte så stora men ändå viktiga att ha i åtanke. Fördelarna med denna approach 

övervägde dock nackdelarna och därför valdes den. Utmaningen att finna epost-adresser till alla 

skulle dessutom ha medfört att det skulle blivit en betydligt mindre grupp som svarade och därmed 

ett mycket mindre stickprov. 

Denna studie tappar möjligen något i trovärdighet, då den saknar en grundligt validerad enkät att 

utgå från, men eftersom det inte tidigare fanns några studier att utgå ifrån med färdiga frågor, ansåg 

författaren att det inte fanns något annat val. Genom att delvis göra en ny enkät tvingades 

skribenten ta hänsyn till en hel del faktorer. Dels fanns det en risk för att frågorna skulle bli otydliga 

och informationen som förväntades utvinnas, inte skulle bli tillräcklig. Det fanns även en risk att 

frågorna skulle bli ledande i någon riktning, vilket har fått tas med i beaktan för att få en så opartisk 

enkät som möjligt. Dessa risker har inte bedömts vara tillräckligt stora för att avbryta uppgiften.  

Det är även viktigt att ta hänsyn till att personerna som gjorde valideringen av enkäten inte var 

slumpmässigt utvalda och att de även var bekanta med skribenten. Detta kan medföra en risk att 

valideringen inte ger helt korrekt utslag. 

Till följd av avsaknaden av en regelrätt enkät, har svaren som samlats in inte heller varit entydiga. 

Det sätt kontrollgruppen togs fram innebar att datan inte kunde testas med McMenars test, och på 

så vis kunde resultatet inte ligga till grund för en jämförelse av incidensen av stukningar och 

ortosernas preventiva effekt. Det har heller inte gått att få fram någon annan form av statistisk test 

vid sidan om McMenars. Denna brist vid utformningen av enkätfrågorna konstaterades först i 

samband med att datan sammanställdes. Ett försök att validera enkäten gjordes och man fick fina 

resultat som visade att enkäten var lätt att förstå. Men anledningen till att inget fel hittades vid 

validering var att ingen summering av resultatet gjordes. Hade detta gjorts på dessa fem som gjorde 

valideringen, så hade man fått svar på att det inte gick att göra något test på resultatet. Då hade man 

märkt att problemet låg i hur de två grupperna användes. Kontrollgruppen urskildes genom en av 

enkätfrågorna och här finns en vaghet. Kontrollgruppen borde ha varit helt skild från testgruppen 
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och inte en del av den. Detta har fått konsekvensen att det är svårt att dra några definitiva slutsatser 

avseende hela populationen handbollsspelare men det går att dra slutsatser utifrån de 141 som 

svarat på enkäten. 

En reflektion i efterhand är att en fråga som borde varit med i enkäten är, vem (ortoped, läkare, 

ortopedingenjör) som ordinerade dem fotledskydden eller om de köpte dem själva i sportbutik eller 

liknande. Det skulle ha varit intressant att få se var handbollsspelare får tag på sina skydd.  

För att begränsa uppgiften har den enbart riktats mot incidensen av fotstukningar bland 

handbollsspelare och fotledsortosernas preventiva effekt. Detta är emellertid endast en del av rehab-

processen i anslutning till dessa fotskador och en mer genomlysande studie hade kunnat komma 

närmare sanningen om vad som är den bästa behandlingen. Som tidigare studier beskrivit 

Christakou, Zervas, & Lavallee, (2007) krävs det normalt sätt riktad rehab, vila och andra åtgärder för 

att bli helt återställd efter en skada. Tejp är en annan vanlig åtgärd som normalt sätt är minst lika 

använd som fotledskydd. I en rapport från Lee & Lee, (2016) har man kollat på vad tejp har för effekt 

på stukning och enligt resultaten minskar man smärtan och ökar stabiliteten med hjälp av denna 

åtgärd. I en annan Review har man slagit fast att icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel och 

tidig mobilisering är bästa behandlingen för akut stukning. Även måttlig bevisning finns på att tidig 

rehabilitering och andra övningar skulle ge bra resultat (Doherty, Bleakley, Delahunt, & Holden, 

2017).  

I enkäten har även de som bara använder skydd i ett förebyggande syfte, försökt skiljas ut. Detta för 

att de inte har något direkt med fotledstukningar att göra. Detta har gjorts genom att de som aldrig 

har stukat foten men ändå väljer att använda skydd, inte svarar på fler frågor än till just 

stukningsfrågan.  

5.2 Felkällor 
 
Enkäten är inte genomförd på ett korrekt sätt av alla personer. Vissa har gjort fel och fyllt i där de 

inte ska. Om man tittar på första utslagsfrågan så svarade 133 personer att de vid något tillfälle 

stukat foten. De som svarat JA skulle sedan gå vidare i enkäten, men endast 132 gick vidare till nästa 

fråga. Det mest bekymmersamma och svårtolkat är, att efter frågan om de stukat foten med 

fotledsskydd på, svarade 20 JA. Två frågor senare ska de be skriva sin allvarligaste stukning med 

fotledskydd på, och där beskriver 25 personer sina skador. Således 5 personer fler än de som sa sig 

ha stukat foten med fotledsskyddet på. Vad detta kan beror på är svårt att säga. Det kan bero på att 

vissa inte förstod frågorna eller att de varit okoncentrerade vid svarstillfället. Det är viktigt att ta 
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hänsyn till att det finns vissa felkällor vid insamlingen av datan och att det är svårt att konstruera 

frågor som inte leder till enstaka missförstånd.  

5.3 Incidensen 
 

I denna undersökning har vi inkluderat alla typer av stukningar, såväl lateral som medial. Detta för att 

enklare få en överblick över hur stort problemet är. I en Review från Doherty et al., (2014) har man 

kommit fram till att man löper en signifikant högre risk att stuka foten på lateral sida än på medial, 

när det gäller inomhussporter. För att kunna ha en fortsatt god ankelled är det därför kritisk med en 

aggressiv behandling och rehab direkt efter skadan för att undvika förlängda läkningsprocesser och 

återstukningar. Särskilt viktigt blir detta självklart för dem som har idrotten som sin försörjning. 

I denna undersökning blev incidensen för de 144 personerna 94,3 %, vilket motsvarar nästan alla. 

Eftersom det inte finns något tidigare resultat eller kontrollgrupp att ställa detta resultat mot så 

kunde inget test göras. Siffrorna är tydliga och talar för sig själva, och som resultatet visar, så är det 

ytterst vanligt att stuka foten när man håller på med en idrott som handboll. I resultatet ser vi även 

hur vanligt återkommande skadan är, då väldigt många personer stukar foten mer än en gång. Det är 

vanligare enligt enkätundersökningen att stuka foten 2-3 gånger än fler gånger.  Att stuka foten fler 

än 4 gånger var lika vanligt eller ovanligt som att endast stuka en enda gång. Ofta var det även så att 

både fötterna var involverade. I en undersökning som gjordes bland dansare i USA, studerade man 

prevalensen och av de 77 dansarna som stukat fötterna, ansåg man att 76 % hade Chronic Ankle 

Instability (CIA) vilket innebär att de har en instabilitet i ankelleden och därför löper större risk för att 

skada sig igen (Simon, Hall, & Docherty, 2014). Detta återkommer även i denna studie som visar att 

förnyad stukningen är nästan lika vanlig som stukningen var för sig. Närmare 90 % av de som skadat 

sig gör det mer än en gång under sin aktiva karriär. Det bör beaktas att undersökningen riktade sig till 

aktiva elitidrottare och det kan antas att en stor grupp idrottare har tvingats att sluta med sitt 

utövande på grund av återkommande skador i fotlederna och dessa finns inte med i undersökningen. 

Detta kan vara en förklaring till att antalet idrottare i resultatet, med fler stukningar än fyra, är 

markant färre. 

I studien framgår att de individer som besökt läkare med sin allvarligaste stukning hade en moderat 

skada (grad 2) eller en allvarlig (grad 3). Denna information är inte helt tillförlitlig då olika läkare kan 

ha gjort olika bedömningar av snarlika skador men även att så många aldrig besökte läkare och fick 

sin skada bedömd utifrån allvarlighetsgraden. I fråga om ifall deltagarna känner sig påverkade 

negativt av sina skador var det bara knappt 10 % som ansåg sig alltid vara det. Den stora delen ansåg 

sig bara vara berörda av skadan i anslutning till stukningen. Slutsatsen av detta kan därför antas vara 
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att det inte är ett alltför stort problem för större delen av spelarna, självklart beroende på hur länge 

man är påverkad i samband skadans läkning. Vissa kan ha en längre process tillbaka till friskt läge än 

andra och en sådan fråga fanns inte med i enkäten. 

 

 
 

 

 

Resultatets visar inga signifikanta skillnader avseende kön. Anmärkningsvärt är dock att bara 1 av de 

46 tjejerna i resultatet hade aldrig stukat foten. I killarnas stickprov fanns det 7 stycken som aldrig 

hade gjort det, men det är svårt att dra några slutsatser utifrån detta eftersom killarnas grupp var 

större än tjejernas.  Resultatet från två andra undersökningar Doherty et al., (2014) och Shah et al., 

(2016) visar emellertid att kvinnor löper större risk att skada sig än killar. Även den procentuella 

skillnaden är större för tjejerna men enligt ett Chi-2 test på detta resultat, får vi ett p-värde på 0,274, 

som säger att det inte finns någon signifikant skillnad på killar och tjejers skadefrekvens.  

5.3 Fotledsortoser 
 

Det kan finnas skilda orsaker till att det förskrivs olika fotledsortoser. En anledning kan bero på de 

upphandlingar som är gjorda för de olika sjukhusen. Flera av ortoserna går även att få tag på i 

sportbutiker, där den ekonomiska aspekten spelar större roll. Undersökningen visar att modellen 

från Active Ankle är den mest populära bland handbollsspelarna. Det kan bero på att den är mer 

lättillgänglig på marknaden och för att den också finns i sortimentet för flera av sjukhusen i Sverige, 

t.ex. Södra Älvsborgs Sjukhus. Det som däremot är svårt att säga utifrån resultatet av enkäten är, 

vilken ortos som är mest effektivt för att förhindra skador eftersom det är så få som har använt sig av 

de andra ortoserna i testet. Det man kan se är att av de som har använt sig av den mjuka ortosen 

Rehband, hade närmare 6 av 20 personer stukat sig igen trots skyddet. Det kan bero på att det var 

den enda ortosen som inte har hårdplast som stabiliserar upp ankeln, utan ortosen fungerar mer 

som en mjuk tejpning och ger därför inte lika starkt stöd som de andra gör. Den saknar därför de 

stabila hävarmar som de andra ortoserna förser en med, och kan därför inte hindra en stukning i 

samma utsträckning som de andra skydden. De som använt Active ancle skyddet har varit något mer 

skyddade statistik sätt. Enbart 12 personer av 49 har stukat foten i samband med att man använde 

det. Vilket talar för en mindre procentuell del än för de som använde det mjuka skyddet.  

Count   

 
Stukat foten utan skydd 

Total Ja Nej 

kön Man 88 7 95 

Kvinnor 45 1 46 

Total 133 8 141 
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Eftersom det saknas tidigare studier som har tittat på hur många som använder ortoser kan detta 

resultat vara en guideline till framtida studier inom detta område. Resultat visade har 83 personer av 

141 har använt eller använder fotledsortoser till en eller både fötterna. Av de 133 personer som har 

haft problem med stukningar har alltså 62 % använt sig av ortos som hjälpmedel. Detta betyder att 

för inomhussporter som handboll, finns det ett stort behov av ortoser och även behov av Evidence-

baserad information om fotledsortosernas effektivitet beroende på konstruktion och material. En 

relevant studie som gjorts inom ämnesområdet undersökte prevalensen och användningen av 

ortoser inom vollyboll. I denna undersökning kom man fram till att mer än en tredjedel av spelarna 

använde sig av fotledsortos. 60 % av dessa använde dock ortoserna i förebyggande syfte och 40 % för 

att förhindra återkomsten av en gammal skada. Vollyboll är ganska lik handboll, en inomhussport på 

golv med mycket hopp men där det skiljer sig avseende förekomsten av närkontakt (Jaggi, 

Kneubühler, & Rogan, 2016).  

Förevarande undersökning har undvikit att lägga fokus på just användning av ortoser i förebyggande 

syfte och istället fokuserat på hur ortoserna fungerar mot att motverka uppkomsten av nya skador. I 

en studie Jaggi et al., (2016) visar man att risken är 2.1 gånger högre, att skada sig på match än på 

träning, något som inte studerats här. Enligt enkäten använder ingen av handbollsspelarna ortoser 

enbart vid match utan de används alltid eller i anslutning till skadetillfället.  

En tydlig skillnad som kan utläsas ur studien är den stora skillnaden mellan risken att stuka sig igen 

med eller utan ortos.  23 % av de som använder ortos har stukat foten igen, resten har klarat sig utan 

återfall. Bland de som svarat att de stukat foten någon gång, hade 96 % av dessa stukat utan ortos. 

Dessa siffror är inte helt jämförbara eftersom den ena siffran relaterar till återfall men det är ändå 

intressant. Med hjälp av denna undersökning kan man därför rekommendera att använda ortos om 

man någon gång har stukat foten. Detta för att undvika att stuka foten igen. Men eftersom vi inte 

kunnat utföra tester kan vi inte med säkerhet säga att detta gäller för alla handbollsspelare men det 

vi kan påvisa, är att i denna aktuella grupp med handbollsspelare ser man en tydlig skillnad. I en 

annan undersökning om vollyboll fick man ännu bättre utslag på användandet av ortos då man hade 

betydligt färre skador än de 23 % som denna studie påvisar (Pedowitz, Reddy, Parekh, Huffman, & 

Sennett, 2008). Detta kan dock bero på att i vollyboll, som har alla sidledsförflyttningar och hopp som 

i handboll, saknar den fysiska närkontakt som man utsätts för i kontaktsporter. I handboll har 

spelaren inte alltid full kontroll över vad som händer då man möter en motståndare. Det är även 

vanligt att man trampar på en annan spelares fot, t.ex. i samband med ett upphopp och på så sätt 

vrickar till leden. Resultatet talar emellertid sitt tydliga språk och visar ändå på goda resultat vid 

brukandet av ortoser. 
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Antalet stukningar har även sjunkit drastiskt för de som skadat foten med ortosen på. För tittar man 

på statistiken från enkäten i appendixen kan man tydligt se skillnad på de två diagrammen från antal 

stukningar med och utan ortos. Bland dem med ortos är det ingen som har skadat sig mer än 4 

gånger, jämfört med utan ortos, då flera personer är uppe över 10 stukningar. Ur svaren kan även 

utläsas graden av allvarlighet för skador med ortos. Utan ortos hade flera personer en moderat eller 

allvarlig skada, som sin värsta stukning. Men efter användning av ortos så har majoriteten av de som 

har skadad sig bara en mild stukning. Det visar att i de fall man stukar foten med ortos så är chansen 

högre att det inte är en lika allvarlig skada. Fotledsortoser gör skillnad. 

En felkälla i resultatet kan vara att i första frågan angående hur många gånger en person har stukat 

foten, så har man tagit med de stukningar som man har gjort även med fotledsskyddet på. Syftet 

med den frågan var att ta reda på hur många gånger man skadat sig utan skydd. 

5.4 Upplevelse av skydd 
 

I det sekundära syftet skulle upplevelsen av skyddet studeras. Som resultatet visar upplever 69 

personer att skyddet ger den stabilitet som kan begäras. Detta innebär 83% av de 83 personer som 

använder skydd. Majoriteten anser därför att AFOs ger det skydd och den upplevelse som krävs. För 

de som upplever att det inte har det som krävs, kompletteras skyddet till stor del med tejp och 

rehab. Samma slutsatser dras i en annan undersökning från Verhagen & Bay där det framgår att det 

bästa man kan göra efter en skada är, att tejpa eller använda skydd i samband med rehabträning 

(Verhagen & Bay, 2010).  

 

6. Slutsats 

Studiens syfte skulle adressera incidensen av fotledstukningar inom elitidrotten handboll och 

fotledsortosernas effekt för att förhindra skador. Denna incidens har besvarats med att 94 % av de 

tillfrågade personerna vid något tillfälle stukat foten under sin karriär. Som sekundärt syfte skulle 

användningen av fotledsskydd studeras och hur användningen av dem fungerar. På grund av felkällor 

i enkäten och struktureringen av den kunde inget statistiskt test utföras, t.ex. McMenars. Därför kan 

denna studie inte dra någon säker slutsats som involverar hela populationen handbollsspelare. Med 

det sagt, så kan vi ha påståenden om de personer som deltog i studien och säga att sannolikheten för 

att stuka foten med skydd på är betydligt mindre än för de som inte ändvänder sig av skydd. Detta 

svarar på denna studies hypotes som säger att fotledsskydd hjälper till att förhindra uppkomsten av 

stukningar i samband med handboll.  
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Studiens trovärdighet är låg-medel på grund av att det finns så många felkällor i statistiken från själva 

enkäten. Valideringen sänks något eftersom den gjordes på en icke validerad enkät som aldrig 

tidigare prövats och att det var en öppen enkät. Det som talar för en högre bedömning är att 

stickprovet är stort, studien är gjort på seriösa idrottsutövare som tar sin sport på allvar och att 

utslagen av svaren är tydliga.  
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Bilaga 1 
Incidens av fotledstukningar 

 

 

 

Ange ditt Kön 

 

Namn Antal % 

Man 95 67,4 

Kvinna 46 32,6 

Total 141 100 

 

 

 

Vilket år är du född? 

 

Svarsfrekvens 

100% (141/141) 
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Vikt(cirka) 

 

Namn Antal % 

2002 0 0 

2001 1 0,7 

2000 2 1,4 

1999 18 12,8 

1998 15 10,6 

1997 13 9,2 

1996 16 11,3 

1995 13 9,2 

1994 8 5,7 

1993 14 9,9 

1992 8 5,7 

1991 11 7,8 

1990 8 5,7 

1989 5 3,5 

1988 3 2,1 

1987 2 1,4 

1986 1 0,7 

1985 0 0 

1984 0 0 

1983 0 0 

1982 0 0 

1981 0 0 

1980 0 0 

1979 0 0 

1978 1 0,7 

1977 0 0 

1976 0 0 

1975 0 0 

1974 0 0 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Svarsfrekvens 

100% (141/141) 
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Längd 

 

Namn Antal % 

<150 cm 0 0 

151-160 cm 1 0,7 

161-170 cm 15 10,6 

171-180 cm 45 31,9 

Namn Antal % 

> 50 kg 0 0 

51-55 kg 1 0,7 

56-60 kg 4 2,8 

61-65 kg 8 5,7 

66-70 kg 13 9,2 

71-75 kg 14 9,9 

76-80 kg 25 17,7 

81-85 kg 17 12,1 

86-90 kg 16 11,3 

91-95 kg 13 9,2 

96-100 kg 15 10,6 

    

    

    

   

 

Svarsfrekvens 

100% (141/141) 
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181-190 cm 50 35,5 

191-200 cm 27 19,1 

>200 cm 3 2,1 

Total 141 100 

 

 

 

 

Position 

 

Namn Antal % 

V6/H6 43 30,5 

V9/H9 31 22 

M9 23 16,3 

M6 23 16,3 

Bara försvar 0 0 

Målvakt 21 14,9 

Total 141 100 

 

 

 

 

Svarsfrekvens 

100% (141/141) 

Svarsfrekvens 

100% (141/141) 
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Har du vid något tillfälle stukat foten? 

 

Namn Antal % 

Ja 133 94,3 

Nej 8 5,7 

Total 141 100 

 

 

 

 

 

Vilken fot? 

Svarsfrekvens 

100% (141/141) 
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Namn Antal % 

Höger 19 14,4 

Vänster 23 17,4 

Båda 90 68,2 

Total 132 100 

 

 

 

Hur många gånger(sammanlagt)? 

 

Namn Antal % 

1 13 9,8 

2-3 50 37,6 

4-6 35 26,3 

7-9 13 9,8 

10 eller fler 22 16,5 

Total 133 100 

 

 

 

 

Svarsfrekvens 

93,6% (132/141) 

Svarsfrekvens 

94,3% (133/141) 
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Har du vid något tillfälle besökt en läkare för din stukning, och hur bedömdes då din skada(om du besökt läkare vid flera 
tillfällen för fotledstukning, beskriv då den allvarligaste gången)? 

 

Namn Antal % 

Nej, jag har aldrig besökt en läkare för min 
stukning 

72 54,5 

Ja, Mild(grad 1) 10 7,6 

Ja, Medel(grad 2) 31 23,5 

Ja, Alvarlig(grad 3) 19 14,4 

Total 132 100 

 

 

 

 

 

Svarsfrekvens 

93,6% (132/141) 



33 
 

 

Har du behövt använda någon form av hjälpmedel(tex kryckor) i samband med en fotledstukning? Om ja hur länge vid det 
allvarligaste tillfället? 

 

Namn Antal % 

Nej 69 51,9 

1-3 dagar 42 31,6 

4-7 dagar 15 11,3 

8 dagar eller mer 7 5,3 

Total 133 100 

 

 

 

Har du upplevt att din/dina stukningar har påverkat dig negativt i din karriär som handbollspelare? 

 

 

Namn Antal % 

Ja, alltid 11 8,3 

Ja, men bara i perioden närliggande till skadan 90 67,7 

Nej 32 24,1 

Total 133 100 

 

 

Svarsfrekvens 

94,3% (133/141) 
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Har du behövt använda fotledskydd vid något tillfälle(nu eller tidigare)? 

 

Namn Antal % 

Ja 83 62,4 

Nej 50 37,6 

Total 133 100 

 

 

Svarsfrekvens 

94,3% (133/141) 

Svarsfrekvens 

94,3% (133/141) 
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Vilken typ av skydd(välj från bilderna. Har du använt många typer av skydd under din karriär, kryssa i den du använt 
mest)? 

 

Namn Antal % 

1 49 59,8 

2 1 1,2 

3 20 24,4 

4 9 11 

Inget av bilderna 3 3,7 

Total 82 100 

 

 

 

 

Hur använde/använder du ditt fotledsskydd? 

 

Namn Antal % 

Alltid 40 48,2 

Bara i perioden efter en stukning 43 51,8 

Bara vid match 0 0 

Annat 0 0 

Svarsfrekvens 

58,2% (82/141) 
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Total 83 100 

 

 

 

 

 

 

Har du vid något tillfälle stukat foten med fotledskyddet på? 

 

Namn Antal % 

Ja 20 23,8 

Nej 64 76,2 

Total 84 100 

 

Svarsfrekvens 

58,9% (83/141) 
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Hur många gånger har du stukat foten med skyddet på? 

 

Namn Antal % 

1-2 15 17,9 

3-4 6 7,1 

5-8 0 0 

mer än 8 0 0 

0 63 75 

Total 84 100 

 

 

 

 

Hur upplevde du din allvarligaste stukning i samband med användning av fotledskydd? 

Svarsfrekvens 

59,6% (84/141) 

Svarsfrekvens 

59,6% (84/141) 
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Namn Antal % 

Mild(grad 1) 15 17,9 

Medel(grad 2) 7 8,3 

Alvarlig(grad 3) 3 3,6 

Har aldrig stukat foten med skydd på. (0) 59 70,2 

Total 84 100 

 

 

 

 

 

Svarsfrekvens 

59,6% (84/141) 
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Upplever du att ditt skydd ger dig den stabilitet som krävs? 

 

Namn Antal % 

Ja 69 83,1 

Nej 14 16,9 

Total 83 100 

 

 

 

 

 

Svarsfrekvens 

58,9% (83/141) 

Svarsfrekvens 

44% (62/141) 
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Kompletterar/kompletterade du ditt skydd med något? 

 

Namn Antal % 

Enbart rehab 25 40,3 

Rehab och tejp 26 41,9 

Enbart tejp 8 12,9 

Annat 3 4,8 

Total 62 100 
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Bilaga 2 
Informationsblankett 
 

Information om enkätundersökning 

Det är en helt frivillig undersökning som kommer att göras på elithandbollspelare. Detta för att 
undersöka incidensen av fotledstukningar inom handbollen. Alltså hur vanligt det är. Detta kommer att 
göras i syftet om att öka kunskapen om skadan inom idrotten och bygga en grund för andra studier. 

Enkäten är helt anonym och görs högst frivilligt. Man kan avsäga sig att svara helt på enkäten eller de 
frågor som man inte känner sig bekväm med att svara på.  

Enkäten borde inte ta mer än 2-3 minuter att svara på.  

Tack för visat intresse.  
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