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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Varierande styvhet mot dorsal-/plantarflektion i en ankel-fotortos (AFO)kan påverka kine-

matik och kinetik kring ankel och knä hos personer med cerebral pares eller post-stroke. Kunskap om 

huruvida skon påverkar styvheten i ett AFO-sko-benkomplex är begränsad. En tidigare studie har un-

dersökt ämnet men använde bänktester för att adressera frågan.  

Syfte: Syftet var att, med funktionell analys, undersöka huruvida skor påverkar styvheten i ett AFO-

sko-benkomplex, i sagittalplanet.  

Studiedesign: Överkorsningsstudie. 

Metod: Gånganalys genomfördes på fem friska individer. Deltagarna fick gå med tre olika AFO-sko-

kombinationer. Data om ankelvinklar och ankelmoment extraherades för att beräkna styvheten för re-

spektive AFO-skokombination. Styvheten för de olika kombinationerna jämfördes under fyra intervall.  

Resultat: Det fanns en skillnad i styvhet med olika skor. Styvheterna varierade mellan 0,0314–0,1652 

Nm/° under de olika intervallen. Vilken AFO-skokombination som hade störst styvhet varierade bero-

ende på vart i gångfasen de befann sig. Största skillnaden som uppmättes mellan två skor var 49,6%. 

Konklusion: Styvheten hos ett ben-AFO-sko-komplex kan variera beroende på vilken sko som används 

hos friska individer. Endast mindre skillnader kunde o mellan de olika AFO-skoalternativen varvid 

den kliniska relevansen av resultatet kan ifrågasättas. 

Abstract 
 
Title: Does the shoe affect the stiffness of an ankle-foot orthosis?  A functional-analysis.  

 

Background: Variation in stiffness against dorsal- and/or plantarflexion in an ankle-foot orthosis 

(AFO) can affect the kinematics and kinetics of the knee and ankle in people with cerebral pares and 

post-stroke. The knowledge of whether the shoe influence the overall stiffness in a limb-AFO-shoe-

complex is limited. A previous study has investigated the subject but used a bench-analysis to address 

the question.  

Objective: The objective of the study was to use functional-analysis to investigate the influence of 

shoe-choice on the overall stiffness in a limb-AFO-shoe-complex in the sagittal-plane.  

Study Design: Crossover study. 

Methods: Gait analysis was performed on five healthy participants who wore three different AFO-

shoecombinations. Data about the ankleangle and anklemoment was extracted to calculate the stiff-

ness of each AFO-shoecombination. The stiffness’ were compared in four different intervals.  

Results: There was a difference in stiffness between the AFO-shoecombinations. The stiffness’ varied 

between 0,0314–0,1652 Nm/° during the different intervals. Which AFO-shoecombination that had 

the highest stiffness also varied during the extracted phase. The biggest difference in stiffness between 

two shoes was 49,6%.  

Conclusions: Stiffness in a limb-AFO-shoe-complex may depend on the shoechoice in healthy individ-

uals. Only small differences were observed between the different AFO-shoecombinations, thus the re-

sults’ clinical relevance can be questioned.  

 

 

  

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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Inledning 
 

Ankel-fotortoser (AFO) är ett vanligt förekommande ortopedtekniskt hjälpmedel i den kliniska miljön. 

AFO:s är tänkta att kontrollera rörelse, korrigera deformitet och/eller kompensera för svaghet (Eddison, 

Chockalingam, & Osborne, 2014). Ofta används en AFO i kombination med skor, därför är det viktigt 

att veta hur kombinationen av sko och AFO samverkar. En AFO kan ha olika funktioner och egenskaper, 

och denna rapport ämnar beröra en specifik egenskap, styvhet. I denna överkorsningsstudie undersöks 

hur olika typer av skor påverkar en AFO:s förmåga att förhindra rörelse i ankeln. Kobayashi, Gao, 

LeCursi, Foreman och Orendurff (2017) anser att det är viktigt att förstå hur en sko påverkar AFO:ns 

egenskaper, så att en lämplig sko kan väljas till hjälpmedlet och ge patienten bästa möjliga förutsätt-

ningar.  

Bakgrund 
 

För att förbättra gångförmågan hos patientgrupper med avsaknad av eller reducerad kontroll av ankel-

muskulaturen förskrivs ofta ankel-fot-ortoser (AFO) (Harlaar et al., 2010). Patienter med diagnoser 

såsom cerebral pares, som saknar adekvat funktion i sina plantarflektorer, kan under midstance gå med 

en överdriven dorsalflektion i ankelleden med åtföljande överdriven knäflektion, så kallad “crouch gait” 

(Perry & Burnfield, 2010). Ett sådant gångmönster är energikrävande men interventioner, såsom AFO:s, 

kan reducera energiförbrukningen genom att förbättra dessa personers biomekanik vid gång (Waters & 

Mulroy, 1999). Studier har visat att variation i styvhet, mot dorsal- och/eller plantarflektion, hos en AFO 

påverkar kinematiken och kinetiken i knä- och ankelled hos patienter med cerebral pares (Kerkum et 

al., 2015) och post-stroke (Kobayashi et al., 2015; Singer, Kobayashi, Lincoln, Orendurff, & Foreman, 

2014). Andra studier hävdar dock att patienter med nedsatt funktion i underbenet kan anpassa sin gång 

så att de biomekaniska skillnaderna bli små när de går med AFO:s med olika styvheter (Russell Esposito, 

Blanck, Harper, Hsu, & Wilken, 2014). Finjustering av de mekaniska egenskaperna, såsom styvhet, hos 

en ledad AFO är väsentlig för att förbättra gången hos patienter med neuromuskulära sjukdomar 

(Kobayashi, Orendurff, et al., 2017). Det finns ett behov av att finna den optimala styvheten i AFO:n för 

varje patient i klinisk verksamhet (Bregman et al., 2011). Kobayashi, Leung och Hutchins (2011) nämner 

att det finns forskning som visat att det går att uppnå en optimal matchning mellan en AFO:s styvhet 

och en patients gångproblematik. Rätt inställning av styvheten hos en AFO kan även ge en väsentlig 

förbättring i energiförbrukning vid gång(Bregman et al., 2011). Att optimera kombinationen av AFO och 

en sko är också väsentligt för att förbättra gången, b.la. hos personer med post-stroke hemiplegi (Jagad-

amma et al., 2010) och cerebral pares (Owen, 2010). Enligt Kobayashi et al. (2011) genomförs många 

styvhetstester av AFO utan sko, trots att AFO:s generellt kombineras med sådan. Kunskapen om 

huruvida styvheten i ett ben-AFO-sko-komplex påverkas av valet av sko är därför liten. Kobayashi, Gao, 

et al. (2017) menar att en skosula, pga. sin elasticitet, eventuellt kan dämpa styvheten hos en AFO-sko-

kombination. Patienter med svaga knäextensorer kan då, enligt författarna, få flektionskollaps i knäle-

derna under midstance trots att AFO:n i sig är tillräckligt styv. De pointerar vidare vikten av att under-

söka hur styvheten hos en AFO påverkas av den sko som används.  

 

En AFO:s styvhet definieras som det vridmoment per grader ankelrotation som AFO:n utövar på ankel-

leden [Nm/grad], och beräknas ur lutningen av en moment-vinkel kurva (Kobayashi et al., 2011). Det 

finns i huvudsak två olika metoder för att mäta styvheten i en AFO: funktionell analys och bänktest, 

varav den sistnämnda används mer frekvent (Kobayashi et al., 2011). Vid bänktest fastställs styvheten 

hos AFO:n utan att någon person har den på kroppen (Kobayashi et al., 2010). Detta görs antingen med 

hjälp av ett mätinstrument (t.ex. en tensiometer) som fästs på själva AFOn; eller genom att fixera AFO:n 

i någon typ av testjigg (Kobayashi et al., 2010), till exempel en jigg med en motoriserad enhet och givare 

som kan ange moment och vinkeländring (Kobayashi et al., 2011). Vid bänktest är det lättare att kon-

trollera de variabler som kan inverka på försökets resultat (Kobayashi et al., 2011), dock vet man inte 

hur väl metoden kan simulera ankelledens position och därmed dess rörelse (Kobayashi et al., 2010). 
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Vid funktionella analyser mäts istället moment och vinkeländring i en AFO medan patienten bär den 

under gång (Kobayashi et al., 2010). Antingen används någon typ av belastningsmätare för styvhets-

mätning, t.ex. en trådtöjningsgivare som fixeras på AFO:n, eller så används experimentella AFO:s med 

inställbart motstånd för att kunna variera och optimera styvheten efter en persons gångmönster 

(Kobayashi et al., 2011). Fördelen med den funktionella analysen är att den, till skillnad från bänktest, 

kan avspegla de krafter som faktiskt appliceras på en AFO från underben och underlag under verklig 

gång (Kobayashi et al., 2010). Den tar hänsyn till parametrar såsom friktionskrafter och även de visko-

elastiska egenskaper som finns hos ett verkligt ben (Kobayashi et al., 2010). Ridgewell, Sangeux, Bach 

och Baker (2013) visade att approximativt en tredjedel av den totala ankelrörelsen vid gång bildades av 

tibias rörelse relativt AFO:n. Detta motsäger alltså antaganden om att all ankelrörelse beror på deform-

ation i AFO:n och att egenskaper hos benet inte spelar in.  

 

Metoder för att mäta styvhet, som t.ex. bänktest, har en begränsad klinisk nytta eftersom utrustningen 

är komplex, utrymmeskrävande och dyr (Kobayashi et al., 2011). Bregman et al. (2009) har dock skapat 

en maskin för att enkelt och reliabelt mäta AFO:s styvhet, som är tänkt att kunna användas kliniskt. 

Dock krävs det att ny utrustning köps in, vilket kanske inte prioriteras av alla ortopedtekniska avdel-

ningar då denna maskin enbart kan testa styvhet på en AFO. Möjligheten att mäta en AFO:s styvhet i 

gånglaboratorium på platser där 3-Dimensionell gånganalys genomförs regelbundet, och utrustningen 

redan finns, kan därför vara av intresse (Kobayashi et al., 2011). Det finns ingen funktionell analys som 

använt kraftplattor och rörelseanalys för att mäta styvhet hos en AFO. Däremot har Novacheck, Beattie, 

Rozumalski, Gent och Kroll (2007) använt bänktester för detta syfte. Markörer placerades på AFO:s som 

fixerades på en kraftplatta via en jigg. Därefter utfördes en kontrollerad rörelse av AFO:n och ett rörel-

seanalyssystem användes för att bestämma de vinklar och krafter som påverkade AFO:n. Anordningen 

visade sig vara reliabel för mätning av styvhet. Detta ger en indikation på att det går att får reliabla 

mätningar av en AFO:s styvhet i gånglaboratorium. 

  

Kobayashi, Gao, et al. (2017) genomförde en studie där styvheten hos en AFO-skokombination under-

söktes med mekaniska tester. Resultatet visade att styvheten hos AFO-skokombinationen minskade sig-

nifikant i jämförelse med styvheten hos endast AFO:n. Dock testades enbart en typ av sko och en bänk-

test-analys användes. Därmed vet man inte hur styvheten hade varierat i en verklig kraftsituation vid 

gående. Syftet med den här studien var därför att istället använda en funktionell analys, i form av gång-

analys, för att undersöka huruvida styvheten i ben-AFO-sko-komplexet, i sagittalplan, påverkas av sko-

typen som används.  
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Metod 
 

En överkorsningsstudie genomfördes. 

Deltagare 

Personer över 18 år, i författarnas bekantskapskrets, tillfrågades muntligt om deltagande i studien. In-

klusionskriterier var friska individer mellan 18-65 år. Exklusionskriterier var historia av muskuloske-

letala sjukdomar/skador med permanenta eftereffekter, och/eller signifikant nedsatt rörelseomfång i 

ankel, knä eller höft. Skriftligt samtycke gavs från varje deltagare inför medverkan i studien.  

 

Etiska överväganden 

Etisk egengranskning enligt Hälsohögskolans anvisningar har genomförts. Etisk godkännande för stu-

dien gavs från forskningsetiska kommittén på Hälsohögskolan, Jönköping University. 

 

Material 

Camp Scandinavias högersidiga ToeOFF® fantasy (figur 1) valdes då det är en vanligt förekommande 

AFO i den kliniska miljön. Dess utformning gör att den blir förhållandevis styv kring ankeln vilket är 

relevant för studien. Dess design gör det möjligt att använda i kombination med Lundbergs markörmo-

dell (Weidow, Tranberg, Saari, & Kärrholm, 2006) då skenan från fotbladet till underbenskåpan går 

anteriort om laterala malleolen. Rätt storlek på ortosen valdes utefter deltagarnas skostorlek, detta en-

ligt tillverkarens instruktioner (Camp Scandinavia, 2014).  

 

Tre par skor (A, B & C) med olika användningsområden och egenskaper valdes ut (figur 2). Ett par mju-

kare skor av löparkaraktär, Polecat (A), en rymlig behandlingssko med stel sula, Ottobock Rymling (B) 

och en stabilare promenadsko, Haglöfs Ridge II GT men/women (C). Skotyperna valdes utifrån förfat-

tarnas uppfattning om möjliga skotyper som patienter i behov av ortopedteknisk hjälp kan tänkas ha/få. 

Samtliga skor hade lik-

nande klackhöjd, för att få 

rätt lodning av ortosen, 

vilket är väsentligt (Camp 

Scandinavia, 2014). Orto-

sen har en fast klackhöjd 

på 12mm för storlek 

small, 15 mm för storlek 

Medium och 16 mm för 

storlek Large (Camp 

Scandinavia, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Camp scandinavias ToeOFF® fantasy, högersidig. 
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Genomförande 

Besöket inleddes med en förklaring av försökets genomförande och skriftligt samtycke samlades in. Där-

efter gjordes en enkel status över deltagarens rörelseomfång i ankel, knä och höft, för att upptäcka be-

tydande inskränkningar. Funktionellt rörelseomfång för gång ansågs vara -25°-10° dorsalflektion, 0°- 

60° knäflektion och -20°- 20° höftflektion (Perry & Burnfield, 2010). Demografisk information innefat-

tande: kön, ålder, längd och vikt samlades in. Samtliga undersökningar gjordes under samma dag.  

 

Gånganalys 

 

Gånganalysen genomfördes i gånglaboratoriet på Hälsohögskolan i Jönköping. Kinematisk och kinetisk 

data samlades in med ett 3D-rörelseanalyssystem (Qualisys AB, Gothenburg Sweden) bestående av 11 

Oqus 300+ kameror och 2 AMTI kraftplattor (Advanced Mechanical Technologies, Inc., Watertown, 

MA, USA). Kinematisk data samlades in med en frekvens av 100 Hz och kinetisk data med en faktor 10 

av kinematisk data. Totalt 15 markörer placerades på 

nedre extremitet på respektive försöksperson (figur 

3) efter Lundbergs markörmodell (Weidow et al., 

2006). Samma person applicerade markörer på 

samtliga deltagare. Deltagarna fick inledningsvis 

testa att gå den sträcka på ca 10 m, över kraftplat-

torna, där mätningen skulle genomföras för att be-

kanta sig i miljön. Fyra gånganalysomgångar ge-

nomfördes, en för respektive AFO-skokombination 

(AFO med sko A, AFO med sko B och AFO med sko 

C) och en grundmätning med skolalternativ A (Po-

lecat) men utan AFO. Inför varje gånganalysomgång 

fick deltagarna gå med respektive kombination i 

några minuter, för att vänja sig vid den nya kombi-

nationen. En statisk mätning gjordes innan varje 

gånganalysomgång varefter dynamisk mätning gjor-

des då deltagaren fick gå över den givna sträckan i 

självvald hastighet. Deltagarna fick alltid börja med 

grundmätningen varefter de fick ta på sig AFO:n på 

höger ben i kombination med ett av skoalternativen. 

AFO-skokombinationernas ordning randomiserades för varje försöksperson. Försöken upprepades tills 

sex godkända kraftplattsträffar gjorts för respektive fot och AFO-sko kombination. Markörernas trajek-

toria filtrerades med ett Butterworth low-pass filter av fjärde ordningen. Kinematisk data filtrerades 

med en cutoff-frekvens på 15 Hz för kinematisk data och grundreaktionskraftens data filtrerades med 

en cutoff-frekvens på 20 Hz (moment) och 30 Hz (effekt), enligt praxis (Larsen, Tranberg, & Ramstrand, 

Figur 2. A: Polecat, B: Ottobock Rymling, C: Haglöfs Ridge II GT men/women 

Figur 3. Markörplacering med AFO och sko. 

https://paperpile.com/c/DRO35n/lcBQh
https://paperpile.com/c/DRO35n/PFFm4
https://paperpile.com/c/DRO35n/PFFm4
https://paperpile.com/c/DRO35n/0VwlI
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2016). Datan normaliserades till kroppsvikt. Visual 3DTM software (C-Motion, Inc. Germantown, USA) 

användes för att räkna ut kinematiska och kinetiska variabler. 

 

Bearbetning av data 

 

Beräkning av kinematisk och kinetisk data utfördes i Visual 3D V6 där data normaliserades till stödfas 

för benet med AFO, dvs. höger bens heel strike till toe-off. Ankelmoment och ankelvinkel extraherades. 

Dorsalflektionsvinkel och -moment definierades som positiva i studien. Microsoft Excel 2016 användes 

för att beräkna medelvärdet av ankelmoment och ankelvinkel, var bildruta för sig, för varje deltagares 

sex gångsessioner för respektive AFO-skokombination och utgångmätning. IBM SPSS Statistics 21 an-

vändes för att undersöka normalfördelningen mellan deltagarnas ankelvinkel och ankelmoment. Däref-

ter beräknades medianen av deltagarnas ankelmoment och ankelvinkel för respektive AFO-skokombi-

nation och utgångsmätning. Den del av datan där en dorsalflekterande rörelse uppmätts extraherades 

för vidare analys (se figur 6). Den delen ansågs vara av intresse då det är under den delen av stödfasen 

som AFO:n ska verka för att förhindra bl.a. crouch-gait. Ankelmomentet plottades sedan som en funkt-

ion av ankelvinkeln för alla AFO-skokombinationer och grundmätning i en graf (figur 7). Varje graf de-

lades in i fyra intervall (dorsalflektion mindre än 4°, dorsalflektion mellan 4° och 8°, dorsalflektion mel-

lan 8° och 12° samt dorsalflektion över 12°) och respektive del approximerades med en trendlinlinje. Då 

lutningen av en moment-vinkel kurva representerar styvheten (Kobayashi et al., 2011a) så kunde styv-

heten för AFO-skokombinationerna och grundmätningen fås fram genom att derivera trendlinjernas 

ekvationer. Styvheten för varje del av graferna anges i tabell 2.  

 

Analys av data 

 

Deskriptiv- och regressionsanalys genomfördes i Microsoft Excel 2016 och IBM SPSS Statistics 21.  

 

 

https://paperpile.com/c/DRO35n/0VwlI
https://paperpile.com/c/DRO35n/4Qhdc
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Resultat 
 

Tre kvinnor och två män valde att delta i studien. Demografisk information för deltagarna anges i tabell 

1. Alla deltagare hade ett funktionellt rörelseomfång för gång och uppgav eller uppvisade inga tecken på 

skador i det muskoskeletala systemet. På grund av leveransfel av skor kunde inte deltagare 5 gå med 

AFO i kombination med sko C, denna information föll därmed bort.  

 

 
Tabell 1. Basinformation från deltagare. Vid respektive rubrik presenteras medelvärde ± standardavvikelse. 

Deltagare Ålder 

(22.2±1.8) 

[år] 

Vikt 

(70.4±17.2) 

[kg] 

Längd 

(1.7±0.11) 

[m] 

Skostorlek (40±2.2) 

[EU] 

1 23 93 1.72 40 

2 25 80 1.79 43 

3 22 69 1.87 41 

4 20 62 1.75 39 

5 22 48 1.57 37 

 

Kinematik och kinetik vid AFO-användning 

Hur ankelvinkel och ankelmoment generellt förhöll sig mellan högerbenet med AFO och vänsterbenet 

utan AFO visas i figur 4 och 5. Rörelse mot plantarflektion minskade betydligt vid användning av AFO 

medan dorsalflektionen liknade den utan AFO och höll sig nära, eller inom normalintervallet. Även an-

kelmomenten med AFO liknade dem utan AFO. Ankelvinkel och ankelmoment var inte normalfördelade 

mellan deltagarna. 

 

Figur 4. Samtliga deltagares ankelrörelser för höger och vänster ben, med sko A (vänstra bilden) och sko A 
och AFO (högra bilden). Dessa bilder får representera det generella utseendet hos graferna för ankelrörelsen 
även för de andra skoalternativen. Den streckade linjen visar en parallellförskjutning av en kurva som troli-
gen uppstått pga. felaktig markörplacering. 
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Effekt av olika skor 

Figur 6 visar den del av rådatan som extraherades, för respektive kombination, för analys av styvhet. 

Den extraherade datan, i form av ankelvinkel och moment för olika AFO-skokombinationer och grund-

mätningen är plottade i en graf (figur 7). Datans spridning kan ses i figur 8. Det finns en uppmätt skill-

nad i styvhet mellan de olika skoalternativen (tabell 2). Sko A och C har en styvhet som successivt ökar 

med en ökad dorsalflektionsvinkel medan sko B har en styvhet som både ökar och minskar genom stöd-

fasen. Under första intervallet, då dorsalvinkeln är mindre än 4° är styvheten högst i sko C medan sko 

A och B har styvheter som är 0,0225 Nm/° (36,0%) respektive 0,0309 Nm/° (49,6%) lägre. Då dor-

salflektionsvinkeln är mellan 4° och 8° har istället sko B högst styvhet och sko A och C har styvheter som 

är 0,0377 Nm/° (33,0%) respektive 0,0407 Nm/° (35,6%) lägre. När dorsalflektionsvinkeln överstiger 

8° men är under 12° har sko A högst styvhet. Differensen mellan styvheten i sko A och sko B är då 0,027 

Nm/° (21,5%) och mellan sko A och sko C 0,0209Nm/° (16,6%). I sista intervallet, då vinkeln överstiger 

12°, har fortfarande sko A högst styvhet och sko B och C har styvheter som är 0,0263 Nm/° (15,9%) 

respektive 0,0013 Nm/° (0,8%) lägre. 

 

Styvheterna som uppmätts i AFO-skokombinationerna överstiger styvheten som uppmättes vid grund-

mätningen tills dess att dorsalflektionsvinkeln överstiger 8°. I intervallet mellan 8°-12°har grundmät-

ningen en styvhet som överstiger AFO-skokombinationerna med mellan 14,2–32,6%. Då dorsalflekt-

ionsvinkeln överstiger 12° har grundmätningen en styvhet som är mellan 49,3–57,4% högre än för AFO-

skokombinationerna.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 5. Samtliga deltagares ankelmoment för höger och vänster ben, med sko A (vänstra bilden) och sko A 
och AFO (högra bilden). Dessa bilder får representera det generella utseendet hos graferna för ankelrörel-
sen även för de andra skoalternativen. 
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Figur 6. En representativ grad som visar det allmäna utseende vid plottning av moment och vinkel. Den heldragna 
linjen visar den del där en dorsalflekterande rörelse utförs och som plockades ut för analys av styvhet. 

Figur 6. En representativ graf som visar det allmänna utseendet vid plottning av moment och vinkel. Den hel-
dragna linjen visar den del där en dorsalflekterande rörelse utförs och som extraherades för analys av styv-
het. 

Figur 7. Styvheten vid grundmätning och respektive skoalternativ samt trendlinjer för varje intervall för re-
spektive skoalternativ. 
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Tabell 2. Styvheten i [Nm/°] för de olika skoalternativen vid de fyra olika intervallen av dorsalflektion. Median 

och toppvärde för respektive sko och grundmätning presenteras under. 

Ankelvinkel 

[°] 

Grundmätning 

[Nm/°] 

Sko A 

[Nm/°] 

Sko B 

[Nm/°] 

Sko C  

[Nm/°] 

<4° 0,0181 0,0398 0,0314 0,0623 

4°-8° 0,0591 0,0766 0,1143 0,0736 

8°-12° 0,1465 0,1257 0,0987 0,1048 

>12° 0,326 0,1652 0,1389 0,1639 

     

Median 0,1028 0,10115 0,1065 0,0892 

Toppvärde 0,326 0,1652 0,1389 0,1639 

     

Figur 8. Range av ankelvinkel och ankelmoment för respektive skokombination och grundmätning vid var ti-
onde tidssteg. 
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Diskussion & konklusion 
 

Syftet med studien var att undersöka om olika skor påverkar styvheten hos ett ben-AFO-sko 

komplex vid gång.  

 

Effekt av olika skor 

Resultatet visade att styvheten i ben-AFO-sko-komplexet, i sagittalplan, varierade beroende på vilken 

sko som användes. Storleken på differenserna var generellt små, men procentuella skillnader på upp till 

ca 35% uppmättes flertalet gånger och vid ett tillfälle var skillnaden nästan 50% mellan två olika 

skoalternativ. Detta talar varken emot eller bekräftar det som Kobayashi, Gao, et al. (2017) säger i sin 

artikel om att skor kan minska styvheten hos AFO:n. Dock kan resultatet tyda på att styvheten hos ben-

AFO-skokomplexet kan bli mindre vid vissa delar av stödfasen om en typ av sko används istället för en 

annan. Det är svårt att hitta systematik i vilken typ av sko som ger högst styvhet. Genom hela rörelse-

omfånget varierade vilket skoalternativ som gav den högsta styvheten. Detta gör det svårt att dra några 

generella slutsatser om vilken sko som påverkar styvheten mest och bör användas i olika sammanhang.  

Styvheterna som uppmättes i studien varierade mellan 0,0314–0,1652 Nm/°, om man bortser från 

grundmätningen. Dessa liknar den styvhet som Bregman et al. (2009) mätt upp för en posteriorleaf- 

AFO i komposit som hade en styvhet på ca 0,20 Nm/° utan sko. Styvheterna som uppmätts är alltså 

rimliga i storlek vid jämförelse med andra studier. Det går dock inte att göra exakta jämförelser då det 

inte finns någon annan artikel som använt samma AFO för styvhetsmätning.  

 

Som tidigare nämnts finns flertalet studier som gjort bänktester för att mäta styvhet (Kobayashi et al., 

2011) men få som gjort funktionella tester. Till skillnad från bänktester, där AFO:ns egenskaper testas, 

så undersöker en funktionell analys, som gjorts i denna rapport, hur AFO:ns egenskaper påverkar den 

anatomiska leden. I grund och botten är det vad som händer i den anatomiska leden som är intressant 

och inte nödvändigtvis vad som händer i AFO:n. Dock kan man tänka sig att ju bättre passform en AFO 

har, desto bättre kommer korrelationen mellan AFO:ns rörelse och den anatomiska ankelns rörelse att 

vara. I denna studie mättes enbart ankelns rörelse, oavsett vad som händer i AFO:n, och det är svårt att 

utifrån våra resultat dra en slutsats om vilka faktorer som påverkar den anatomiska ankelns rörelser 

utöver AFO:ns styvhet. Detta skulle i större grad behöva kartläggas. Exempelvis kan det ses i tabell 2 att 

sko B genererar lägre styvhet över lag än de andra skorna. Dessutom har dess styvhetskurva ett avvi-

kande utseende i jämförelse med de andra skoalternativen och grundmätningen. De andra skokombi-

nationernas styvhet ökar med ökad dorsalflektionsvinkel, medan kurvan för sko B har en styvhet som 

både ökar och minskar allteftersom ankelvinkeln ökar. En möjlighet till detta kan vara att sko B är en 

rymlig diabetessko med generellt sämre passform på deltagarna och som då kan tillåta mer rörelse av 

AFO:n inuti skon och mellan foten och AFO:n. Ridgewell et. al (2013) visar i sin studie att en tredjedel 

av ankelns rörelse under stödfasen beror på att det anatomiska benet rör sig, men inte AFO:n. Eftersom 

den ortostyp som använts inte har några band kring ankel eller fot så utförs en stol del av förankringen 

av ortosen med hjälp av skon, vilket då bör göra att skons passform har påverkan på suspensionen av 

AFO:n. Ridgewell et. al. fann att AFO:ns rörelse inuti skon hade liten påverkan, men de poängterar att 

de använde flexibla skor med extra band kring foten, som då kunde gjort att AFO:n hade svårt att röra 

sig inuti skon. Våra resultat, i form av toppvärde och vilken sko som ger högst styvhet under längst 

period, indikerar också att en mer flexibel sko med bättre passform (sko A) ger högst styvhet överlag. 

Huruvida den ökade styvheten beror på att skon är flexibel kan inte vår studiedesign urskönja.   
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Klinisk relevans 

Även om den procentuella skillnaden av styvheten i ben-AFO-skokomplexet tidvis är stor mellan olika 

skoalternativ så är det tveksamt om differensen är tillräckligt stor för att ha en klinisk betydelse. Den 

största differensen i styvhet som uppmättes var 0,0377 Nm/° mellan sko B och sko A. Detta skall ställas 

mot data presenterat av Kerkum et al. (2015) som jämförde påverkan av tre AFO:s med olika styvheter 

avseende kinetik och kinematik hos barn med cerebral pares som gick med stor knäflektion. Barnen fick 

gå med sina egna skor under försöket. Trots att skillnaden mellan två av AFO-styvheterna var 2,2 Nm/°, 

dvs. 98% högre än den högsta som uppmätts i denna studie, så kunde de inte finna någon signifikant 

skillnad i det interna knäextensionsmomentet mellan alternativen. Knäflektionsvinkel var också jäm-

förbar mellan alla AFO:s, trots att styvheterna varierade mellan 0,7 Nm/° och 3,8 Nm/°. Om det alltså, 

som denna studie antyder, finns en skillnad i styvhet mellan olika skoalternativ så är den kanske inte 

tillräckligt stor för att vara av intresse för personer med t.ex. crouch-gait. Även Russell Esposito et al. 

(2014) fann att patienter med nedsättningar i underben, såsom ankelartrodes och neuropati, anpassade 

sin gång varvid få förändringar skedde biomekaniskt trots att styvheten i den AFO som användes varie-

rade med 40%. De menade att det inte finns någon mening med att hitta en optimal styvhet eftersom 

ett spann av olika styvheter kan fungera lika väl. Vikten av att finjustera styvheten mellan en AFO och 

olika skor kanske inte ska överdrivas, trots att skillnader kanske kan uppnås med olika skor. 

  

Begränsningar och framtida studier 

Det finns flertalet begränsningar i studien. Det var få antal deltagare och de som deltog hade god funkt-

ion i benens muskulatur och saknade egentligen behov av en AFO. Därmed fanns det, förutom AFO:n, 

aktiva muskelgrupper som kunde kontrollera och bromsa rörelsen i ankelleden, vilket inte alltid är fallet 

hos patienter i behov av AFO. Om styvheten ses som ett mått på hur ankelrörelsen hindras kan alltså 

styvheten i AFO-skokombinationerna ha påverkats av variation i muskelaktiviteten hos deltagarna vid 

olika gångsessioner. Den begränsade skillnaden mellan AFO-skokombinationerna, samt att grundmät-

ningen tidvis fick större styvhet än för AFO-skokombinationerna, skulle kunna tyda på att detta inträffat 

i studien. Att patienter kan adaptera sin gång efter styvheten på AFO:n bekräftas även av andra studier 

(Russell Esposito et al., 2014). Detta minskar studiens reliabilitet, eftersom resultatet kommer variera 

beroende på hur mycket deltagaren aktiverar sin muskulatur, och även validiteten eftersom det är osä-

kert om det är själva styvheten i AFO-skokombinationen som mäts. Det blir även svårt att generalisera 

resultatet till den population som faktiskt är i behov av en AFO. Den friska individens adaptionsförmåga 

är en variabel som kanske bör ha kontrollerats. En metod för att göra detta i framtida studier skulle vara 

att använda en tryckkänslig film mellan fot och AFO, och på så vis få en uppfattning om trycket under 

framfoten, vilket kunde vara en indikator på muskelaktivitet. Om styvheten ökar betydligt i samband 

med en avvikande tryckökning skulle detta kunna indikera att plantarflektorerna är aktiverade och skju-

ter ifrån, exempelvis under midstance, varvid trycket i framfoten ökar. Denna gångsession skulle då 

kunna exkluderas. Att ha trycksensorer i AFO:n var planerat för denna studie, men på grund av tekniska 

problem föll detta bort. Ett annat sätt att kontrollera adaptionsförmågan skulle vara att använda en 

styvare AFO. Tanken var att den AFO som användes under studien skulle vara styv mot dorsalflektion, 

vilket den till viss mån var. Att döma av figur 4 har dock AFO:n svårt att begränsa rörelsen i ankeln. 

Även kinetisk data (figur 5) visade generellt små förändringar mellan benet med AFO och det utan AFO. 

En tydligt minskad plantarflektion kunde ses i ankeln för benet med AFO men dorsalflektionen i ankeln 

för benet med AFO liknade den som uppmättes utan AFO och höll sig nära normalvärdet. Dessa grafer 

liknar dem som presenterats av Kerkum et al. (2015) av ankelrörlighet med och utan AFO hos patienter 

med cerebral pares. Detta kanske kan tyda på att förändring av dorsalflektionvinkeln i ankeln kan bli 

relativt liten trots större förändringar av styvhet kring ankeln. Alternativt var deltagarna i studien så 

friska att de kunde använda sin muskelstyrka för att motstå styvheten från AFO:n. Om detta var fallet 

kanske resultatet i denna studie kunnat se annorlunda ut om en styvare AFO, som kunde motverka del-

tagarnas muskulatur och adaptionsförmåga mer, hade använts. I framtida studier kan man tänka sig 
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AFO:s av olika styvheter för att tydligare se om detta har betydelse. Genom att kontrollera muskelakti-

viteten kan reliabilitet och validitet öka. För att öka generaliserbarheten måste framtida undersökningar 

också göras med patienter i behov av AFO. Faktorer som sjukdomstyp och grad av nedsättning kan dock 

påverka resultatet vid styvhetsmätningar så att det blir svårare att utröna vad som faktiskt är effekten 

av sko eller AFO och vad som beror på variationer inom studiepopulationen (Kobayashi et al., 2010). 

Det kan därför vara relevant att göra vidare undersökningar även på en frisk population.  

 
Signifikans och statistik i övrigt har valts att inte beräknas i denna studie då författarna inte ansåg detta 

adekvat på en studie med så få deltagare. Det är svårt att dra stora slutsatser från studien, men deskrip-

tivt ger den en fingervisning, och visar att området bör utforskas mer.  

 

Konklusion  

Styvheten hos ett ben-AFO-sko-komplex kan variera beroende på vilken sko som används hos friska 

individer. Endast mindre skillnader kunde ses mellan de olika AFO-skoalternativen varvid den kliniska 

relevansen av resultatet kan ifrågasättas. Detta bör undersökas vidare i framtida studier.  
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