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Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare, Katarina Mikaelsson, som har hjälpt oss genom 

den här processen och med feedback gjort oss inspirerade till att göra ett bra arbete. 

Katarina har genom hela arbetet varit ett stort stöd och ständigt varit tillgänglig att bolla 

idéer med. Vi vill också tacka samtliga deltagare för att de ställde upp och gjorde vår studie 

möjlig.   



 
 

Abstrakt 

Introduktion: Det finns ett samband mellan en sko som sitter dåligt och besvär i fötter och 

valet av sko är därför viktigt. Det är inte bara foten som påverkas av dess funktion utan även 

knä, bäcken och ländrygg kan påverkas. Syfte: Syftet med studien var att undersöka 

användandet av converseskor och förekomst av besvär i fötter, underben och rygg hos 

ungdomar. Metod: En enkätstudie gjordes på två olika skolor och fylldes i av ungdomar över 

18 år. Enkäten innehöll frågor om skovanor och besvär. Resultat: 102 deltagare inkluderades 

i studien och 68 (66,7 %) av dem använde converseskor. 23 (33,8 %) av de som använde 

converseskor hade besvär. Den mest förekommande typen av besvär var smärta/värk och 

fötterna var det vanligaste besvärsområdet. Hälften av deltagarna som använde eller har 

använt converseskor gjorde det majoriteten av veckodagarna. Konklusion: Över hälften av 

deltagarna använde converseskor och flera av dem hade besvär. De som hade besvär var till 

största del tjejer men både tjejer och killar rapporterade smärta/värk i fötter som de vanligaste 

besvären.  

 

Nyckelord: Besvär, Converse, fötter, skor 
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Introduktion 

Forskning visar att det finns ett samband mellan en sko som inte passar med smärta i fötterna. 

Valet av sko i tidig ålder kan ge stora problem med fötterna när man blir äldre (Branthwaite, 

Chockalingam, Grogan & Jones, 2012).  

 

Fotvalven är uppbyggda av konstruktionen på fotens alla småben samt av omkringliggande 

ligament och muskler. Fotvalven ska kunna anpassa sig efter olika underlag och kunna dämpa 

de viktbärande krafterna som foten utsätts för (Levangie & Norkin, 2005). Foten bär hela 

kroppens vikt vid stående och under 60 % av gångfasen (Levangie & Norkin, 2005; Donatelli, 

1985). Rörelsen av foten är komplex och innefattar många olika små leder. Funktionen i 

fotens leder påverkar fot, knä, bäcken och ländrygg, vilka fungerar som en ihoplänkande 

kedja. En onormal funktion i foten kan därför ge besvär i alla delar av kedjan. Överpronation 

och översupination är ett exempel som påverkar bland annat ländryggen. Pronation och 

supination är ett naturligt inslag i gång och löpning och förekommer under ståfasens olika 

moment för att underlätta förflyttning, stabilisera lederna och för att minska krafterna som 

foten och nedre extremitet utsätts för (Donatelli, 1985). Rörelsen av foten medför att tibia och 

fibula rör sig vilket tvingar femur i rotation. Då foten är mot underlaget roterar benet inåt 

medialt vid pronation och utåt lateralt vid supination (Rodgers, 1995). Muskelaktiviteten i 

underbenen påverkas olika vid användande av olika skor (Scott, Murley & Wickham, 2012). 

Det är inte bara fötter och underben som påverkas av våra skoval, utan även ryggen kan 

påverkas. Bird & Payne (1999) har i sin studie kommit fram till att dämpningen i en sko kan 

påverka hur stor kraft ryggen utsätts för. En onormal fotfunktion eller felställning kan påverka 

uppkomsten av ländryggssmärta. Enligt Dufour et al. (2009) är fottypen en stor faktor då det 

gäller fotsmärta och olika typer av skor. 

  

Det finns mängder av ortopediska skor på marknaden, men det finns i många fall inte 

tillräcklig evidens som stödjer användandet av dessa skor. Många av dem är gjorda för att 

efterlikna barfotagång och skapa en instabil gång. Instabila skor kan vara användbara vid 

specifika fotpatologier, men inte vid andra. Människor använder ofta skor som de tror är bra, 

utan att egentligen rådfråga någon expert, vilket kan inverka på fotens funktion och ge ökade 

symtom. Därför bör människor uppmanas till att söka professionell hjälp innan de köper ett 

par nya skor (Kurup, Clark & Dega, 2012).  
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Vidare visar forskning att kvinnor köper skor mer efter utseende än bekvämlighet och att de 

väljer skor beroende på vilken känsla de vill förmedla medan män väljer skor efter 

bekvämlighet hellre än utseende (Branthwaite, Chockalingam, Grogan & Jones, 2012; 

Goonetilleke & Luximon, 2001). I en studie gjord av Dufour et al. (2009) var tidigare 

skovanor associerat med smärta i bakre delen av foten hos kvinnor. De kom fram till att 

kvinnor som tidigare använt bra skor hade 67 % mindre risk att få smärta i bakre delen av 

foten än de som hade använt vanliga skor. Även kroppsvikten hade betydelse vad gäller 

fotsmärta hos både män och kvinnor. 

  

Luximon, Goonetilleke & Tsui (2001) redovisar i sin studie att när man producerar en ny 

skomodell idag utgår tillverkarna ifrån vad kunden vill ha istället för att fokusera på vilka 

egenskaper skon ska ha. Idag finns det enligt dem skor i olika modeller med olika utseende 

för att kunden ska kunna välja utifrån sin egen smak. I samma studie har de kommit fram till 

att om en sko sitter för tajt pressar den ihop foten vilket kan leda till vävnadsskada och 

obehag. Sitter skon istället för löst så att det blir ett mellanrum mellan skon och foten kan det 

leda till skada på mjuk vävnad. 

 

I flera studier gjorda av Goonetilleke & Luximon (2001) och Luximon, Goonetilleke & Tsui 

(2001) har man sett att det är svårt att hitta en sko som passar foten då väldigt många kunder 

bara tänker på skons längd och bredd. För att en sko verkligen ska passa individens fot måste 

man ta hänsyn till ett antal olika faktorer och se foten ur ett 3D perspektiv. Faktorer som 

påverkar skors passform är storlek, form, flexibilitet, typ av sko, vikt, skons innerklimat, 

material, trampyta och stötdämpning. När man väl hittar en sko som passar är det enligt 

Goonetilleke & Luximon (2001) ändå inte säkert att man har valt rätt sko, för innan man 

köper en sko måste man tänka på under vilka aktiviteter som skon kommer att användas. 

 

Ryan, Valiant, McDonald och Taunton (2011) skriver i sin artikel att för en fot som är 

normalt byggd är neutrala eller stabiliserande skor bra, för en fot med platta valv och som 

överpronerar är det bra med stabiliserande eller rörelsekontrollerande skor och har man en fot 

med höga valv eller som supinerar är det bra med vadderade skor. Genom att följa dessa råd 

tror de att idrottsrelaterade skador kan förebyggas, men det är fortfarande oklart och forskning 

pågår.  
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I dag finns det artiklar som jämför olika skomodeller med varandra och skors påverkan på 

fötter, underben och rygg. Några skor som är väldigt populära idag är skor av märket 

Converse All Star, som är en tygsko med snörning. Skon är inte stabilt uppbyggd, utan har 

endast en tjock, platt gummisula som inte ger något stöd för foten. Denna uppbyggnad är 

generellt inte bra för foten och kan skapa besvär (leg. Sjukgymnast, personlig kontakt, 21 

mars 2013). Det finns två olika modeller, med antingen högt eller lågt skaft samt med olika 

färger (se bilaga 1). 

  

“Conversesjukan” är ett av många nya ord som språkrådet har publicerat bland sina nya ord år 

2012. Språkrådets (2012) definition av ordet lyder “Nytt namn på en uppsättning 

hälsoproblem som kan orsakas av tygskor med platta sulor.” (s.1). Detta nya begrepp är något 

som de sociala medierna i Sverige har belyst det senaste året. Bland annat skrev Lindholm 

(2012) i SvD en artikel att användandet av converseskor har ökat kraftigt under de senaste 

åren, trots att de snart har funnits på marknaden i 100 år. Enligt Converse (2013) grundades 

företaget Converse år 1908 i USA och har sedan år 1917 producerat skon Converse All Star, 

vilken till en början användes av manliga basketspelare. Lindholm (2012) belyser i en artikel i 

SvD också modetrendernas inflytande på vilka skor människor köper. Dock finns det en 

baksida med denna trend. SvD (2012) rapporterar även att denna sko, som är en tygsko med 

platt sula, skapar besvär i fötter och knän hos ungdomar.  

 

Enligt en legitimerad sjukgymnast på en privatklinik i Sverige (personlig kontakt, 21 mars 

2013) har smärta från fötter, underben, knän, höfter och rygg ökat hos ungdomar under de 

senaste åren. Enligt samma sjukgymnast kan man inte säga att besvären bara beror på skorna 

då även fotens uppbyggnad har en stor betydelse för att utveckla besvär. Oftast beror det på en 

kombination av fötter och skor, besvären är oftast kroniska och kommer smygande.  De 

vanligaste besvären är plantar fascit, hallux valgus, tibialis posterior syndrom och löparknä 

(leg. Sjukgymnast, personlig kontakt, 21 mars 2013).  

  

Som sjukgymnast träffar man många olika människor och stöter på problem i alla kroppens 

leder och muskler etc. Socialstyrelsens (1999) definition på sjukgymnasters yrkesområde och 

funktion lyder: 

  

“En legitimerad sjukgymnasts yrkesområde omfattar barn, ungdomar, vuxna och äldre med vanligt 

förekommande hälso- och funktionsproblem vilka begränsar eller hotar att begränsa personens 
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funktionsförmåga. Sjukgymnastiska insatser vidtas i förebyggande, behandlande och/eller 

rehabiliterande syfte och sker inom öppen och/eller sluten vård.”(s.6). 

  

Enligt ovanstående definition har alltså sjukgymnaster en viktig roll vad gäller både 

prevention och behandling av besvär som påverkar individens förmåga. Skornas påverkan på 

bland annat fötter, underben och rygg är därför ett ämne där den sjukgymnastiska kunskapen 

är viktig. Den här studien kommer att undersöka användandet av converseskor och 

förekomsten av besvär i fötter, knän och underben hos ungdomar. 
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka användandet av skor med märket Converse All Star och 

förekomsten av besvär i fötter, underben och rygg hos ungdomar. 

 

Frågeställningar 

1. Hur många av deltagarna använder converseskor? 

2. Hur många av deltagarna har besvär? 

3. Finns det ett samband mellan converseskor och besvär? 

4. Hur ofta använder de skorna? 

5. Var är besvären lokaliserade? 

6. Vad har de för besvär? 

Material och metod 

Deltagare 

Deltagarna var 18 år fyllda och gick tredje året på gymnasiet. Deltagarna var från två skolor, 

en i Lappland och en i Dalarna. Enkäterna delades ut under mars månad och fylldes i av totalt 

119 elever, 95 elever i Dalarna och 24 elever i Lappland. Exklusionskriteriet var att 

deltagarna hade specifika arbetsskor under skoltid, vilket exkluderade många av de praktiska 

programmen. Av de insamlade enkäterna exkluderades svar från 17 deltagare som inte 

uppnått 18 års ålder eller inte fyllt i fullständig bakgrundsinformation. Slutligen inkluderades 

102 deltagare i studien, varav 69 tjejer och 33 killar. 79 elever i Dalarna och 23 elever i 

Lappland.  

  

Mätinstrument 

Data samlades in genom en egenkonstruerad enkät med frågor som omfattade ungdomars 

skovanor och besvär i fötter, underben och ländrygg (bilaga 2). Innan enkäten delades ut till 

deltagarna som deltog i studien gjordes en pilotstudie (face validity test) på cirka 35 personer i 

ungefär samma ålder som de tänkbara deltagarna i studien för att testa frågornas begriplighet 

samt få feedback. Därefter gjordes några justeringar av frågornas formulering.  
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Procedur 

Genom kontakt med ansvariga för skolorna rekryterades deltagarna och godkännande gavs till 

oss att gå ut till eleverna (se bilaga 3). Även skolsköterskorna på de båda skolorna 

informerades om studien och gav sitt godkännande om att hänvisa elever till 

skolsköterskemottagningen om frågor och funderingar skulle uppstå. På skolan i Dalarna gavs 

skriftligt och muntligt godkännande av gymnasiechefen samt skolsköterskan. På skolan i 

Lappland gavs skriftligt och muntligt godkännande av ansvarig lärare samt muntligt 

godkännande av skolsköterskan. Efter godkännande av både skolansvarig, ansvarig lärare och 

skolsköterska gick författarna ut till klasserna och lämnade ut enkäter samt informationsbrev 

till eleverna (se bilaga 4). Författarna fanns tillgängliga i klassrummet under ifyllandet av 

enkäten för att svara på eventuella frågor och funderingar. Sedan samlade författarna in 

enkäterna direkt på plats.  

  

Dataanalys 

Alla svar från de inkluderade enkäterna kodades och matades sedan in i excel. Data redovisas 

deskriptivt i form av antal och procent (relativ %) för varje fråga och svarsalternativ, samt 

illustreras grafiskt genom korstabeller och figurer. 

  

Etiska överväganden 

Risken med studien var att den hos deltagarna kunde skapa frågor och funderingar kring 

risken att kunna utveckla eventuella besvär i fötter, underben och rygg. Därför lämnade 

författarna ut uppgifter om hur de skulle gå tillväga för att kontakta skolsköterska för 

rådgivning ifall att frågor och funderingar skulle uppstå. Nyttan med projektet var att den 

kunde hjälpa deltagarna att bli uppmärksamma på vilka skor de använder och se eventuella 

samband mellan skor och besvär. En annan nytta kan vara att studien inspirerar forskare att 

vilja undersöka ämnet vidare. Författarna anser att nyttan med studien överväger tänkbara 

risker.  

  

Efter godkännande av skolansvarig delades enkäter ut till vår utvalda population. Inga 

personuppgifter samlades in, vilket gör att det inte kommer gå att spåra deltagarna. Deltagarna 

fick både skriftlig och muntlig information om studien och gav därefter ett skriftligt 

medgivande om deltagande i studien. Det var författarna samt deras handledare som tog del 
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av den insamlade datan. Deltagandet var helt frivilligt och de kunde avbryta när som helst 

under studien utan att behöva redovisa anledning.  
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Resultat 

I studien deltog 102 deltagare, varav 33 (32,4 %) var killar och 69 (67,6 %) var tjejer. 79 

elever i Dalarna och 23 elever i Lappland.  

 

Av de totalt 102 deltagarna använde 68 (66,7 %) converseskor, 10 (9,8 %) hade använt 

converseskor och 24 (23,5 %) hade aldrig använt converseskor. Av de 68 deltagarna som 

använde converseskor var 57 tjejer och 11 killar.  

 

62 (60.8 %) deltagare hade eller hade haft besvär och 23 av de som hade besvär använde 

converseskor, varav alla utom en var tjejer (se tabell 1). Illustrerat i en korstabell (tabell 1) 

kan man visuellt se ett samband mellan användandet av converseskor och besvär, där 24 av 

alla deltagare i studien upplevde besvär när de använde converseskor.  

 

Tabell 1. Deltagarnas användande av converseskor samt förekomsten av besvär båda redovisat i antal 

och relativ % för de olika svarsalternativen, vilket illustrerar ett visuellt samband mellan converseskor 

och besvär. Den procentuella uträkningen läses vågrätt. Deltagarna kunde fylla i flera svarsalternativ.  

  Använder 

converseskor (n=68) 

Antal (relativ %) 

Använder inte 

converseskor (n=24) 

Antal (relativ %) 

Har använt 

converseskor (n=10) 

Antal (relativ %) 

Totalt  

(n=102) 

Antal 

Har besvär  

- Alla 

- Tjejer 

- Killar 

 

23 (76,7 %) 

22 (88,0 %) 

1 (20,0 %) 

 

6 (20,0 %) 

2 (8,0 %) 

4 (80,0 %) 

 

1 (3,3 %) 

1 (4,0 %) 

0 (0,0 %) 

 

30 

 

 

Har haft besvär 

- Alla 

- Tjejer 

- Killar 

 

23 (71,9 %) 

19 (82,6 %) 

4 (44,4 %) 

 

4 (12,5 %) 

2 (8,7 %) 

2 (22,2 %) 

 

5 (15,6 %) 

2 (8,7 %) 

3 (33,3 %) 

 

32 

Inga besvär 

- Alla 

- Tjejer 

- Killar 

 

22 (55,0 %) 

16 (76,2 %) 

6 (31,6 %) 

 

14 (35,0 %) 

3 (14,3 %) 

11 (57,9 %) 

 

4 (10,0 %) 

2 (9,5 %) 

2 (10,5 %) 

 

40 
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Hur ofta deltagarna använde skorna varierade mellan varje dag till någon gång om året. 

Hälften av de som använde eller hade använt converseskor gjorde det majoriteten av 

veckodagarna (se figur 1). 58 av deltagarna som använde eller hade använt converseskor hade 

gjort det i flera år.  

 

 

Figur 1. Hur ofta deltagarna använder converseskor.  

 

Besvären fördelade sig mellan olika delar av kroppen; fötter, underben, rygg och annat. 

Deltagarna fick själva fylla i svarsalternativet annat och uppgav då besvär från höft, tå, 

hälsena och knä. Några deltagare rapporterade besvär från flera delar av kroppen. Besvär från 

fötter var vanligast förekommande hos både killar och tjejer (se tabell 2).  

 

 

 

  

Alltid
0% Varje dag

20%

Majoriteten av 
veckodagarna

50%

Någon gång i 
månaden

21%

Någon gång om 
året
9%
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Tabell 2. Tabellen visar var i kroppen deltagarna har eller har haft besvär redovisat i antal och relativ 

% för de olika svarsalternativen, vilket illustrerar var besvären är lokaliserade och vilket som är 

vanligast för respektive kön. Den procentuella uträkningen läses lodrätt. Deltagarna kunde fylla i flera 

svarsalternativ.  

  Har besvär (n=42) 

Antal (relativ %) 

Har haft besvär (n=39) 

Antal (relativ %) 

Totalt (n=81) 

Antal 

Fötter 

- Alla 

- Tjejer 

- Killar 

 

22 (52,4 %) 

19 (54,3 %) 

3 (42,9 %) 

 

27 (69,2 %) 

20 (74,1 %) 

7 (58, 3 %) 

 

49 

Underben 

- Alla 

- Tjejer 

- Killar 

 

5 (11,9 %) 

3 (8,6 %) 

2 (28,6 %) 

 

2 (5,1 %) 

2 (7,4 %) 

0 (0,0 %) 

 

7 

Rygg 

- Alla 

- Tjejer 

- Killar 

 

10 (23,8 %) 

9 (25,7 %) 

1 (14,3 %) 

 

7 (17,9 %) 

4 (14,8 %) 

3 (25,0 %) 

 

17 

Annat 

- Alla 

- Tjejer 

- Killar 

 

5 (11,9 %) 

4 (11,4 %) 

1 (14,3 %) 

 

3 (7,7 %) 

1 (3,7 %) 

2 (16,7 %) 

 

8 

 

 

Besvärens karaktär klassificerades som smärta/värk, trötthet eller skavsår/blåsor. Smärta/värk 

var de klart vanligast förekommande besvären i alla tidigare nämnda delar av kroppen hos 

både killar och tjejer (se tabell 3). Hur ofta besvären förekom varierade mellan varje dag och 

flera dagar om året. Klart vanligast var flera dagar i månaden och flera dagar om året för både 

fötter och rygg. Besvärsperioden varierade mellan mindre än en vecka och flera år, vilket var 

de två vanligaste svaren. 

  



15 
 

Tabell 3. Tabellen visar karaktär av besvär i delar av kroppen där deltagarna har eller har haft besvär 

redovisat i antal och relativ procent. Den procentuella uträkningen läses vågrätt. Deltagarna kunde 

fylla i flera svarsalternativ.  

 Smärta/värk (n=58) 

Antal (relativ %) 

Trötthet (n=17) 

Antal (relativ %) 

Skavsår/blåsor (n=25) 

Antal (relativ %) 

Totalt (n=100) 

Antal 

Fötter 

- Alla 

- Tjejer 

- Killar 

 

32 (50,8 %) 

27 (50,9 %) 

5 (50,0 %) 

 

10 (15,9 %) 

9 (17,0 %) 

1 (10,0 %) 

 

21 (33,3 %) 

17 (32,1 %) 

4 (40,0 %) 

 

63 

Underben 

- Alla 

- Tjejer 

- Killar 

 

7 (77,8 %) 

5 (71,4 %) 

2 (100,0 %) 

 

0 (0,0 %) 

0 (0,0 %) 

0 (0,0 %) 

 

2 (22,2 %) 

2 (28,6 %) 

0 (0,0 %) 

 

9 

Rygg 

- Alla 

- Tjejer 

- Killar 

 

12 (60,0 %) 

9 (56,3 %) 

3 (100,0 %) 

 

6 (30,0 %) 

6 (37,5 %) 

0 (0,0 %) 

 

2 (10,0 %)  

1 (6,3 %) 

0 (0,0 %) 

 

20 

Annat 

- Alla 

- Tjejer 

- Killar 

 

7 (85,5 %) 

5 (83,3 %) 

2 (100,0 %) 

 

1 (12,5 %) 

1 (16,7 %) 

0 (0,0 %) 

 

0 (0,0 %) 

0 (0,0 %) 

0 (0,0 %) 

 

8 
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Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Det var svårt att hitta vetenskapliga artiklar specifikt för detta ämne då få studier är gjorda. 

Om “conversesjukan” hittades informationen endast i massmedia där vetenskapliga belägg 

saknades. Efter flertalet sökningar med olika sökord hittades dock några artiklar som ansågs 

aktuella för denna studie.  

 

Datainsamlingen gick bra men var inte helt problemfri. Första klassen som besöktes i Dalarna 

visade sig vara under 18 år vilket berodde på ett missförstånd mellan läraren och skolansvarig. 

Detta gjorde att nya klasser fick sökas på plats med hjälp av skolansvarig. Det uppstod även 

problem vid datainsamlingen i Lappland då hälften av deltagarna inte var närvarande då 

datainsamlingen gjordes. Problemet i Lappland gick inte att lösa då datainsamlingen gjordes 

dagen innan påsklovet och många lektioner var inställda. Dessa problem medförde att 

fördelningen mellan skolorna blev olika och ingen jämn könsfördelningen kunde uppnås.  

 

Enkäten var lätt att bearbeta då alla deltagare kunnat svara på alla frågor vilket medförde få 

bortfall. I efterhand skulle några frågor och svarsalternativ ha omformulerats för att få 

tydligare svar. En av frågorna vars svarsalternativ kunde ha omformulerats var frågan som 

behandlade inläggssulor. Då svarsalternativen var svåra att tolka togs den inte med i resultatet. 

Fler frågor som exkluderades från resultatet var deltagarnas kontakt med sjukvård och under 

vilken årstid converseskor användes, då det inte gav någon användbar information utifrån 

frågeställningarna.  

 

Eftersom deltagarna hade frågor och funderingar under ifyllandet av enkäterna var det bra att 

författarna var närvarande och kunde svara på dessa. Något som kunde ha gjort enkäten bättre 

var om författarna hade använt befintliga mätinstrument som färdiga frågeformulär inom detta 

ämne vid utformningen av den. Eftersom det inte fanns tidigare studier gjorda inom ämnet 

kunde inte inspiration om utformningen hittas och författarna fick istället utgå ifrån studiens 

syfte och frågeställningar.  
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Det går inte att säga att deltagarna i studien är representativa för alla Sveriges ungdomar som 

går tredje året på gymnasiet eftersom antalet deltagare var lågt, könsfördelningen inte var 

jämn och antalet deltagare från norr och söder var olika.  
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Resultatdiskussion  

Av de 102 deltagarna som inkluderades i studien var det 68 som använde skor av märket 

Converse All Star, varav 83 % av tjejerna och 33 % av killarna. I studien valde vi att titta på 

både tjejer och killar eftersom converseskor används av båda könen. Det finns idag fler 

studier gjorda på kvinnors skovanor än på mäns vilket kan bero på att det finns många fler 

typer av skor gjorda för kvinnor. Bland annat finns det fler studier gjorda på kvinnor som 

använder högklackade skor än skor som används av bara män. Studier har visat att kvinnor 

och män tänker olika vid valet av skor då kvinnor går mer efter utseende och män efter 

bekvämlighet (Goonetilleke & Luximon, 2001). En teori om varför fler tjejer än killar 

använde skorna är för att converseskor den senaste tiden har förekommit mycket i media och 

på så vis blivit väldigt populära. För att marknadsföra en produkt i media tror vi att det läggs 

större vikt vid utseende än form, vilket converseskor är ett exempel på. 

 

Converseskor är platta skor med minimalt stöd och stabilitet. Skon har ingen stötdämpning 

och är mycket flexibel. Av de 102 deltagarna i vår studie var det 62 deltagare som hade eller 

hade haft besvär och 23 av dem använde converseskor. Utifrån detta resultat kan man se att 

inte alla som använde converseskor hade besvär, vilket visar att skon kan vara bra för vissa 

personer och sämre för andra beroende på hur foten är uppbyggd. Det går inte att säga att 

skon i sig är bra eller dålig då det är så många olika faktorer som spelar in. Några av 

faktorerna som spelar in är hur länge och hur ofta man använder skorna, vid vilken aktivitet 

man använder dem och hur foten är uppbyggd.    

 

Enligt en tidigare studie gjord av Branthwaite et al. (2012) finns det ett samband mellan en 

sko med dålig passform och besvär i fötterna. Vår studie kom fram till att de vanligaste 

besvären var i fötterna men det går inte att säga om det finns ett samband mellan dessa besvär 

och användandet av converseskor. Vi kan inte dra slutsatsen att det finns något samband 

mellan converseskor och besvär i fötter då populationen var för liten samt då vi inte vet om 

besvären berodde på skon eller fotens uppbyggnad. Vårt resonemang stöds av en legitimerad 

sjukgymnast (personlig kontakt, 21 mars 2013) som informerade om att besvär från fötter, 

underben, knä, höft och ländrygg kan både bero på fotens uppbyggnad och hur skon är 

konstruerad.  
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I flera studier som handlade om skor kategoriserades de som antingen bra eller dåliga skor 

men definitionen på vad en bra respektive dålig sko är saknades. En del av studierna använde 

sig av bilder på vilka skor de hade använt i studien vilket är viktigt eftersom en bra sko kan 

vara olika beroende på vem det är som använder den. Ingen av studierna tog hänsyn till hur 

individernas fötter var uppbyggda (Dufour et al., 2009; Murley, Landorf, Menz & Bird, 2008; 

Scott et al., 2012; Branthwaite et al., 2012). Den otydliga kategoriseringen gör att man inte 

kan jämföra olika studier med varandra och gör det svårt att tolka enskilda studier. Vår studie 

med converseskor kan därför inte jämföras med dessa studier då kategoriseringen av 

converseskor är oklar.  

 

Av de 23 deltagarna som använde converseskor och hade besvär var 22 av dem tjejer. Vad det 

berodde på vet vi inte men en teori är att det är fotens uppbyggnad som är orsaken och att den 

i kombination med skon gav besvär. Converseskor var till en början designade för manliga 

basketspelare vilket kanske har gjort att de är mer anpassade för män och det är allmänt känt 

att män har mer muskelmassa än kvinnor vilket också borde inkludera foten. Utifrån detta tror 

vi att en starkare fot skulle klara av att gå i en sämre uppbyggd sko bättre en svagare fot. Vi 

menar inte att alla män har bättre uppbyggda fötter än kvinnor men det skulle kunna vara en 

tänkbar teori. För att klargöra detta skulle mer forskning behövas.  

 

Hur ofta man använder converseskor kan vara en påverkande faktor i utvecklandet av besvär. 

Hälften av deltagarna i studien som använde converseskor gjorde det majoriteten av 

veckodagarna vilket är väldigt ofta. Om man har en fottyp som inte är uppbyggd för att 

använda converseskor så är det ganska logiskt att besvär kan utvecklas i bland annat fötter, 

underben, knän, höft och rygg om dessa skor används ofta. Majoriteten av deltagarna som 

använde eller hade använt converseskor hade gjort det i flera år. Detta kan man se från två 

olika synvinklar då tiden kan ha gjort dem vana vid att använda skorna eller bidragit med mer 

besvär.  

 

Den vanligaste typen av besvär var smärta/värk och majoriteten lokaliserades till fötterna. Vår 

uppfattning är att det är vanligare att personer kopplar ihop skor med besvär i fötter än skor 

med besvär i rygg. Vi tror att det kan vara svårare att se kopplingen mellan skor och hur det 

kan påverka fötter, underben, knän, höft och rygg eftersom det är ett komplext problem och 

det krävs kunskap om fotens biomekanik för att förstå hur foten fungerar och påverkar resten 

av kroppen. Sjukgymnaster har kunskap om fotens biomekanik och kan därför informera 
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allmänheten om betydelsen av rätt sko till rätt fot. Som sjukgymnast kan man använda 

informationen som preventiv åtgärd och i behandlande syfte för att få människor att förstå 

kopplingen.  

 

Konklusion  

Det var ett flertal ungdomar som använde converseskor och en del av dem hade besvär. Det 

var fler tjejer än killar som använde converseskor men båda grupperna rapporterade 

smärta/värk i fötter som de vanligaste besvären. Hur ofta deltagarna använde skorna varierade 

från varje dag till någon gång om året men hälften av dem använde skorna majoriteten av 

veckodagarna. Det går inte att säga att det är skorna som ger besvär eller om det är fotens 

uppbyggnad som är orsaken då det är många faktorer som kan påverka utvecklandet av besvär 

i fötter, underben, knän, höft och rygg. Det skulle kunna finnas ett samband mellan 

converseskor och besvär men vidare forskning behövs.   
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Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Bilaga 2 

Enkät 

Jag samtycker till att delta i undersökningen enligt den information som jag har fått i 

informationsbrevet, samt att jag är över 18 år.  

o JA 

o NEJ 

 

Instruktion: 

Den här enkäten innehåller frågor om Dina skovanor. Besvara frågorna genom att kryssa i det 

alternativ som du tycker stämmer bäst överens med dig själv. Kryssa i ett av svarsalternativen 

om inget annat anges. 

 

1. Kön: 

o Kille 

o Tjej 

 

2. Ålder (år):___________  

 

SKOR  

3.  Använder du skor av märket Converse All Star? 

o Ja 

o Nej 

 

4. Har du använt converseskor, men inte längre? (om nej, 

svara och hoppa sedan till fråga 8) 

o Ja 

o Nej, aldrig 

 

5. Hur ofta använder du converseskor? 

o Alltid, både i vardagen och på idrotten 

o Varje dag 

o Majoriteten av veckodagarna 

o Någon gång i månaden 



 
 

o Någon gång om året 

 

6. Vilken/vilka Årstider använder du converseskor? (flera svarsalternativ tillåtna) 

o Sommaren 

o Hösten 

o Vintern 

o Våren 

o Året om 

 

7. Hur länge har du använt converseskor?  

o En vecka 

o En månad 

o 2-5 månader 

o Ett halvår 

o 7-11 månader 

o Ett år 

o Flera år 

 

8. Har du inläggssulor i dina skor? (flera svarsalternativ tillåtna)  

o Ja, jag använder dem i alla/vissa skor 

o Ja, jag använder dem i converseskor 

o Nej 

 

BESVÄR (till besvär räknas smärta, värk, trötthet, skavsår, blåsor)  

9. Har du/har du haft besvär? (Om nej, svara och hoppa sedan över resterande 

frågor) 

o Ja, jag har besvär 

o Ja, jag har haft besvär men inte längre 

o Nej, jag varken har eller har haft besvär 

 

 

 

 

 



 
 

10. Jag har/har haft besvär från…: (Ange ett eller flera svarsalternativ i den 

kategori du stämmer in på)

Har besvär från 

o Fötter 

o Underben 

o Rygg 

o Annat:_______________ 

Har haft besvär, men inte längre från 

o Fötter 

o Underben 

o Rygg 

o Annat:____________

 

11. Upplever du att du får besvär när du använder/har använt converseskor?  

o Ja 

o Nej 

 

12. Vad för slags besvär har/hade du? (flera svarsalternativ tillåtna)  

o Smärta/Värk 

o Trötthet 

o Skavsår/Blåsor 

 

13. Har du någon sjukdom eller tidigare skada som kan vara orsak till dina besvär? 

(om ja, svara och hoppa sedan över resterande frågor) 

o Ja 

o Nej 

 

14. Hur ofta har/hade du besvär? (fyll i den/de kategorier där du har besvär) 

Fötter: 

o Varje dag 

o Flera dagar i veckan 

o Flera dagar i månaden 

o Flera dagar om året 

 

Underben: 

o Varje dag 

o Flera dagar i veckan 

o Flera dagar i månaden 

o Flera dagar om året 

Rygg: 

o Varje dag 

o Flera dagar i veckan 

o Flera dagar i månaden 

o Flera dagar om året 

 

Annat: 

o Varje dag 

o Flera dagar i veckan 

o Flera dagar i månaden 

o Flera dagar om året



 
 

15. Hur länge har du haft dina besvär, alt. hade? (i den/de kategorier där du har 

besvär)

Fötter: 

o Mindre än en vecka 

o En vecka 

o En månad 

o 2-5 månader 

o Ett halvår 

o 7-11 månader 

o Ett år 

o Flera år 

 

Underben: 

o Mindre än en vecka 

o En vecka 

o En månad 

o 2-5 månader 

o Ett halvår 

o 7-11 månader 

o Ett år 

o Flera år

Rygg: 

o Mindre än en vecka 

o En vecka 

o En månad 

o 2-5 månader 

o Ett halvår 

o 7-11 månader 

o Ett år 

o Flera år 

 

Annat: 

o Mindre än en vecka 

o En vecka 

o En månad 

o 2-5 månader 

o Ett halvår 

o 7-11 månader 

o Ett år 

o Flera år

 

16. Har du varit i kontakt med sjukvården angående dessa besvär? 

o Ja 

o Nej 

  



 
 

Bilaga 3 

Informationsbrev - till skolansvarig 

 

I dag finns det forskning på att vissa skor kan ge problem som t.ex. smärta i bl.a. fötter, 

underben och rygg. Olika skomodeller och deras sula påverkar aktiviteten i underbenens 

muskulatur olika och ett par dåligt sittande skor kan ge smärta. Vidare beskrivs att människor 

inte alltid tänker på hur skon sitter utan går oftast efter dess utseende. Idag tycks antalet 

ungdomar med smärta i bl.a. fötter ha ökat på sjukgymnastmottagningar. Syftet med vår 

studie är därför att undersöka användandet av skor med märket Converse All Star och 

förekomsten av besvär i fötter, underben och rygg hos ungdomar. Vi väljer att gå ut till 

ungdomar i 18 årsåldern då användandet av converseskor är vanligt i den åldern.  

 

För att samla in information till vår studie kommer vi att gå ut med enkäter som innehåller 

frågor om skovanor och besvär till ungefär 120 elever totalt. Deltagarna garanteras 

konfidentialitet och inga personuppgifter kommer att samlas in. Det är vi och vår handledare 

som kommer att ta del av resultatet från enkätundersökningen. Vi kommer sedan att 

sammanställa resultatet och ingen enskild person eller klass kommer att kunna identifieras. 

Om frågor och funderingar skulle väckas kommer deltagarna efter godkännande att hänvisas 

till skolsköterskan för vidare rådgivning.    

 

Vi som genomför studien heter Carolin och Sandra, och läser sista terminen på 

sjukgymnastprogrammet på Luleå Tekniska Universitet. Den färdiga studien kommer att 

finnas tillgänglig på Luleå Tekniska Universitets hemsida 

(http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html) från juni 2013. Om eventuella 

funderingar kring studien uppkommer kan deltagarna kontakta oss på nedanstående uppgifter. 

 

Carolin Kuoppa-Mämmi  

Carkuo-0@student.ltu.se

Sandra Steinholtz 

Sanste-0@sudent.ltu.se  

 

Kurs: S0001H - Sjukgymnast C2: Examensarbete i sjukgymnastik 

Handledare: Katarina Mikaelsson, Universitetslektor och Leg Sjukgymnast 

Avdelningen för hälsa och rehabilitering Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå 

Telefon: 0920-49 10 00

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html


 
 

Bilaga 4 

Informationsbrev - till deltagarna 

 

Idag finns det forskning på att vissa skor kan ge problem som t.ex. smärta i bl.a. fötter, 

underben och rygg. Olika skomodeller och deras sula påverkar aktiviteten i underbenens 

muskulatur och att ett par dåligt sittande skor kan ge smärta i fötterna. Vidare beskrivs att 

människor inte alltid tänker på hur skon sitter utan de går oftast efter dess utseende och att 

olika höjd på sulan kan ge smärta. Idag har ungdomar med smärta i bl.a. fötter ökat på 

sjukgymnastmottagningar. Syftet med vår studie är därför att undersöka användandet av skor 

med märket Converse All Star och förekomsten av besvär i fötter, underben och rygg hos 

ungdomar. Vi väljer att gå ut till er, ungdomar i 18 årsåldern, då användandet av converseskor 

är vanligt i den åldern.  

 

För att samla in information till vår studie kommer vi att gå ut med enkäter som innehåller 

frågor om skovanor och besvär. Ni som fyller i enkäten är garanterade konfidentialitet och vi 

kräver inga personuppgifter. Det är vi och vår handledare som kommer att ta del av resultatet 

från enkätundersökningen. Vi kommer sedan att sammanställa resultatet och ingen enskild 

person eller klass kommer att kunna identifieras.  Resultatet kommer sedan att finnas med i 

den färdiga artikeln. Om det skulle vara så att någon av er deltagare får funderingar kommer 

ni att hänvisas vidare till skolsköterskan för vidare rådgivning. 

 

Vi som genomför studien heter Carolin och Sandra, och läser sista terminen på 

sjukgymnastprogrammet på Luleå Tekniska Universitet. Den färdiga studien kommer att 

finnas tillgänglig på Luleå Tekniska Universitets hemsida 

(http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html) från juni 2013. Om eventuella 

funderingar kring studien uppkommer kan ni kontakta oss på nedanstående uppgifter.

  

Carolin Kuoppa-Mämmi 

Carkuo-0@student.ltu.se

Sandra Steinholtz 

Sanste-0@student.ltu.se  

 

Kurs: S0001H - Sjukgymnast C2: Examensarbete i sjukgymnastik 

Handledare: Katarina Mikaelsson, Universitetslektor och Leg Sjukgymnast 

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html
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