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Sammanfattning 

Ligamentskador i fotleden är en av de vanligaste skadorna inom idrotten. Syftet med studien var att 

undersöka rörelseomfång (ROM) och balans efter aktivitet hos aktiva personer med instabilitet i ankeln, 

vid användning av sporttejp eller mjuk ankelortos. Metod: Tre försökspersoner som rapporterat en eller 

flera laterala ankelstukningar utförde balans- och rörelseomfångstester med ankelstöd innan och efter 

30 minuters löpning, samt utan ankelstöd. Resultat: Efter aktivitet med tejp minskade ROM för 

inversion med kvarvarande restriktion på; n1= 11%, n2 och n3= 0%. Med ankelortos var den 

kvarvarande restriktionen; n1= 50%, n2= 33,33%, n3= 12,5%. Statiska balanstestet visade inga tydliga 

skillnader mellan tejp och ankelortos, förutom vid stängda ögon på dyna där tejp gav lite mindre (1,16 

cm/s) COG sway velocity än ankelortos. Dynamiska balanstestet visade bättre directional control vid 

användning av tejp och ankelortos än utan ankelstöd, vid rörelse i låg hastighet.  Slutsats: Utifrån 

användarvänlighet, känsla av stabilitet, god restriktion av inversion, mer jämn påverkan av 

rörelseomfånget i inversion och balans efter aktivitet, verkar ankelortos som ett lite bättre alternativ än 

tejpning för att motverka uppkomst av ny fotledsstukning. Resultatet bör inte generaliseras på grund av 

studiens låga evidensnivå och brist på liknande studier att styrka resultatet med.  

 

Nyckelord: Fotledsstukning, truppgymnastik, barfotaidrott, inversion. 
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Summary 

 

ROM and balance after activity in active people with ankle instability when wearing 

sports tape or ankle brace 

 

Ligament injury in the ankle is one of the most common injuries in sports. The purpose of this study was 

to investigate the range of motion (ROM) and balance after activity, in active people with ankle 

instability when using sports tape or soft ankle brace. Method: Three participants who reported one or 

more lateral ankle sprains performed balance- and ROM tests with ankle support before and after 30 

minutes of running, and without ankle support. Result: After activity with tape, ROM for inversion with 

residual restriction; n1 = 11%, n2 and n3 = 0%. With ankle brace was the remaining restriction; n1 = 

50%, n2 = 33.33%, n3 = 12.5%. Static balance test showed no clear differences between tape and ankle 

brace, except for closed eyes on the foam where the tape showed a little less (1.16 cm / s) COG sway 

velocity than with ankle brace. Dynamic balance test showed better directional control when using tape 

and ankle brace than without ankle support, when moving at low speed. Conclusion: Based on user-

friendliness, sense of stability, good restriction of inversion, more consistent influence of ROM for 

inversion and balance after activity, ankle brace appears as a slightly better alternative than tape to 

counteract the occurrence of a new ankle sprain. The result should not be generalized due to the low 

level of evidence in the study and lack of similar studies to strengthen the results with. 

 

Keywords: Ankle sprain, teamgym, barefoot sports, inversion. 
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1 Inledning 

Ligamentskador i fotleden är traditionellt sett en av de vanligaste skadorna inom idrotten enligt 

Karlsson (2007). Han menar att ungefär 25% av alla skador rapporteras vara ligamentskador i fotleden 

och speciellt på lateralsidan. Även om han uppger att ligamentskadorna har minskat är incidensen 

ungefär 0,5/1000 träningstimmar och större vid tävlingsmoment med ungefär 2,5/1000 tävlingstimmar 

och incidensen är ungefär lika stor hos både kvinnor och män (Karlsson, 2007). Det finns få studier och 

sparsamt med statistik inom sporter som truppgymnastik, där man tränar mestadels barfota. 

Truppgymnastik är en lagsport där laget tävlar i tre olika grenar; tumbling, trampett och fristående. I 

tumbling och trampett springer gymnasterna fram med hög fart och gör volter eller voltserier i en ström. 

Tumblinggolvet är en lång matta som ligger på glasfiberstavar vilket gör att det blir lite studsigt och 

gymnasterna utför höga volter ofta med skruvar, med landning på en tjockmatta. I trampett sker 

landning också på tjockmatta men med mer höjd än på tumbling. Fristående är en synkroniserad dans 

på golv eller tunna mattvåder som innehåller gymnastiska moment såsom piruetter, hopp och enklare 

volter. I ett tidigare utfört examensarbete undersöktes prevalensen av fotledsstukningar i fem kvinnliga 

SM-lag under ett år (Säfström & Särnbratt Fransson, 2015). Examensarbetet, en retroperspektiv 

enkätstudie, visade att 26% hade haft en fotledsstukning och där några av stukningarna funnits hos 

samma personer. I en stor studie (Marshall, Covassin, Dick, Nassar, & Agel, 2007) som undersökt skador 

inom artistisk gymnastik har det visats att fotledsstukningar är den näst vanligaste skadan vid tävling 

och den vanligaste vid träning. Marshall et al. menar att de flesta fotledsstukningarna uppkom i grenen 

fristående, vilket liknar grenen tumbling inom truppgymnastiken men med ett lite mer stumt underlag. 

I en studie gjord på truppgymnaster (Harringe, Renström, & Werner, 2007) skriver de att fotlederna 

utsätts för höga belastningar eftersom övningarna både startar och slutar på fötter. De flesta skador 

uppstår i landningarna i tumbling då fotlederna antingen komprimeras eller roteras. 

Enligt Karlsson (2007) löper personer som fått en ligamentskada i fotleden stor risk att få ytterligare 

fotledsstukningar. Han menar att en tidigare ligamentskada har visat sig vara största orsaken till ny 

skada och ungefär 75 % uppger sig ha haft en liknande skada tidigare. Andra orsaker till ligamentskada, 

kan enligt Karlsson vara dålig balans, varusställning i bakfoten eller muskelimbalans. För att minska 

risken för återkommande skada anser Karlsson att det är viktigt att rehabiliteringen fullföljs ordentligt 

efter en skada. Återgår personen till sin idrott före rehabiliteringsperioden är slut bör tejpning eller ortos 

användas (Karlsson, 2007). I en studie (Marshall et al., 2007) rekommenderas att tejpning eller ortos 

ska användas inom den artistiska gymnastiken om en akut ligamentskada uppstått, just för att minska 

risken för en ny skada. För många är idrotten idag inte bara en fritidsaktivitet, utan även ett sätt att 

försörja sig. Många idrottare uppger att fotledsstukningar påverkar deras idrottsliga prestationer 

(Yeung, Chan, So, & Yuan, 1994).  

Efter en fotledsstukning är det inte alltid ligamenten runt fotleden läker som de ska. Om detta inträffar 

kan det leda till kronisk instabilitet i ankeln (McRae, 2010). Fotledsinstabilitet har visat sig ha en negativ 

påverkan på balans enligt en meta-analys (Arnold, De La Motte, Linens, & Ross, 2009) där de inkluderat 

studier med både statiska och dynamiska balanstester. En annan studie (Lee, Lim, Jung, Kim, & Park, 

2013) visade att användning av ankelortos förbättrar balansen hos atleter med fotledsinstabilitet. Enligt 

Peterson och Renström (2017) har tejpning nackdelar som ankelortos inte har, som att det tar längre tid 

att applicera, att den kan orsaka hudirritation samt att det biomekaniska skyddet minskar ju längre tid 

tejpen varit applicerad. Trots nackdelarna används tejpning ofta av elitidrottare och ger viss effekt på 

leden ändå (Peterson & Renström, 2017). Under Junior-SM i truppgymnastik 2011 använde 19 

gymnaster ankelstöd, varav 12 stycken använde oelastisk tejp (Martin, 2012). Balans kan vara ett 

intressant mått på hur mycket tejpning och ankelortos hjälper till med stabilitet. Vi undrar varför 

ankelortoser inte används i större utsträckning eftersom både ankelortos och tejpning verkar fungera 

bättre än utan ankelstöd utifrån tidigare forskning. Genom att utföra fler arbeten och studier inom 

området skulle mer evidens finnas för att hjälpa ortopedingenjörer att välja bästa möjliga behandling 

och till olika idrotter och situationer.  
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2 Bakgrund 

2.1 Skademekanism och incidens 

Fotledsstukningar sker oftast av en plötslig inversion- och plantarflexionsrörelse av fotleden. Skadan 

påverkar de laterala ligamentens struktur där det i 2/3 av fallen är talo-fibulära ledbandet som skadas 

och i 1/3 av fallen både det calcaneo-fibulära och talo-fibulära ledbandet (Thomeé, 2011). Inom 

truppgymnastik sker de flesta fotledsstukningar i starten av en övning och i landningar på tumblinggolv 

(, en yta som är mjuk och lite fjädrande). Start och landning sker på båda fötterna i det ideala utförandet, 

och fötterna ska vara placerade parallellt (Harringe et al., 2007). Fotledsstukning innebär att ligamenten 

antingen går av helt, eller att endast en del av fibrerna i ett ligament brister (McRae, 2010). Att 

fotledsstukningar återkommer efter en akut stukning är vanligt förekommande. Peterson och Renström 

(2017) har tittat på flera studier och sammanställt att mellan 50–75% av försökspersonerna uppgett att 

de haft återkommande stukningar och 25% uppgav att fotledsstukningarna varit frekvent 

återkommande. Peterson och Renström menar också att 20% av personer med upprepade 

fotledsstukningar senare utvecklar kronisk ankelinstabilitet.  

2.2 Ankelinstabilitet 

Kronisk instabilitet beror på att ligament inte läkt ihop som de ska efter en akut fotledsstukning (McRae, 

2010) och delas in i mekanisk instabilitet och funktionell instabilitet. Personer kan ha både funktionell 

och mekanisk instabilitet och associationer mellan dem är fortfarande oklara (Peterson & Renström, 

2017). Mekanisk instabilitet innebär att fotleden har ett onormalt fysiologiskt rörelseomfång, men 

kriterierna varierar i studier och litteratur (Peterson & Renström, 2017). Funktionell instabilitet orsakas 

av förlorad neuromuskulär kontroll (Lee et al., 2013). Enligt Centrum för idrottsforskning beskrivs 

funktionell instabilitet i fotleden ofta som nedsatt styrka i muskulaturen, försämrad koordination och 

nedsatt balans (Karlsson, 2007). Enligt boken Sports Injuries (Peterson & Renström, 2017) kan det 

också beskrivas som en subjektiv känsla av att foten ”viker sig”. Peterson och Renström beskriver att 

etiologin för mekanisk och funktionell instabilitet är komplex där flera faktorer kan spela en betydande 

roll, det kan vara neurala faktorer som styrka, kraft och uthållighet eller mekaniska faktorer som lateral 

ligamentlaxitet. Ärrbildning är enligt Peterson och Renström ytterligare en tänkbar faktor till mekanisk 

och funktionell instabilitet vilket då ger sämre mobilitet i fotleden. I meta-analysen Chronic Ankle 

Instability: Evolution of the Model (Hiller, Kilbreath, & Refshauge, 2011) har de tittat på hur forskare 

har definierat kronisk ankelinstabilitet i olika studier. De kom fram till att flera forskare använt 

inkluderingskriterierna; att försökspersonerna inte ska ha några akuta symptom och/eller att det ska ha 

uppstått någon skada under de senaste 3 till 6 månaderna i fotlederna. Kriterierna har använts för att 

de akuta symptomen inte ska ge störande resultat (Hiller et al., 2011). 

2.3 Balans 

Personer med ankelinstabilitet har visat sig ha försämrad balans enligt en meta-analys (Arnold et al., 

2009). Meta-analysen visade att många av de inkluderade studierna visade försämrad ”single-leg 

balance” för personer med ankelinstabilitet. Meta-analysen visade också associationer mellan 

försämrad ”single-leg balance” och fotledsstukningar. Studierna i meta-analysen, som forskade om 

balans kopplat till funktionell ankelinstabilitet varierade mycket i förhållande till; försökspersoner, 

inklusionskriterier, exklusionskriterier, vilka balanstest som kopplats till postural stabilitet och vilka 

tester som utförts (instrumentella, icke-instrumentella, statiska eller dynamiska). Det har lett till att det 

fortfarande finns oklarheter i kopplingarna. Balanstester som är mer funktionella än ”Static single leg”-

tester påstås vara bättre att undersöka i koppling till funktionell ankelinstabilitet, exempelvis dynamiska 

balanstesterna Star Excursion Balance Test (SEBT) eller ”Dynamic single-leg jump-landing”-tester 

(Arnold et al., 2009). Tidigare studier har testat hur ortoser påverkar bland annat dynamisk balans hos 

personer med ankelinstabilitet. Studien Effect of soft and semirigid ankle orthoses on Star Excursion 

Balance Test performance in patients with functional ankle instability (Hadadi, Mousavi, Fardipour, 
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Vameghi, & Mazaheri, 2014) har använt SEBT, Lee et al. (2013) har använt Rythmic Weight Shift (RWS) 

och Limits Of Stability (LOS) och en annan studie (Faraji, Daneshmandi, Atri, Onvani & Namjoo, 2012) 

har använt Biodex Balance System. RWS används för att analysera förmågan för voluntary control av 

COG över understödsytan både kopplat till riktning och hastighet, vilket är en viktig parameter för 

normal balans (NeuroCom International, 2008). Tidigare studier har även tittat på statisk balans 

kopplat till ortosanvändning. Lee et al. (2013) använde Modified Clinical Test Sensory Interaction on 

Balance (mCTCIB), unilateralt stående och procent av viktfördelning mellan båda benen. Hadadi et al. 

(2014) använde single limb stance balance test. Ramstrand och Lygnegård (2012) har undersökt balans 

kopplat till barn med cerebral pares och då använt Modified Sensory Organization Test (mSOT) som sitt 

statiska test. Modified Sensory Organization Test ger en indikation på balans där postural kontroll av 

COG mäts.  

2.4 Rörelseomfång 

Andra studier som undersökt ankelortoser och tejpning har tittat på rörelseomfång (ROM) av 

ankelleden istället för balans. I en studie (Gross, Bradshaw, Ventry, & Weller, 2012) har de mätt passivt 

maximum inversion och eversion med Cybex II isokinetic dynamometer. I en annan studie (Eils, 

Demming, Kollmeier, Thorwesten, Völker & Rosenbaum, 2002) mätte de också passivt ROM för 

bakfotsinversionsvinkel inuti en sko, men med en specialbyggd fixtur. I en tredje studie (Eils, Imberge, 

Volker, & Rosenbaum, 2007) använde de sig av en liknande typ av specialbyggd fixtur men mätte passivt 

ROM för inversion, eversion, dorsalflexion, plantarflexion, intern rotation och extern rotation. Enligt 

boken Measurement of joint motion (Norkin, 2009) mäts aktivt ROM eller passivt ROM ofta i studier 

där ankel och fotrörelser undersöks. Metoderna som används är universell goniometer, lutningsmätare 

eller specialiserade mätinstrument. Kliniskt används ofta universell goniometer för att mäta ROM 

(McRae, 2010). 

2.5 Tejpning 

Tejpning av ankeln är en behandlingsmetod som kan förhindra återkomst av skada eller uppkomst av 

nya skador (Martinsson, 1995). Martinsson menar att tejpningen ska medföra ökad mekanisk stabilitet, 

minskad rörlighet i en viss riktning och förbättrad proprioception, vilken i sin tur ger förbättrad 

balansförmåga. Tejpens effekt har också visat sig släppa efter att försökspersoner utfört aktivitet enligt 

metaanalysen Role of ankle taping and bracing in the athlete (Callaghan, 1997). Tester har utförts efter 

olika lång tid av aktivitet och mellan 20–50 % av effekten försvann efter mellan 10–20 minuter 

(Callaghan, 1997). Standard för ankeltejpning är att använda vit oelastisk sporttejp och en vanlig metod 

är att man lägger en grundtejpning och sedan åttor runt hälen (Karlsson, Verhagen, Beynnon, & 

Amendola, 2010). Grundtejpningen är som en ”Gibney Closed Basket Weave” (GCBW) och tekniken 

med åttorna kallas figure 8. Figure 8 visas även i kombination med tejpremsor som låser hälen, ”hällås” 

fast med en annan grundtejpning i Taping and wrapping made simple (Abell, 2010) men med en annan 

grundtejpning. Closed Basket Weave och Basket Weave är de mest använda grundtejpningsteknikerna i 

forskningsstudier (Callaghan, 1997) och används oftast med antingen figure 8 eller hällås ovanpå. I 

studier används ofta en vidhäftande spray och/eller pre-wrap under tejpen. Pre-wrap har dock visat 

försämring av de biomekaniska funktionerna som tejpningen ska inge. Tejpningen hjälper trots den 

minskade effekten och används ofta av elitidrottare (Peterson & Renström, 2017). Inom truppgymnastik 

är våra erfarenheter (, som aktiva och tränare på elitnivå) detsamma och väldigt sällan ser man pre-wrap 

eller spray användas. Våra erfarenheter av tejpmetod är att använda endast grundtejpningen likt GCBW 

vilken beskrivs i instruktionsvideon Basketweave ankle taping (Sports Injury Clinic, 2013). 

2.6 Ankelortos 

Ankelortoser används av många idrottare på alla nivåer istället för tejpning (Karlsson et al., 2010) och 
ankelortosers design förbättras hela tiden, vilket gör att de används mer och mer. Det är ett 
kostnadseffektivt hjälpmedel och föreslås alltid att användas efter akut fotledsstukning, för att förhindra 
uppkomst av återkommande skador (Peterson & Renström, 2017). Det finns olika typer av ankelortoser 
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och kan delas in i fotledsstöd, mjuka ortoser och semirigida ortoser. Ett fotledsstöd ger inga mekaniska 
restriktioner i ankelledens rörelseomfång (ROM) utan är endast till för kompression och proprioceptiv 
effekt. En mjuk ankelortos har mer stabiliserande effekt och ökar proprioceptionen. Materialet är 
vanligen nylon, canvas eller neopren, med stödplattor eller stålribbor insydda för att fixera ankeln. 
Semirigida ankelortoser har ännu mer stabiliserande effekt med hjälp av gjutna plastskenor som sitter 
medialt och lateralt för att förhindra inversion och eversion av ankelleden. Semirigida ankelortoser har 
ofta ingen begränsning i dorsal och plantarflexion (Karlsson et al., 2010). En studie (Eils et al., 2002) 
som undersöker 10 olika ankelortoser (mjuka, semirigida och rigid) har visat att semirigida ankelortoser 
har bra effekt på att minska ROM i inversion och eversion av fotleden. Vissa ankelstöd gav även 
restriktion i plantar- och dorsalflexion. Alla ankelortoser i studien visade sig ge restriktion i ROM vid 
både passivt ROM-test med specialgjord maskin och genom en specialgjord testmaskin för plötslig 
inversionsrörelse. En av de mjuka ankelortoserna som testats har både snörning och korsade elastiska 
band (Dynastab) och samma ortos har även Eils et al. (2007) studerat. I den studien har de bland annat 
jämfört en semirigid ortos (Aircast Europa GmbH, Neubeuern) med den mjuka Dynastab-ortosen. 
Passiv stabilitet undersöktes med löparskor och utan, eftersom idrottare inom sporter som gymnastik 
inte använder skor vid träning och tävling. Dynastab gav bättre restriktion av ROM i eversion och 
inversion vid testerna utan skor än vad Aircast-ortosen gjorde. Därför rekommenderas idrottare som 
utför sport barfota att använda mjuka ortoser liknande Dynastab för prevention och vid rehabilitering 
av fotledsskador (Eils et al., 2007). 

3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka rörelseomfång och balans efter aktivitet hos aktiva personer med 

instabilitet i ankeln vid användning av sporttejp och mjuk ankelortos. I studien undersöks om 

användningen av sporttejp och mjuk ankelortos resulterar i samma rörelseomfång och balans efter 

aktivitet och på så sätt påvisa vilket som är det bästa alternativet att använda för att förhindra uppkomst 

av ny fotledsstukning. Vår hypotes är att rörelseomfång och balans med sporttejp och mjuk ankelortos 

kommer vara ungefär desamma vid mätningarna före aktivitet, men att ankelortosen kommer visa ett 

bättre resultat efter 30 minuters aktivitet än vad tejpning kommer göra. Det skulle resultera i att 

ankelortos skulle vara det bästa alternativet för att minska risk för uppkomst av ny fotledsstukning. 

4 Material och metod 

4.1 Försökspersoner 

I studien ingick 3 frivilliga försökspersoner, en man och två kvinnor i åldrarna 18–24,5 år. Alla 

försökspersoner rapporterade att de haft en eller flera laterala ankelstukningar där senaste stukningen 

skett för 9 månader-5 år sedan. Ingen av försökspersonerna var diagnostiserad av läkare. 

Försökspersonerna var aktiva och tränade olika saker som cykling, löpning, handboll och gymträning. 

Försöksperson nr 3 tränade balans- och kontrollövningar för fot och knä ungefär 1 gång/vecka. 

Försöksperson nr 2 rapporterade att ankeln kändes ostabil vid gång på ojämn mark och under aktivitet. 

Mer detaljer presenteras i tabell 1. För att få information om personernas ankelinstabilitet, fick de fylla 

i ett frågeformulär (se bilaga 1). Inklusionskriterier för försökspersonerna var att de skulle vara aktiva 

och kunna springa ca 5 km. De skulle ha ankelinstabilitet unilateralt eller bilateralt på grund av en 

tidigare ligamentskada i fotleden och de skulle ha varit skadefria i nedre extremiteterna under de senaste 

4 månaderna. Exklusionskriterier var att försökspersonerna inte får ha några neurologiska sjukdomar 

samt inga övriga skador i nedre extremiteterna vid testtillfället (eller som blivit bestående).  
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Figur 1. Ankelortosen Malleo 

Dynastab BOA (Thuasne) 

 Figur 2. Tejpning enligt Gibney 

Closed Basket Weave 

 

 

Tabell 1. Försökspersonernas (n) egenskaper 

n Kön Ålder (år) Längd (cm) Vikt (kg) 

Aktivitet 

(pass/v) 

Senaste 

ankelstukning Ankelinstabilitet   

1 Man 24,5 182 88,6 10 5 mån Stukat 6–7 gånger.  

             
2 Kvinna 24 171 75,5 4 5 år Stukat 4 gånger. 

 

          

Frekvent känsla att foten 

viker sig. 

 

3 Kvinna 18 175 67 8 9 mån Stukat 1 gång.  

          

Känsla att foten viker sig 

för 6–9 mån sedan. 

   

4.2 Material 

I studien användes en 4 cm bred, vit oelastisk sporttejp (Strappal, BSN medical AB). Ankelortosen som 

användes var Malleo Dynastab BOA (Thuasne). Ankelortosen har sidoförstärkningar i metall och dras 

åt med ett BOA-system som gör det lätt att ta på och av samt justera hur hårt den ska sitta. Ankelortosens 

material tillåter även huden att andas (Townsend/ThuasneUSA, 2017). Ankelortosen och tejpningen 

bygger på samma biomekaniska principer och ska stötta ankeln med ett tre-punkts kraftsystem för att 

stabilisera och motverka uppkomst av ny fotledsstukning (se figur 3). 
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Figur 3. Ankelortosens och 

tejpningens kraftsystem för att 

motverka lateral fotledsstukning. 

 

4.3 Experimentell situation 

Försökspersonerna utförde balans- och rörelseomfångstester med antingen sporttejp eller ankelortos. 

Därefter fick försökspersonerna löpa ca 5 km (25–35 min) och därefter utföra samma tester igen. 

Försökspersonerna kom sedan tillbaka 2–5 dagar senare och upprepade samma tester med andra 

ankelstödet. Testerna utfördes även utan ankelstöd för att ha som kontrollvärden. Rörelseomfång 

mättes alltid först, därefter det statiska balanstestet och därefter det dynamiska balanstestet. Vid 

balanstesterna användes Pro Balance Master (NeuroCom International Inc, Orego), vilket har validitet, 

test-retest reliabilitet and interobserverande reliabilitet (Hageman, Leibowitz, & Blanke, 1995). I vilken 

ordning försökspersonerna skulle utföra testsituationerna; barfota, med tejpning eller med ankelortos 

randomiserades.  Varje gång användes vanliga strumpor och vid ortosanvändning sattes strumpan 

under ankelortosen. Sporttejpen applicerades av samma person varje gång, enligt ”Gibney Closed Basket 

Weave” (Sports Injury Clinic, 2013). Även ankelortosen applicerades av samma person varje gång. 

Försökspersonerna fick varken skruva åt eller släppa snörningen på ankelortosen efter att den 

applicerats. Efter att tejpen eller ankelortosen applicerats fick försökspersonerna ställa sig upp och gå 

lite för att känna efter att ankelstödet satt bra och lagom hårt. Efter att de sprungit fick de svara på ett 

frågeformulär om respektive ankelstöd, vid båda testtillfällena. Frågorna handlade om smärta, obehag, 

komfort och känsla vid användandet av ankelortos (bilaga 4) och tejpning (se bilaga 5). 

4.4 Rörelseomfång 

Försökspersonernas passiva rörelseomfång (ROM) i ankeln undersöktes med hjälp av universell 

goniometer, vilket har medel till bra reliabilitet enligt en studie (Jung, Yu, Kim, Lee, & Oh, 2015) och 

bra till excellent plantar- och dorsalflexion enligt boken Measurement of joint motion (Norkin, 2009). 

De rörelser som mättes var dorsalflexion, plantarflexion, bakfotsinversion och bakfotseversion. Samma 

person avläste alla mätningar med goniometern och den andra personen utförde rörelserna av fotleden. 

Försökspersonerna låg på en brits under mätningarna där dorsal – och plantarflexion mättes vid 

ryggliggande med raka ben, och inversion samt eversion liggandes på mage med raka ben. Riktlinjer 

som användes vid dorsal- och plantarflexion var tibia och metatarsalhuvud 1. Vid inverion och eversion 

var riktlinjerna tibia och mitten på calcaneus.   
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4.5 Statiskt balanstest 

Modified Sensory Organisation Test (mSOT) utfördes enligt standard för mSOT och innebär fyra olika 

utföranden; öppna ögon, slutna ögon, öppna ögon ståendes på dyna och slutna ögon på dyna. För varje 

utförande gjordes med tre försök på 20 sekunder var. Försökspersonerna fick samma instruktioner före 

utförandet av testerna; stå stilla, parallellt med fötterna, hälarna precis innanför strecket med T-

markering, malleolerna i linje med ”skruvarna” vid den tjocka horisontella linjen och armarna 

avslappnande längs sidorna av kroppen. För att räkna ut totala COG sway velocity och COG sway velocity 

i mediolateral riktning användes samma program och ekvationer som presenteras i studien Can balance 

in children with cerebral palsy improve through use of an activity promoting computer game? 

(Ramstrand & Lygnegård, 2012).  

4.6 Dynamiskt balanstest 

Rhythmic Weight Shift (RWS) utfördes enligt standard där försökspersonerna följer en sol på en skärm 

framför sig, med hjälp av att förflytta sin tyngdpunkt (COG). Testet är uppdelat i två delar där solen först 

rör sig lodrätt och därefter vågrätt. För båda delarna i testet ska solen följas i tre olika hastigheter; 

långsam (3 sek mellan vändningarna), medium (2 sek mellan vändningarna) och snabb (1 sek mellan 

vändningarna) hastigheter. Försökspersonerna fick öva 2 min på den långsammaste hastigheten första 

gången de utförde testet både i både lodrät och vågrät riktning. Resterande datainsamling togs utan 

övning. Data analyserades direkt i mjukvaran för Neurocom Balance Master och parametrarna vi tittade 

på var directional control, vilket presenteras i procent där 100 procent är en rak linje.  

4.7 Etiska överväganden 

Etisk egengranskning av studien har genomförts enligt Hälsohögskolans anvisningar. Anvisningarna 

följdes med en liten avvikelse på punkterna smärta och obehag där försökspersonerna eventuellt skulle 

kunna uppleva detta under löpningen eller vid testerna. Eventuell smärta eller obehag antogs inte 

uppstå i den grad att det skulle skada försökspersonerna. Eventuellt smärta eller obehag antogs också 

försvinna efter att tejpningen eller ankelortosen avlägsnats och riskerna bedömdes små jämfört med 

nyttan av att samla in data för tejpning och ankelortos där testerna görs barfota. Innan 

försökspersonerna deltog informerades de om syftet med studien och att de kan avbryta sin medverkan 

när de vill under studiens gång. De lämnade alla ett skriftligt samtycke för sin medverkan (se bilaga 3). 

Publikation av bilder eller personlig information om försökspersonerna kommer inte kunna gå att 

identifiera.  

5 Resultat 

5.1 Rörelseomfång 

Försökspersonernas rörelseomfång (ROM) utan ankelstöd visas i tabell 2. Inversion av 

försökspersonernas instabila ankel innan och efter aktivitet med ankelstöd visas i tabell 3. Direkt efter 

applicering av sporttejpen minskade ROM i inversion jämfört med utan något ankelstöd. N1 minskade 

22.22%, N2 minskade 30% och N3 minskade 37,5%. Efter 30 minuters aktivitet med tejp minskade 

ROM i inversion jämfört med utan ankelstöd; N1 11%, N2 och N3 0%. Direkt efter applicering av 

ankelortos minskade ROM i inversion jämfört med utan ankelstöd; N1 minskade 47,22%, N2 minskade 

63,33% och N3 minskade 50%. Efter aktivitet med ankelortos visades minskning för ROM i inversion 

jämfört med utan ankelstöd; N1 minskade 50%, N2 minskade 33,33% och N3 minskade 12,5%. Efter 

aktivitet gav ankelortosen mindre ROM i inversion än tejpningen; N1 14° mindre, N2 10° mindre och 

N3 2° mindre. 
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Tabell 2. ROM uppmätt med goniometer utan ankelstöd, i grader (°). 

Försöksperson 1 2 3 

 
dx* sin dx* sin dx sin* 

Dorsalflexion  6 2 20 16 8 12 

Plantarflexion  80 60 70 80 115 129 

Inversion  36 16 30 28 28 16 

Eversion  14 8 6 6 4 10 

* Instabil ankel 

 
    

Tabell 3. ROM i inversion av den instabila ankeln i 

grader (°). 

Försöksperson 1 2 3 

Utan 36 30 16 

Tejp, IA  28 21 10 

Tejp, EA  32 30 16 

Ankelortos, IA  19 11 8 

Ankelortos, EA  18 20 14 

IA= Innan aktivitet, EA= Efter aktivitet 

5.2 Statiskt balanstest 

Utan dyna visas inga tydliga skillnader för total COG sway velocity mellan mätningarna för tejpning och 

ankelortos efter aktivitet (EA), både med stängda och öppna ögon. Lite högre COG sway velocity kunde 

dock noteras vid tejpning jämfört med ankelortos EA med öppna och stängda ögon (mellan ca 1–6 

mm/s). För COG sway velocity i mediolateral riktning med öppna ögon, visas också lite högre COG sway 

velocity (ca 1 mm/s) EA än innan aktivitet (IA).  

Totalt medelvärde för COG sway velocity (cm/s) för försökspersonerna, utan och med ankelstöd innan 

och efter aktivitet, på dyna med stängda och öppna ögon visas i tabell 4. Försökspersonernas 

medelvärden är uträknat från deras tre försök och MA är totala medelvärdet för alla försökspersonernas 

enskilda medelvärden. Vid innan aktivitet (IA) med stängda ögon visas mindre sway med ankelortos än 

med tejpning. Vid efter aktivitet (EA) med stängda ögon är MA 5,71 cm/s med ankelortos. Vid EA med 

stängda ögon är MA 4,55 cm/s med tejpning, vilket är 1,16 cm/s mindre sway än med ankelortos. 

Enskilda medelvärden för försöksperson (n) 1 respektive 3 ligger nära det gemensamma MA för tejpning 

EA. Värdet för n2 (3,95 cm/s) sticker ut och är ungefär 1 cm/s lägre än de enskilda medelvärdena för n1 

och n3. Vid analys av värdena för enskilda försök för n2, ligger ett försök lägre (3,27 cm/s) än de andra 
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två försöken, som ligger närmare medelvärdena för n1 och n3. Vid öppna ögon på dyna visades ingen 

skillnad mellan tejpning och ankelortos, varken före eller efter aktivitet.  

Medelvärden för försökspersonernas COG sway velocity (cm/s) i mediolateral riktning för stängda och 

öppna ögon med dyna visas i tabell 5. Nästan inga skillnader i COG sway velocity i mediolateral riktning 

visas mellan tejpning och ankelortos både IA samt EA, för försökspersonernas enskilda medelvärden. 

Lite högre COG sway velocity visas dock efter aktivitet än innan aktivitet. Vid öppna ögon på dyna visas 

inga betydliga skillnader i COG sway velocity (cm/s) i mediolateral riktning.  

 

Tabell 5. Medelvärden för mediolateral COG sway velocity (cm/s) vid mSOT med dyna. 

  Öppna Ögon Stängda Ögon 

Försöksperson 1 2 3 MA 1 2 3 MA 

utan 0,99 0,91 1,05 0,98 2,75 1,76 1,68 2,06 

Tejp IA 1,16 0,92 1,05 1,04 2,34 1,52 1,9 1,92 

Tejp EA 0,98 0,89 1,27 1,05 2,67 1,54 2,09 2,1 

Ankelortos IA 0,92 0,87 1,11 0,97 1,66 1,77 1,79 1,74 

Ankelortos EA 0,94 1,01 1,16 1,04 2,05 2,14 2,22 2,14 

IA= Innan aktivitet, EA= Efter aktivitet, MA= Medelvärde för alla försökspersoner  

5.3 Dynamiskt balanstest 

Resultat av Rhytmic Weight Shift (RWS) visas i tabell 6 och är directional control i %. Directional control 

för right/left visar försökspersonernas kontroll av COG, vilken är bättre EA än IA med tejpning, vid låg 

och hög hastighet. Vid medium-hastigheten visades ingen noterbar skillnad mellan tejpning IA och EA. 

Tabell 4. Medelvärden för total COG sway velocity (cm/s) vid mSOT med dyna. 

  Öppna Ögon Stängda Ögon 

Försöksperson 1 2 3 MA 1 2 3 MA 

Utan ankelstöd 2,11 2,03 2,05 2,06 5,69 4,13 5,06 4,96 

Tejp IA 2,13 1,94 1,92 1,99 5,6 3,96 5,04 4,86 

Tejp EA 2,06 2,19 2,4 2,22 4,72 3,95 4,98 4,55 

Ankelortos IA 1,85 1,66 2,19 1,9 4,26 4,43 5,09 4,59 

Ankelortos EA 2 2,13 2,3 2,15 5,49 5,71 5,93 5,71 

IA= Innan aktivitet, EA= Efter aktivitet, MA= Medelvärde för alla försökspersoner  
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Vid användning av ankelortos har försökspersonernas directional control försämrats med 2 % vid den 

låga hastighet EA, jämfört med IA. Vid medel och hög hastighet visas ingen noterbar skillnad mellan IA 

och EA, med ankelortos. Utan ankelstöd visas tydligt sämre directional control än vid användning av 

både tejpning och ankelortos vid låg hastighet. Vid medel och hög hastighet varierar värdena. Resultaten 

för front/back visade att tejp förbättrar försökspersonernas directional control vid låg, medium och hög 

hastighet EA jämfört med IA. För alla försökspersoner visades förbättring med tejpning även vid analys 

av de individuella värdena vid låg hastighet. För tejpning IA visas bäst directional control vid jämförelse 

med utan ankelstöd och med ankelortos IA. Värdena innan och efter aktivitet med ankelortos, ligger lite 

under värdena för utan ankelstöd, vid medium och hög hastighet. Mellan värdena med ankelortos IA 

och EA visas inga noterbara skillnader.    

 

Tabell 6. Rythmic Weight Shift; Medelvärden av försökspersonernas directional control i 

procent (%), samt högsta och lägsta värde.  

  Right/ Left Front/ Back 

Hastighet Låg Medium Hög Låg Medium Hög 

Utan  74,3 (60-85) 85,7 (84-87) 89,3 (88-90) 82,7 (81-86) 85,3 (84-88) 89,3 (88-92) 

Tejp IA 78,7 (72-83) 83,3 (80-86) 88 (84-92) 85,3 (82-88) 85,7 (76-91) 90 (86-95) 

Tejp EA 81 (77-86) 82,7 (81-84) 90,3 (87-92) 89 (88-90) 89 (85-92) 90 (88-89) 

Ankelortos IA 82,7 (80-86) 83 (80-85) 87,7 (81-93) 83 (78-87) 83 (82-85) 86 (82-89) 

Ankelortos EA 80,7 (76-86) 83,7 (80-87) 87,3 (86-90) 83 (79-82) 84,3 (82-87) 88 (86-90) 

IA= Innan aktivitet, EA= Efter aktivitet 

 

 

 

 

 
Figur 4. Rythmic Weight 

Shift. n2 utan ankelstöd. 

 Figur 5. Rythmic Weight 

Shift. n2 med tejpning efter 

aktivitet. 

 Figur 6. Rythmic Weight 

Shift. n2 med ankelortos 

efter aktivitet 

5.4 Frågeformulär 

I tabell 7 visas en sammanställning av frågeformulären för försökspersonernas upplevelse av sporttejp 

och ankelortos under utförande av aktivitet. Försökspersonerna uppgav att ankelortosen gav mellan 2–



15 

 

3 i smärta och 1–2 i obehag (, där 1= ingen smärta/obehag alls och 5= väldigt mycket smärta/obehag). 

Försökspersonerna 2 och 3 uppgav att ankelortosen gav kramp vilket var obehagligt. Två av 

försökspersonerna skulle kunna tänka sig att använda ankelortosen när de utför aktivitet för att de tyckte 

att den var smidig och gav god stabilitet. En av försökspersonerna skulle inte kunna tänka sig att 

använda ankelortosen, på grund av att den var obekväm. Vid användningen av sporttejp uppgav 

försökspersonerna mellan 1–3 i smärta och 1–2 i obehag. En av försökspersonerna tyckte att sporttejpen 

också gav kramp. Ingen av försökspersonerna uppgav att de kan tänka sig att använda sporttejp när de 

utför aktivitet, de tyckte att det tar för lång tid att sätta på den, att den inte tillförde så mycket och att de 

inte gillar tejp.  

* (1=ingen alls och 5= väldigt mycket) 

6 Diskussion 

6.1 Val av metod 

Med hjälp av ett formulär från studien Development and Reliability of the Ankle Instability Instrument 

(Docherty, Gansneder, Arnold, & Hurwitz, 2006) (se bilaga 1), har vi bedömt att våra inkluderade 

försökspersoner har mekanisk eller funktionell instabilitet i ankeln. Försökspersonernas 

ankelinstabilitet ser dock olika ut, det påverkar dem på olika sätt och olika mycket. En av 

försökspersonerna har troligtvis en mekanisk instabilitet på grund av att försökspersonen inte upplever 

problem med återkommande stukningar eller vikningar, men rörelseomfånget är onormalt. De andra 

två har en tydligare funktionell instabilitet eftersom de upplever upprepade stukningar eller att foten 

viker sig. De med funktionell instabilitet verkar även ha mekanisk instabilitet, vilket ibland förekommer 

(Peterson & Renström, 2017). I andra studier (Arnold et al., 2009) (Eils, 2002) (Hadadi et al., 2014) 

som undersökt ankelinstabilitet har oftast bara inkluderat personer med funktionell ankelinstabilitet 

(FAI), medan Faraji et al., (2012) inkluderade personer med minst en akut fotledsstukning. Eftersom vi 

inkluderat en försöksperson med endast mekanisk instabilitet, får vi vara försiktiga vid jämförelse 

mellan vår studie och dessa studier, samt hur vi generaliserar resultat. För att få ett tydligare resultat 

för personer med en mer liknande ankelinstabilitet krävs att studien innehåller fler försökspersoner och 

har fler inkludering och exklusionskriterier. Ytterligare inkluderingskriterier skulle kunna vara att 

försökspersonerna upplever både upprepade stukningar och en känsla av att foten viker sig, inom de 

senaste 6 månaderna samt att fotledsstukningar diagnostiserats av läkare. Även en tydligare inkludering 

kring typ av träning skulle vara önskvärd, såsom att det endast skulle inkluderats gymnaster. Ytterligare 

Tabell 7. Försökspersonernas upplevelser av sporttejp och ankelortos 

Försökspersoner 1 2 3   

Fick du smärta av ankelortosen?* 3 3 2   

Tyckte du att ankelortosen var obehaglig? * 1 2 2 
 

Skulle du vilja använda ankelortosen när du utför aktivitet? (Ja, Nej) Ja Ja Nej   

Fick du smärta av sporttejpen?* 1 3 2 
 

Tyckte du att sporttejpen var obehaglig?* 1 2 1   

Skulle du vilja använda sporttejp när du utför aktivitet? (Ja, Nej) Nej Nej Nej   
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ett exklusionskriterie skulle kunna vara att försökspersonerna inte får utföra specifik balansträning. 

Försökspersonerna i studien är aktiva och tränar flera gånger i veckan och resultatet bör därför endast 

generaliseras för idrottare. Material och den experimentella situationen fungerade bra och har visat sig 

relevant kopplat till litteratur och tidigare forskning. Det hade varit intressant att titta på statistik från 

truppgymnastik, om vilken tejpmetod som används mest frekvent. Sådan statistik eller information 

verkar inte finnas och därför valdes en grundtejpning som vi kände igen och vi vet används inom 

truppgymnastiken i Sverige. Vi använde därför inte exakt samma tejpmetod som de tidigare studierna 

inom detta område. I flera tidigare studier har de använt sig av prewrap, spray och att försökpersonerna 

rakat fotleden före applicering av sporttejpen. Både val av tejpmetod och att inte använda något mellan 

hud och tejp gör att vi får beakta detta i jämförelser i resultat mellan vår och tidigare studier. Eftersom 

prewrap har visat försämring av tejpningens mekaniska egenskaper på fotleden (Peterson & Renström, 

2017) skulle våra resultat för tejp kunna bli bättre än i studier som använt prewrap under tejpningen. 

Ankelortosen Dynastab har endast använts i två av de tidigare studier vi hittat (Eils et al., 2002) (Eils et 

al., 2007). Eils et al. (2002, 2007) rekommenderade denna ankelortos för idrottare inom barfotasporter 

och därför ansåg vi det intressant att undersöka Dynastab.  

Valet av mätinstrument för att titta på rörelseomfång (ROM) före och efter aktivitet är tydligt aktuellt 

eftersom universell goniometer ofta används kliniskt och vi som utfört undersökningarna är mest 

bekanta med universell goniometer. Reliabiliteten är dock inte hög för alla rörelser, utan medel till bra, 

samtidigt som att vi som utfört studien inte har många års erfarenhet av undersökning av patienter. 

Detta gör att felmarginalerna kan vara större och bör tas i anspråk vid jämförelser. En åtgärd för att göra 

mätningarna så bra som möjligt var att samma person mätte ROM med goniometer medan den andra 

personen höll fotleden i rätt position. På grund av detta kunde båda personerna upptäcka mätfel. Vi bör 

också vara försiktiga med att generalisera resultaten för mätningarna som gett små skillnader i ROM. 

Det statiska balanstestet, Modified Sesory Organization Test (mSOT) har inte använts i många tidigare 

studier men är relevant för oss i och med kopplingen till truppgymnastik. Särskilt testerna på dynan som 

liknar underlagen som gymnasterna dansar och utför sina volter och landningar på. De flesta 

fotledsstukningar sker i dynamiska situationer (Karlsson et al., 2010) vilket gör att det är viktigt att titta 

på resultaten från både de statiska och dynamiska balanstesterna. Även svaren på frågeformulären gav 

oss tydliga svar på försökspersonernas känsla vid användandet av sporttejp och ankelortos. 

6.2 Rörelseomfång 

Resultat för försökspersonernas rörelseomfång (ROM) utan ankelstöd visade sig frångå de normala 

värden som presenteras i Clinical Ortopaedic Examination (McRae, 2010). Normalvärden för friska 

personer är enligt McRae; dorsalflexion 15o, plantarflexion 55 o, inversion (av hälen) 20 o och eversion 

(av hälen) 10 o. Alla tre försökspersonerna i vår studie frångår normalvärdena i flera av riktningarna (se 

tabell 2). Men för vissa riktningar hos försökspersonerna finns ett liknande rörelseomfång i båda 

anklarna vilket kan visa att de var rörligare eller stramare i ankelleden i vissa riktningar innan deras 

första skada uppstod. När vi undersökte värdena mellan anklarna hittades tydliga skillnader i ROM för 

den instabila ankeln i jämförelse med den friska ankeln hos alla försökspersoner. Exempelvis uppvisade 

försöksperson (n) n1, 20 o mer inversion i den instabila ankeln jämfört med den friska. N2, n3 uppvisade 

12 o mindre i den instabila jämfört med den friska. I plantarflexion hade n1 och n3 20 o respektive 14 o 

mer rörlighet i den instabila ankeln medan n2 hade 10 o mindre. Resultaten kan kopplas till de 

förändringar som kan ske efter en fotledsstukning där ligament inte läker som de ska. N1 uppvisar 

ledlaxitet i alla rörelser och ligamenten har förmodligen läkt i ett förlängt läge. Den största skillnaden 

för n2 var i plantarflexion där den instabila foten hade 10 o mindre plantarflexion än den friska vilket 

tyder på ärrbildning som gjort ligamentet stramare. N3 hade 14 o mer plantarflexion och 12 o mindre 

inversion för den instabila foten jämfört med den friska, vilket också tyder på onormal läkning av de 

olika ligamenten i fotleden. I studien har vi valt att titta främst på inversionsrörelsen, eftersom inversion 

och plantarflekterande rörelse av fotleden har visats orsaka flest fotledsstukningar (Thomeé, 2011). 

Samt att ankelortosens främsta funktion är att stabilisera ankeln i mediolateral riktning.  
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Överensstämmande med vår hypotes, visade tejpningen effekt direkt efter applicering. Det visades 

tydligt när inversionsrörelsen testades (, mellan 22,22–37,5 % minskad inversion). Tejpningen tappade 

sedan effekt efter att försökspersonerna utfört aktivitet, vilket stämmer överens med vår hypotes och 

tidigare studier (Callaghan 1997). Endast en av försökspersonerna hade fortfarande minskad rörelse i 

inversion efter aktivitet (11 %). Det skulle kunna bero på att den försökspersonen svettades mindre, att 

tejpningen eventuellt applicerades hårdare på denna person eller att personens inversionsrörelse var 

större vid mätning utan ankelstöd än hos de andra två. Innan aktivitet med ankelortos, hade alla 

försökspersoner betydligt mindre ROM än vad de hade vid tejp innan aktivitet. Hypotesen sattes till att 

tejpen och ankelortosen skulle ha liknande restriktion innan aktivitet, vilket då inte stämmer i vårt fall 

när vi tittar på inversion. Faktorer som kan ha påverkat resultatet kan vara hur hårt tejpen och 

ankelortosen applicerades. Syftet med studien är att jämföra tejpning och ankelortos efter 30 minuters 

aktivitet, eftersom ankelstödet behöver hjälpa under ett helt träningspass. Efter aktivitet hade 

ankelortosen fortfarande en tydlig påverkan på inversionsrörelsen och alla försökspersoner hade 

betydligt minskat ROM jämfört med utan ankelstöd. Ankelortos gav mindre ROM i inversion än vad 

tejpningen gjorde efter att försökspersonerna utfört 30 minuters aktivitet. Ankelortos borde därför 

minska risken för ny fotledsstukning och vara det bästa valet om man endast tittar på ROM i inversion. 

Vårt resultat stämmer överens med Eils et al. (2002), när de undersökte semirigid ankelortos. Eils et al. 

(2007) hade även med Dynastab (utan BOA-system) i sin studie och kom fram till att den gav minskat 

ROM i bland annat inversion. En nackdel med jämförelse mellan vår studie och denna är att deras två 

ROM-tester utfördes med en träningssko utanpå ankelortosen.  

6.3 Balans 

Resultaten för statisk balans av mSOT (totalt) på dyna, för öppna ögon visar ingen markant skillnad. 

COG sway velocity med stängda ögon visar att ankelortos efter aktivitet ger 1,16 cm/s högre COG sway 

velocity än med tejpning efter aktivitet. Detta skulle kunna bero på att försökspersonerna kan använda 

mer ankelstrategi för att upprätthålla balansen när tejpen tappat effekt och att ankelortosen fortfarande 

restrikterar ROM ganska bra. Med mindre ROM i fotleden kan mindre ankelstrategi användas för att 

hålla balansen och COG skulle på så sätt eventuellt röra sig mer om försökspersonen istället får använda 

mer höftstrategi. Sämre balans med ankelortos visas även för en försöksperson på grund av att det enda 

fallet skedde då. Fallet skulle dock kunnat ske av andra orsaker som att personen (n2) tappade fokus på 

uppgiften. n2 hade lägre medelvärden för COG sway velocity med tejpning innan och efter aktivitet 

jämfört med n1 och n3. Anledningar till det skulle kunna vara inlärning eller att personen var mer 

utmattad efter aktivitet vid detta testtillfälle. Resultaten för mSOT i mediolateral riktning på dyna för 

alla försökspersoner, visade ingen markant skillnad för tejp och ankelortos innan och efter aktivitet med 

öppna och stängda ögon. COG sway velocity visade skillnader totalt (i både mediolateral och 

anteroposterior riktning) men inte vid resultaten för endast mediolateral riktning, mellan tejpning och 

ankelortos efter aktivitet. Vilket vi tror visar att försökspersonerna vid användning av ankelortos vinglar 

mer i anteroposterior riktning än vid tejpning. Ankelortosen stabiliserar ankeln mer i plantar- och 

dorsalflexion medan personerna kan använda mer ankelstrategi med tejpningen efter aktivitet. 

Eftersom fotledsstukningarna oftast sker lateralt på grund av inversionsrörelse i fotleden används 

ankelstöd för att stabilisera den rörelsen. Därför anser vi att resultaten för mediolateral COG sway 

velocity är mer relevanta än total COG sway velocity. På grund av de icke markanta skillnaderna i denna 

riktning kan ingen slutsats om vilket ankelstöd som ger bäst statisk balans utifrån vår studie.  

I resultaten från det dynamiska testet visades mer tydliga skillnader. För directional control (DC) visades 

generellt en skillnad mellan innan och efter aktivitet med tejpning, medan värdena för ankelortosen 

innan och efter aktivitet ligger närmre varann. För right/left hade försökspersonerna bäst DC efter 

aktivitet med tejpning i låg och hög hastighet. Detsamma visades vid front/back i alla hastigheterna. 

Detta beror troligtvis på att tejpningen tappat effekt efter aktivitet och mer ankelstrategi kan användas 

för att kontrollera COG. För right/left med ankelortos försämrades DC 2%-enheter efter aktivitet vid 

låga hastigheten. Vid medium och hög hastighet samt vid front/back visades inga märkbara skillnader, 

vilket kan bero på att ankelortosens ROM inte förändras lika mycket som tejpens mellan innan aktivitet 

och efter. Vid right/left i låg hastighet uppvisas sämre directional control utan ankelstöd än med 
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ankelstöd (se tabell 6), vilket tyder på att tejpning och ankelortos ger mekaniskt stöd och stabilitet. Det 

skulle också kunna bero på att försökspersonerna inte vågar lägga tyngden på sin instabila fot när de är 

utan ankelstöd. De skulle kunna vara osäkra och känna att de ska falla eller att foten ska ”vika sig” när 

de inte har de mekaniska effekterna av tejpningen eller ankelortosen vilket ger sämre DC. Vi har dock 

inte hittat någon referens som stärker våra tankar. Vid jämförelser mellan tejpning och ankelortos efter 

aktivitet visades DC bättre för tejpning vid right/left i hög hastighet. Tejpning visade även bättre DC vid 

front/back i alla hastigheter. Enligt det dynamiska testet ger tejpning lite bättre balans än ankelortosen 

efter aktivitet. Hadadi et al. (2014) använde ett annat dynamiskt test, Star Excursion Balance Test 

(SEBT) och fick fram att mjuk ankelortos (liknande Malleo Dynastab) gav bättre ”reach distance” i alla 

riktningar, för patienter med funktionell ankelinstabilitet. Hadadi et al. menar att försökspersonerna 

vågar luta sig längre ut med ankelortosen för att de känner sig mer stabila. Figur 4,5 och 6 visar DC för 

försöksperson 2 i right/left efter aktivitet, där vi ser liknande tendenser då personen förflyttar COG lika 

långt eller förbi ideaalutförandet i mediolateral riktning med ankelortos på, i större utsträckning än med 

tejpning och utan ankelstöd. Vid låg hastighet når COG aldrig ut till ändlinjerna för utan ankelstöd, 

vilket tyder på att ankelstöd ger personerna en bättre känsla av stabilitet. 

Enligt Hadadi et al. (2014) speglar statisk balans inte de situationer och aktiviteter som människor utför 

dagligen och studier fokuserar därför mer på dynamisk balans. Arnold et al (Arnold, 2009) påstod också 

att det är bättre att undersöka balanstester som är med funktionella. Vår studie stödjer deras åsikt 

eftersom det statiska testet gav för små utslag. 

 

6.4 Upplevelse av ankelstöd under aktivitet 

Vid analys av frågeformulären visas att alla försökspersonerna tyckte att ankelortosen kändes stabil och 

för tejpningen var det 2 av 3 som skrev att det kändes stabilt. Detta stödjer våra andra resultat i att 

ankelstöd ger mer stabilitet än att utföra aktivitet utan. Att en försöksperson tyckte annorlunda skulle 

kunna bero på att tejpningen applicerades lösare eller att den personen svettades mer så att tejpen 

släppte från huden mer och att de mekaniska effekterna då blev sämre. En till anledning kan vara att 

den fick springa med ankelortos före tejpning och kände därför att tejpningen satt lösare eller kändes 

mindre stabil (, de andra två sprang med tejpning först). Med både tejpning och ankelortos upplevde 

försökspersonerna visst obehag eller smärta. Krampen de kände antingen på utsidan av foten eller i 

hålfoten kan bero på att vi drog åt tejpen eller ankelortosen för hårt. En annan eller ytterligare anledning 

kan vara att fötterna svullnar under aktivitet och att ankelstöden därför blev för tight åtsittande efter en 

stund. Alla försökspersoner uppgav att tejpning och ankelortos satt lagom hårt innan det började 

aktiviteten, vilket tyder på att detta kan spela roll. En nackdel med att mäta ROM och balans både före 

och efter aktivitet med ankelortosen på, var att försökspersonerna inte fick skruva på BOA-systemet 

efter att de känt på den stående och bestämt sig för att den suttit lagom hårt. Svaren på frågeformuläret 

blev därför lite svåra att generalisera till en verklig situation eftersom du där hade kunnat ändra den 

lösare eller hårdare hur personen vill under ett träningspass eller en match. Vi vet därför inte hur 

användningen känns när de får justera den som de skulle vilja. Om de hade fått ändra spänningen efter 

testerna innan aktivitet hade vi inte kunnat jämföra dessa värden, vilket vi ville. 

Två av försökspersonerna upplevde att det tog lång tid att tejpa och svårt att få på tejpen rätt. En 

ankelortos går snabbare att applicera. Vår upplevelse som tränare är att flera gymnaster i laget ofta ska 

tejpas och ha hjälp av en tränare att applicera tejpen. Ankelortos skulle underlätta denna situation då 

gymnasterna själva skulle kunna applicera sin ankelortos. Ankelortos är också billigare i längden om 

ankelstöd behövs under en längre period, vilket föreslås för att minska risken för återkommande 

fotledsstukningar. Kostnaden för Dynastab är ca 650 kr och för en rulle sporttejp ca 42 kr och räcker till 

drygt en tejpning. Det betyder att en aktiv idrottare kan använda 15,5 rullar tejp innan de är uppe i 

samma kostnad som en ankelortos. Inom branschen ortopedteknik finns kompetens om ankelortosers 

biomekaniska egenskaper och användningsområde. Inom gymnastiken skulle kunskapen om 

ankelortoser behöva spridas så att gymnaster och idrottare får information om att de borde använda 

ankelstöd efter en akut fotledsstukning och vilka ankelortoser som passar bäst. Med hjälp av denna 
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studie vill förmedla att ankelortos kan vara ett bättre alternativ för aktiva personer som har instabil 

ankel. 

6.1 Begränsningar i studien 

I studien finns begränsningar på vissa punkter som kunde gjort studien bättre, och minskat risken för 

felkällor. Vid valet av försökspersoner kunde inklusions- och exklusionskriterierna varit fler och vi skulle 

då haft försökspersoner med en mer liknande instabilitet. Med fler försökspersoner med samma typ av 

instabilitet och symptom, hade resultaten varit mer generaliserbara för den typen av idrottare inom 

barfotaidrotter. En faktor som också kan ha stört resultatet är att en av försökspersonerna utförde balans 

och kontrollträning en gång i veckan. Försökspersonen tränade inte med varken tejpning eller 

ankelortos just då, så den personens värden borde i så fall sticka ut för både tejpning och ankelortos och 

därför borde detta inte störa syftet i att jämföra skillnaden i balans och ROM. Den experimentella 

situationen innehöll även några brister. Vid applicering av tejpen hade vi ej specificerat om de skulle 

raka foten och underbenet före deltagandet. Att raka huden hade eventuellt gett ett bättre eller sämre 

fäste och nu hade två av försökspersonerna rakat huden och en inte. Vid mätningarna för ROM kan 

värdena med ankelortosen haft lite större felkällor då strukturer i fot och underben var lite svårare att 

förhålla sig eftersom prominenser och strukturer gömdes under ankelortosen.  

Vid balanstesterna hittades en begränsning i att försökspersonernas position på kraftplattan inte 

kontrollerades ordentligt mellan varje försök, utan vi litade ibland på att de följde instruktionerna som 

gavs och instruktionerna för hur de skulle stå på kraftplatten var desamma varje gång. Vid samtliga 

balanstester finns även en inlärningseffekt att ta hänsyn till. Med fler försökspersoner hade det varit 

lättare att studera om den har någon påverkan på resultatet. Men när denna felkälla studerades i 

resultaten, verkar den inte gjort någon påverkan. Eventuell påverkan hade kunnat gå att undkomma 

med en kontrollgrupp (också med instabilitet) då man istället kunde utfört en cross-sectional studie. 

Eller en studie där det randomiserades vilka som fick ankelortos och vilka som fick tejpning. Då skulle 

vi helt slippa inlärningseffekt men ett betydligt större antal försökspersoner skulle behövas och 

försöksgrupperna skulle då kunna vara svåra att matcha eftersom fotinstabilitetens symptom och 

karaktär skiljer sig så mycket mellan olika personer. En invänjningsperiod med tejpning och ankelortos 

hade också varit önskvärt i en större studie. En begränsning i studien är också att löpningen i 30 minuter 

utomhus med löparskor inte stämmer överens med en träningssituation för truppgymnastik. I en 

framtida studie skulle det ideala utförandet innehålla en aktivitet med övningar som stämmer mer 

överens med en gymnastikträning, förslagsvis barfota, inomhus och på gymnastikredskap. Då borde 

svettningar och rörelser stämma mer överens med verkligheten, även om detta såklart skiljer sig mellan 

träningar och personer. Studien hade också gett starkare resultat och eventuellt tydligare skillnader om 

fler försökspersoner inkluderats. Om studien hade inkluderat många fler hade även statistiska tester 

kunnat göras, vilket hade gjort studien bättre, högre reliabilitet och möjlighet att generalisera resultat 

om tydliga eller signifikanta resultat hade hittats. 

6.2 Reliabilitet och validitet 

Med fler försökspersoner hade studien uppnått högre reliabilitet. Eftersom vi då fått ett mer exakt 

stickprov ur en population idrottare med ankelinstabilitet. Med endast gymnaster med ankelinstabilitet 

hade resultatet blivit ännu mer applicerbart inom truppgymnastik. Val av tejpmetod och ankelortos 

hade kunnat göras mer evidensbaserat om mer forskning funnits inom gymnastik eller barfotaidrotter 

där tester utförts barfota. Resultat hade då kunnat styrkas med annan forskning och jämförts med 

mindre försiktighet. Vår studiedesign går inte att klassificera tydligt enligt State-of-the-Science 

Evidence Report Guidelines (Hafner, 2008). Utformningen är en blandning mellan single subject 

experimental trial (E4) och controlled before-and-after trial (E5). Det inkluderades mer än en 

försöksperson, men data analyserades deskriptivt som i en E4-studie. Studien är delvis upplagd som en 

E5-studie, men eftersom syftet med studien är att jämföra ROM och balans mellan två olika före-och 

efter situationer blir försökspersonerna sin egen kontrollgrupp och det är inte före- och eftersituationen 

som jämförs. Både E4 och E5 ligger på en medelhög evidensnivå men evidensnivån påverkas även av 
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fler faktorer som antal försökspersoner, mätinstrumentens reliabilitet och validitet, tidsintervall, 

randomisering, bias och metod. Enligt State-of-the-Science Evidence Report Guidelines beskrivning för 

hög, måttlig och låg evidensnivå (Hafner, 2008) klassas evidensnivån på vår studie som måttlig 

(medelhög). Bristerna i metoden sänker nivån, men andra faktorer höjer reliabiliteten. Den väl 

beskrivna metoden och användandet av kända och validerade mätinstrument är faktorer som höjer 

reliabiliteten. Studien inkluderar för få försökspersoner för att analysera kvantitativa data statistiskt, 

vilket gjort att data analyserats deskriptivt. Tillsammans med studiens låga evidensnivå blir det därför 

svårt att generalisera resultatet för det evidensfattiga område som barfotaidrott och truppgymnastik är. 

Validiteten för mätinstrumenten är bra och validiteten för studien klassas som bra eftersom vi fått ut 

resultat kopplat till studiens syfte. Syftet var att jämföra ROM och balans mellan olika ankelstöd efter 

aktivitet, vilket vi gjorde och fick resultat som kunde tolkas och analyseras. En validitetsaspekt vi har 

funderat kring, är om balans är det bästa sättet att mäta om tejpning och ankelortos skyddar mot nya 

fotledsstukningar. Vi hade hoppats att det statiska testet skulle visat skillnader. Arnold et al. (2009) 

ansåg att det hade varit bättre att undersöka balansen med mer funktionella tester, till exempel RWS 

och SEBT. Det hade troligtvis gynnat vår studie att utföra två olika dynamiska tester istället för att 

inkludera ett statiskt test. Det hade kunnat ge tydligare resultat samt en möjlighet att jämföra resultaten 

för de båda testerna. I framtida forskning skulle ROM och balans kunna separeras till två enskilda 

studier.  

6.3 Framtida forskning och relevans  

Utifrån vår sökning i litteratur och artiklar saknas definitivt forskning inom området. Det finns ett fåtal 

som undersökt vissa relevanta saker kopplat till gymnastik eller barfotasporter men vissa artiklar är 

gamla och det finns inte tillräckligt många artiklar för att kunna jämföra resultat mellan dem och stärka 

evidens genom att flera studier pekar på samma resultat. Förutom tidigare nämnda aspekter såsom fler 

försökspersoner, tester och metoder skulle framtida studier skulle kunna jämföra fler mjuka 

ankelortoser kopplat till barfotaidrott. Kvalitativa studier om tejpning och ankelortosanvändning skulle 

vara till hjälp för oss i branschen ortopedteknik. Samt kvantitativa större studier som fokuserar på 

skadeprevention och statistik. Även forskning för som jämför tejpmetoder och kopplar ihop fler faktorer 

som påverkar fotledsstukning, till exempel proprioception eller koncentrationsfaktorer skulle vara 

intressant att undersöka och studera vidare kopplat till truppgymnastik och barfotaidrott. Det skulle 

också vara intressant att kartlägga ortosanvändning inom truppgymnastik och få information om hur 

gymnaster fått tag på sitt hjälpmedel, om de fått tillräcklig information om användandet och om en 

ortopedingenjör varit inblandad. Inom ortopedteknik finns stor kunskap om biomekanik, material och 

olika typer av ortoser. Men vår uppfattning är att informationen inte finns inom idrottsklubbar i stor 

utsträckning och att en bra länk mellan gymnast och ortopedteknisk avdelning saknas. Idrotten är inte 

bara fritidssysselsättning, utan för många en inkomstkälla både som utövare eller tränare och där 

kroppen då måste hålla. Att ankelortoser då används preventivt för att minska risken för återkommande 

fotledsstukningar, känns högst relevant att arbeta med så att ligament kan läka på bästa möjliga sätt. 

7 Slutsats 

Ankelortos gav bättre restriktion av inversionsrörelsen i fotleden innan aktivitet och efter aktivitet än 

vad tejpningen gjorde. Med tejpning fanns nästan ingen restriktion kvar efter att försökspersonerna 

utfört aktivitet, vilket talar för att tejpningen inte förhindrar uppkomst av ny fotledsstukning efter 30 

minuters aktivitet. Det statiska balanstestet visade inga tydliga skillnader utan dyna. Med dyna visades 

lite bättre balans i och med mindre COG sway velocity med tejpning efter aktivitet, än med ankelortos. 

COG sway velocity i mediolateral riktning visade inga tydliga skillnader mellan tejpning och ankelortos 

efter aktivitet. Det dynamiska balanstestet visade liknande directional control (DC) med ankelortos 

innan och efter aktivitet medan tejpningen visade en skillnad i DC innan och efter aktivitet. Vid right/left 

i låg hastighet visas bättre DC med ankelstöd än utan, vilket tyder på att ankelstöd ger stabilitet och 

mekaniskt stöd för att motverka fotledsstukning. Vi kan se tendenser till att personerna vågar flytta COG 

längre ut i mediolateral riktning men resultaten kan inte generaliseras. Efter aktivitet uppgav 
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försökspersonerna att tejpningen gav mindre obehag och smärta än ankelortosen, men att de i större 

utsträckning skulle vilja använda ankelortos än tejpning för att de fick känslan av att den gav god 

stabilitet. Med dessa olika slutsatser är det svårt att dra en tydlig slutsats kring vilket ankelstöd som 

motverkar återkommande fotledsstukningar bäst. Men utifrån användarvänlighet, känsla av stabilitet 

hos försökspersonerna, god restriktion av inversion, en mer jämn påverkan av rörelseomfång och balans 

innan och efter aktivitet, samt bättre DC än utan ankelstöd (låg hastighet, right/left), verkar ankelortos 

som ett lite bättre alternativ än tejpning för att motverka uppkomst av ny fotledsstukning. På grund av 

studiens låga evidensnivå och brist på liknande studier, borde resultatet för vilket ankelstöd som är bäst 

inte generaliseras. Våra resultat tyder ändå på att användning av tejpning eller ankelortos för personer 

med ankelinstabilitet, minskar ROM och bidrar till en viss förbättring i balans, vilket kan ge minskad 

risk för återkommande fotledsstukningar. 
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Bilaga 1 

Formulär från studien Development and Reliability of the Ankle Instability Instrument (Docherty et 

al., 2006). 
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Bilaga 2 

Informationsbrev till deltagare 
-Skillnad i balans av instabil ankel vid användning av sporttejp vs 

ankel-fot-ortos efter 30 minuters aktivitet 
 

 

Hej! 

Vi heter Lovisa Löves och Karin Åkesson och läser sjätte terminen på ortopedingenjörsprogrammet på 

Hälsohögskolan vid Jönköping University. Vi skall utföra tester till vår C-uppsats och önskar deltagare 

som frivilligt deltar i vår studie. Vårt syfte med studien är att undersöka rörelse och balans hos aktiva 

personer med instabilitet i ankeln, vid användning av olika fotstöd. Vi vill se om användning av sporttejp 

eller ankel-fot-ortos resulterar i samma balans och rörelseomfång hos personerna innan och efter 30 

minuters aktivitet och på så sätt påvisa vilket som är bäst att använda för att förhindra uppkomst av nya 

skador. 

Vi söker deltagare som har instabilitet i en eller båda ankellederna på grund av tidigare skada (ej under 

de sista 4 månaderna), inga andra skador eller sjukdomar i nedre extremiteterna. Deltagarna behöver 

även kunna springa ca 5 km. 

 

Deltagande innebär: 

• Två testtillfällen på ca 2 timmar på Hälsohögskolan vid Jönköping University  

• Vid första tillfället kommer en kortare intervju och baseline-undersökning ske 

• Vid både tillfällena sker balansmätningar och mätningar för rörelseomfång (med universell 

goniometer) både före och efter en löprunda på 5 km 

• Vid ena tillfället kommer du att testas med en ankel-fot-ortos och vid det andra med tejp (vilket du 

börjar med kommer att randomiseras) 

• Vid båda tillfällena förväntas du även svara på ett kort frågeformulär om upplevelsen av hjälpmedlen 

 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan i studien. 

Du har i efterhand möjlighet att ta del av våra avidentifierade resultat. 

Data, resultat eller eventuella bilder kommer inte att kunna identifieras. 

 

Om några frågor uppstår, vänligen kontakta oss! 

 

Lovisa Löves   Karin Åkesson 

Love_lovisa@hotmail.com  karin.akesson@hotmail.com 

070-887 41 62   070-159 22 71  

mailto:Love_lovisa@hotmail.com
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Bilaga 3 

Samtyckesblankett för deltagande i studie 
-Skillnad i balans av instabil ankel vid användning av sporttejp vs 

ankel-fot-ortos efter 30 minuters aktivitet 
 

 

Samtycke 

⬜ JA, jag har tagit del av informationsbrevet om studien och samtycker till att medverka i 

den. 

 

 

 

…………………………………………………… …………………………………………………… 

Signatur   Namnförtydligande 

 

…………………………………………………… 

Ort & Datum 
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Bilaga 4 

Frågeformulär 
 

Skillnad i balans av instabil ankel vid användning av sporttejp vs ankel-fot-ortos 

efter 30 min aktivitet.  

 

Fråga 1 

Hur kändes det att springa med ankel-fot-ortosen på? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Fråga 2 

Ringa in siffran som stämmer in på dig (1=ingen alls och 5=väldigt mycket) 

 

2.a Fick du smärta av ankel-fot-ortosen?  

 

1                    2                   3                   4                  5 

 

2.b Tycker du att ankel-fot-ortosen var obehaglig?  

 

1                    2                  3                     4                   5 

 

Om du tycker att ankel-fot-ortosen är obehaglig, på vilket sätt?  

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Fråga 3 

Skulle du vilja använda ankel-fot-ortosen när du utför aktivitet? 

 

JA             NEJ    

 

Varför? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Bilaga 5 

Frågeformulär 
 

Skillnad i balans av instabil ankel vid användning av sporttejp vs ankel-fot-ortos 

efter 30 min aktivitet.  

 

Fråga 1 

Hur kändes det att springa med sporttejp på? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Fråga 2 

Ringa in siffran som stämmer in på dig (1=ingen alls och 5=väldigt mycket) 

 

2.a Fick du smärta av sporttejpen?  

 

1                    2                   3                   4                  5 

 

2.b Tycker du att sporttejpen var obehaglig?  

 

1                    2                  3                     4                   5 

 

Om du tycker att sporttejpen är obehaglig, på vilket sätt?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Fråga 3 

Skulle du vilja använda ankel-fot-ortosen när du utför aktivitet? 

 

JA             NEJ    

 

Varför? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 


