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Sammanfattning 
 

Syfte: Framfoten är en av de vanligaste platserna i foten för smärta. Under 
metatarsalfalangealhuvudena (MTH) är också en av de vanligaste platserna för fotsår. Pelotter är en 
intervention som ibland används vid framfotsproblematik för att minska trycket under MTH. Syftet med 
detta projekt är att undersöka om pelottens höjd påverkar trycket under MTH.  
Metod: Fem deltagare rekryterades till projektet. Varje deltagare genomgick 5 mätningar med varje 
intervention; individtillverkade inlägg utan pelott, samma inlägg med en 5 mm pelott och samma inlägg 
med en 12 mm pelott. Trycket under fötterna mättes med F-Scan.  
Resultat: För en deltagare minskade trycket under framfoten mer ju högre pelott som användes. För 
en deltagare syntes motsatt effekt, alltså en ökning i tryck ju högre pelott som användes. För övriga tre 
deltagare var tryckförändringarna under framfoten inte statistiskt signifikanta.  
Slutsats: Vilken effekt pelotthöjd har på trycket under MTH varierar från person till person. Viss 
försiktighet bör vidtas vid användning av pelott, så att inte motsatt effekt jämfört med det eftersträvade 
uppstår.  
 

Nyckelord: pelott, pelotthöjd, pelottjocklek, tryck, plantartryck, metatarsalfalandealhuvud, framfot 

  



 

Summary 
 
Purpose: The forefoot is one of the most common locations for pain in the foot. The 
plantar side of the metatarsalphalangeals heads (MTH) is also one of the most common 
sites for foot ulcers. Metatarsal domes are sometimes used for treating various forefoot issues, and to 
reduce the pressure on the plantar side of the MTH. It is not known to us how the pressure is affected 
by the height of the metatarsal dome.  
Methods: 5 participants were recruited to the project. Each participant went through 5 measurements 
with each of the interventions; insole without metatarsal dome, the same insole with 5 
mm high metatarsal dome, and the same insole with 12 mm height metatarsal dome.  
Results: For one participant the pressure was reduced when higher metatarsal domes were used. 
Another participant gave the oppsoite result, namely an increace in pressure when higher metatarsal 
pads were used. The changes in pressure for the remaining 3 participants were not statistically 
significant.  
Conclusion: The effect of the height of a matatarsal dome varies from person to person. One needs to 
be cautions when metatarsal domes are used, as not to achieve the opposite of the desired effect.  
 
 
Keywords: metatarsal dome, metatarsal pad, height, thickness, pressure, plantar pressure, 
metatarsalphalangeal head, forefoot  
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1. Inledning  

En av de vanligaste platserna på foten där man känner smärta är framfoten, och detta kan delvis bero 
på att framfoten är en av de delar av foten som utsätts för störst belastning (Pauk, 2010). 
Metatarsalhuvudena är också en av de platser där fotsår oftast förekommer (Lindgren, 2014a). Det kan 
alltså vara eftersträvansvärt att minska belastningen av framfoten. Ett sätt att minska trycket på 
metatarsalhuvudena är med pelott. 

 

2. Bakgrund  
 

2.1 Tryck   
Tryck uppkommer då en kraft appliceras på en yta. Kraftens och ytans storlek avgör hur stort 
trycket blir (Richards, 2008a). Kroppen utsätts dagligen för olika höga tryck. Det som avgör hur 
kroppen reagerar är tryckets intensitet och duration (Clay, 2000; Ernsth Bravell & Malmberg, 
2004). För höga tryck kan leda till obehag och smärta (Yoon, 2015). I förlängningen kan det också leda 
till sårbildning (Richards, 2008b). Överskrider trycket 33 kPa sker en ocklusion av blodkärlen och detta 
kan leda till sår (Levine, Richards, & Whittle, 2012). 

 

2.1.1 Tryck under foten   
Vid stående och gång utsätts fötterna för tryck (Lindgren, 2014b). Vid stillastående ligger trycket 
normalt mellan 80-100 kPa och vid gång ökar det till 200-500 kPa. Vid mer krävande aktiviteter har 
tryck upp till 1500 kPa uppmätts (Levine et al., 2012; Richards, 2008b). De plantara ytor på en frisk fot 
som utsätts för högst tryck är vanligen häl och framfot. Under framfoten är det 
främst metatarsalhuvudena (MTH) och stortån som tar upp trycket (Pauk, 2010). Framfoten är den 
vanligaste lokalisationen där smärta upplevs i foten (Menz, Tiedemann, Kwan, Plumb, & Lord, 
2006). MTH är också den vanligaste plantara yta där sår uppstår (Lindgren, 2014a). 

  

2.2 Behandling av tryck under framfoten   
Det finns ett flertal olika metoder för att minska trycket under foten. Fracture walkers och 
total contact cast är behandlingar som kan underlätta läkning av fotsår (Lawless, 2001). Vid mindre 
allvarliga åkommor är detta väldigt krävande behandlingar och ett smidigare alternativ kan vara 
inläggsbehandling. 
   
Inlägg kan ha flera olika funktioner, en av dessa är tryckavlastning av känsliga delar under foten. 
Individanpassade inlägg har visats vara en effektiv behandling vid fotsmärta (Nole, Kowalsky, & 
Garbalosa, 2007), även för patienter med reumatiod artrit (Hodge, Bach, & Carter, 1999). Inlägg 
upplevs sällan helt bekväma till en början, utan det krävs en tillvänjningstid. Det finns en mängd 
varianter av stöd, uppbyggnader och liknande som kan byggas in i ett inlägg. En typ av stöd för framfoten 
är pelotter (Nole et al., 2007).   

 

2.2.1 Pelott  
Pelotter är konvexa stöd som placeras under metatarsalbenen, proximalt om MTH, och har som 
funktion att stödja upp det transversella valvet och förändra trycket under framfoten. De används 
specifikt för att minska trycket under MTH2, 3 och 4 (Brodtkorb, Kogler, & Arndt, 2008; Hodge et al., 
1999; Nole et al., 2007).  Pelotter avlastar foten genom att öka kontaktytan plantart (Lee, Landorf, 
Bonanno, & Menz, 2014). Det finns ett flertal olika typer av pelotter. Faktorer så som form, storlek och 
placering påverkar pelottens effekt på foten (Brodtkorb et al., 2008). Vilken effekt pelotten har 
på trycket varierar dock kraftigt från fall till fall. Det kan till och med förekomma att trycket under 
framfoten ökar när en pelott används (Hayda, 1994).  

  
 



 

2.3 Tryckmätning  
Tryckmätningssystem kan vara till nytta för att designa och utvärdera ortoser (Sharma, Kerry, Atkins, 
& Rayman, 2014). Det finns ett flertal olika instrument som kan användas för att mäta 
tryck plantart (Ramirez-Bautista, Huerta-Ruelas, Chaparro-Cardenas, & Hernandez-Zavala, 2017; 
Richards, 2008b). Några exempel på verktyg som kan undersöka trycket under foten 
är pedobarografer och tryckmätningsmattor (Richards, 2008b). Det finns även 
tryckmätningsinstrument som kan placeras inuti skor (Levine et al., 2012; Ramirez-Bautista et al., 2017; 
Richards, 2008b). Några exempel på sådana system är Dynafoot 2, Pedar-
X Insole, Parotec Insole, Medilogic Insole och F-Scan (Ramirez-Bautista et al., 2017).   

 

2.3.1 F-Scan  
Ett av de vanligaste sätten att mäta trycket under fötterna i forskning och klinik är med hjälp av F-Scan-
systemet, vilket är ett mätinstrument i form av en sula som används inuti en sko. Mätsulorna är 0,15 
mm tjocka och innehåller 960 trycksensorer (Patrick & Donovan, 2018; Ramirez-Bautista et al., 
2017). Man bör vara försiktig när man läser av det plantara trycket från F-Scan, eftersom det finns en 
stor variation mellan olika mätningar. Test-retest reliabiliteten har visat sig vara hög för 
framfoten (Ahroni, 1998; Patrick & Donovan, 2018).  

  
 

2.4 Tidigare studier  
Tidigare studier har jämfört olika tryckavlastande interventioner för framfoten med varandra. Hodge et 
al. (1999) jämförde olika typer av inlägg, där pelotten visade sig ha bäst smärtlindrande effekt för 
MTH2, hos patienter med reumatoid artrit. Pelotten var också den intervention som uppskattades mest 
av deltagarna.   
 

En annan studie, gjord av Guldemond et al. (2007), har undersökt 11 olika kombinationer av inläggsstöd 
med hänseende på deras effekt på plantartrycket. Bästa tryckavlastningen av framfoten gavs av 
kombinationen av pelott och medialt valvstöd. Deltagarna blev dock mindre villiga att använda inläggen 
ju mer inläggsstöd som adderades.   
 
I artikeln ”Comparison of the pressure relieving properties of various types of forefoot pads in older 
people with forefoot pain” (Lee et al., 2014) jämfördes olika typer av inläggsstöd, däribland en 6 mm 
hög pelott som placerades på olika sätt. De stöd som var placerade distalt om MTH minskade peak-
pressure under framfoten mer än de proximalt placerade stöden, oavsett vilken form stöden 
hade. Pelotten sågs som ett attraktivt alternativ eftersom den tar upp mindre volym i skon än de övriga 
stöden.   
 

Det finns inget entydigt svar på hur en pelott bör placeras. Enligt Hsi, Kang & Lee (2005) erhålls bäst 
avlastning av framfoten då pelotten placeras proximalt om MTH. 5 mm proximalt om MTH är den 
traditionella placeringen (Brodtkorb et al., 2008). Brodtkorb et al. (2008) har visat att avlastningen 
en pelott ger inte ändras signifikant när den placeras mellan 5 och 25 mm proximalt om MTH. Andra 
studier har däremot visat att pelottplaceringar distalt om MTH ger störst avlastning av 
framfoten (Hayda, 1994; Lee et al., 2014). Trycket under framfoten har visat sig ändras så mycket som 
63,69 % när pelotten flyttas 5 mm distalt eller proximalt (Hayda, 1994).  
 

Enligt Brodtkorb et al. (2008) är höjden viktigare än placeringen när det kommer till att fördela 
det plantara trycket. De påvisade att en pelott med höjden 10 mm gav en större minskning av tryck 
under framfoten än vad en pelott med höjden 5 mm gjorde. Det uppstod dock ett högre tryck 
under pelotten när den högre pelotten användes jämfört med den lägre.   
 

Den vanligaste pelotthöjden Klaveness integrerar i sina inlägg är 5-7 mm, där valmöjligheten sträcker 
sig mellan 1-20 mm (Norrby, 2019). TeamOlmeds standardiserade pelotthöjder, som integreras i 
inlägg, är 5, 8, 10 och 12 mm (Flisberg, 2019).  
  
Som nämnts ovan har Brodtkorb et al. (2008) genomfört en studie som undersöker hur höjd och 
placering av en pelott påverkar det plantara trycket under statisk belastning. Hayda (1994)har 
undersökt pelottplacering och pelottyp vid gång, men pelotthöjderna var inte tydligt angivna. Det finns 
i vår kännedom inte någon studie som undersökt hur pelottens höjd påverkar trycket 
under metatarsalhuvudena under dynamisk belastning.   



 

3. Syfte 
 

Syftet med projektet var att undersöka om trycket under metatarsalhuvudena påverkas av olika 

pelotthöjder under gång hos friska personer.   

  



 

4. Metod  
 

4.1 Deltagare   
Fem studenter från Jönköpings högskola rekryterades till studien. Rekryteringen skedde genom att 
personer tillfrågades. Inklusionskriterierna för studien var att deltagarna var myndiga. De skulle också 
kunna ta del av information och förstå svenska i tal och skrift. Alla deltagare skrev på ett skriftligt 
informerat samtycke.   
Exklusionskriterierna för deltagande var förekomst av tidigare kirurgi i nedre extremitet eller 
nedsatt sensorik i fötterna. Deltagare som var i behov av gånghjälpmedel kunde inte heller delta. 
Deltagarna fick inte heller ha andra tillstånd som kunde påverka gången eller trycket under fötterna.   

  
 

4.2 Protokoll/Genomförande   
 

4.2.1 Besök 1  
Vid första besöket genomfördes en undersökning av deltagarnas fötter. Undersökningen inleddes med 
att uppgifter så som namn, ålder och skostorlek registrerades. Därefter togs en kort anamnes med fokus 
på deltagarens fothälsa. De tillfrågades också om de tidigare använt inlägg. Fötterna inspekterades och 
palperades. Även benlängdsskillnad, fötternas rörelseomfång och styrka undersöktes. Därefter skedde 
en måttagning av fötterna för att ta reda på vilken skostorlek som skulle användas vid datainsamling. 
En visuell gånganalys och efterföljande avtryck med tramp i låda genomfördes på varje deltagare.   

 

4.2.2 Tillverkning   
 

4.2.2.1 Inlägg   
Avtrycken som togs vid besök 1 fylldes med gips och 
modellerades för inläggstillverkning. EVA-plattor (EVA 
M1, 50/55-shore, 14 mm, Brunner) värmdes i en ugn i 
8 minuter i 150 grader. Därefter vakuumformades de 
över de modellerade inläggsgipsarna. Inläggen slipades 
för att passa bra i undersökningsskon 
(Merrell, Tetrex Crest Wrap, USA), se Figur 1. Inläggen 
inspekterades av en erfaren ortopedingenjör.  
 

4.2.2.2 Pelotter  
Pelotter tillverkades av 14 mm EVA-plattor (EVA M3, 35/40-shore, Brunner, Sverige). Formen 
på pelotterna mallades ut på EVA-plattor, och därefter slipades pelotten till förutbestämd form och 
höjd. Pelotterna slipades till 5 respektive 12 mm höjd. Höjden kontrollerades med ett skjutmått. Skinn 
mallades ut och limmades på de färdigslipade pelotterna och höjden kontrollerades ännu en gång med 
ett skjutmått. Pelotterna i storlek 40-43 var 10 cm långa och 7,5 cm breda på det bredaste stället. 
Pelotterna i storlek 38-40 var 9,3 cm långa och 7,3 cm på det bredaste stället. Pelotterna i storlek 35-37 
var 8,5 cm långa och 7 cm på det bredaste stället. Färdigställda pelotter se Figur 2.   
 

Figur 1: Undersökningsskon Merrell Tetrex Crest Wrap 



 

 
Figur 2: Färdigställda pelotter 

Undersökningsskornas innersulor mallades av på kartong och skars 
därefter ut. Deltagarens fot placerades på kartongmallen och MTH 
palperades fram. Markeringar gjordes på mallen där MTH1 och 5 
identifierades. En linje drogs mellan dessa två punkter. Detta definierades 
som metatarsallinjen. 5 mm proximalt om metatarsallinjen drogs 
pelottplaceringslinjen. Pelottens distala EVA-kant placeras i nivå 
med pelottplaceringslinjen. En längdlinje drogs från den mest distala 
punkten på mallen till den mest proximala punkten. En linje drogs från 
den mest distala punkten på pelotten till den mest proximala 
punkten. Pelotten roterades så att dessa linjer var parallella. Deltagarens 
tredje MTH palperades fram och markerades på 
mallen. Pelotten placerades så att markeringen för MTH3 var i linje 
med pelottens längslinje. Pelottens konturer ritades av på mallen. Se 
Figur 3. 
 
 

 

4.2.3 Besök 2  
Deltagarna vägdes utan skor innan datainsamligen startade. F-
scan sensorerna (TecScan Inc., version 7, USA) mallades ut och klipptes 
till för att passa i skorna. Deltagarna fick sedan ta på sig skor, inlägg 
utan pelott och F-scan och vänja sig vid dem i ungefär 5 minuter. Därefter 
genomfördes mätningen. En kontroll genomfördes för att säkerställa att 
all nödvändig data var insamlad. Data samlades in med 50 Hz, under 8 
sekunder då deltagarna gick i självvald hastighet på plant golv. Detta upprepades fem gånger med varje 
intervention. Efter mätningen med inlägg utan pelott hjälpte undersökningsledaren deltagaren att ta av 
skorna. Pelotter applicerades med dubbelhäftande tejp på inläggen enligt placeringsschema, se Figur 3. 
Härnäst fick deltagarna hjälp att ta på skor, inlägg med pelott och F-scan. Sedan fick de vänja sig vid 
den nya interventionen i 5 minuter innan nästa datainsamling påbörjades. Fem repetitioner 
genomfördes med denna intervention. Efter varje datainsamling kontrollerades insamlad data. 
Undersökningsledarna bytte pelott på inlägget och samma procedur 
genomfördes. Pelottordningen randomiserades. Innan deltagarna gick hem kontrollerades ännu en 
gång att all nödvändig data var insamlad, och om inte upprepades den saknade mätningen.   
  
 

4.3 Databearbetning 

Första och sista steget exkluderades ur varje gångserie. Average peak pressure valdes, vilket gav 
medelvärdes-peak-pressure av stödfaserna i gångserien. Stegen kalibrerades efter deltagarens vikt. 
Detta utfördes för samtliga gångserier. Alla vänstersteg exkluderades.  
 

TAM-boxar placerades över framfotsdelen på tryckbilderna av fötterna. Boxarna justerades tills 
undersökningsledarna ansåg dem vara placerade över MTH. Mallen sparades och applicerades på 
samtliga tryckbilder av fötterna för deltagaren. En auto place template applicerades på 
varje tryckbild. Baell-linjen justerades så den sträckte sig mellan MTH1-5. Värden för trycket på MTH1-

Figur 3: Mall för pelottplacering 



 

5 visades då i programmet. Dessa värden antecknades och fördes över till Excel. Detta upprepades på 
nytt för varje deltagare.   

  
 

4.4 Statistisk analys   
Varje MTH för varje deltagare undersöktes för normalfördelning. Vid parametriska data utfördes 
ANOVA repeated meassurement test. För icke-parametriska data utfördes Friedmanns test. Parat t-test 
och Wilcoxon Signed Rank Test genomfördes för att undersöka mellan vilka interventioner en eventuell 
statistisk signifikant skillnad kunde ses. Signifikansnivå 0.05 valdes. Alla statistiska beräkningar 
utfördes i SPSS version 25. Medelvärde och standardavvikelse beräknades i Excel.   
  
 

4.5 Etiska överväganden  
Alla deltagare fick skriva på ett skriftligt informerat samtycke innan medverkan i studien genomfördes. 
Undersökningsledarna genomförde en etisk egengranskning som godkändes av handledare och 
kursansvarig innan studiens datainsamling påbörjades.   
 

 

 

  



 

5. Resultat 
5.1 Demografi  
Fem deltagare medverkade i studien, fyra kvinnor och en man (Tabell 1). 

 

Tabell 1: Demografisk data för deltagarna i studien  

 Ålder  
(År) 

Vikt 
(kg) 

Fotlängd  
(mm) 

Medelvärde ± SD 22,6 ± 2,1 65,5 ± 13,4 238,8 ± 12,0 
 

 

5.2 Framfoten som helhet 
När samtliga MTH för varje deltagare adderas ihop till en framfot syns tydliga variationer mellan 

deltagarnas resultat.  

Hos deltagare 1 syns ingen signifikant tryckförändring mellan de olika interventionerna. Se Figur 4.  

Tryckförändringarna hos deltagare 2 är signifikanta. Trycket ökar med 162,6 kPa mellan ingen pelott 

och 5 mm pelott (p=0,006). Mellan ingen pelott och 12 mm pelott ökar trycket med 346 kPa (p=0,002). 

Trycket ökar med 183,4 kPa mellan 5 mm pelott och 12 mm pelott (p=0,008). Se Figur 4.  

Det finns inte heller några signifikanta skillnader mellan pelotthöjderna för varken deltagare 3 eller 4. 

Se Figur 4. 

Det finns en signifikant skillnad i tryck mellan några av interventionerna hos deltagare 5. Trycket 

minskar med 235,4 kPa mellan ingen pelott och 12 mm pelott (p=0,013). Trycket minskar med 101 kPa 

mellan 5 mm pelott och 12 mm pelott (p=0,013). Se Figur 4. 

 

 

Figur 4: Diagram över trycket under framfoten för alla deltagare och alla interventioner 

 

 

 



 

5.3 Tryck under metatarsalhuvuden 
Trycket under MTH varierar tydligt mellan de olika deltagarna, se Tabell 2. För vissa deltagare sker en 

signifikant minskning i tryck och för andra deltagare sker en signifikant tryckökning. För andra 

deltagare sker inga signifikanta tryckförändringar.   

 

Tabell 2: Medelvärde±standardavvikelse, mätt i kPa, för samtliga 5 repetitioner för alla deltagare under alla 

interventioner 

  Deltagare 1 Deltagare 2 Deltagare 3 Deltagare 4 Deltagare 5 

  
MTH1 

          

Ingen pelott 233,4±82,1 234,2±34,1 329,4±55,9 284,6±92,5 299,8±23,3 
5mm pelott 206,8±30,4 260,8±22,8 369,0±57,6 273,8±30,8 269,4±10,0 
12mm pelott 252,6±7,9 379±35,3 341,4±153,1 324,2±16,9 224,6±7,8 
  
MTH2 

          

Ingen pelott 178,4±75,0 264,6±20,1 201,0±30,2 231,0±71,2 316,2±28,5 
5mm pelott 184,4±32,8 288,2±17,3 222,0±32,7 189,2±12,2 298,4±7,7 
12mm pelott 327,4±11,3 360,2±25 177,4±63,8 228,2±8,6 275,6±7,2 
  
MTH3 

          

Ingen pelott 209,2±93,6 172,8±15,4 188,8±31,8 205,0±73,1 298,8±17,0 
5mm pelott 238,8±44,5 242,4±20,2 140,0±29,3 159,2±18,0 265,8±17,0 
12mm pelott 260,2±24,1 235,8±33,9 120,0±51,4 211,8±12,9 241,8±5,8 
  
MTH4 

          

Ingen pelott 149,6±71,1 86,6±5,8 188,8±31,4 113,4±34,6 209,0±18,1 
5mm pelott 178,8±32,3 116,4±11,1 132,0±23,4 125,6±7,8 184,2±26,6 
12mm pelott 190,4±7,8 104,8±12,0 104,4±34,9 106,4±6,3 160,6±10,4 
  
MTH5 

          

Ingen pelott 90,8±42,6 46±3,7 150,4±24,2 60,6±17,4 136,8±10,4 
5mm pelott 101,8±15,2 54,8±4,1 188,4±32,8 59,0±12,4 108,4±19,8 
12mm pelott 90,6±20,2 66,2±10,1 217,4±84,5 146,2±19,3 122,6±14,9 

 

5.3.1. Deltagare 1 

För deltagare 1 uppmättes signifikant skillnad i tryck endast under MTH2. Den signifikanta 

tryckskillnaden var en ökning mellan ingen pelott och 12 mm pelott (149 kPa, p=0,046) respektive en 

ökning mellan 5 mm och 12 mm pelott (143 kPa, p=0,003).  Se Figur 5.  
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Figur 5: Trycket vid MTH1-5 för de tre interventionerna  

 

 

5.3.2. Deltagare 2 

För deltagare 2 sågs signifikanta skillnader för samtliga MTH. För MTH1 sågs en signifikant skillnad 

mellan alla interventioner. Mellan ingen pelott och 5 mm pelott skedde en tryckökning på 26,6 kPa 

(p=0,028), mellan ingen och 12 mm pelott skedde en ökning på 144,8 kPa (p=0,005) och mellan 5 mm 

och 12 mm ökade trycket med 118,2 kPa (p=0,004). Under MTH2 skedde en signifikant ökning i tryck 

mellan 5 mm och 12 mm pelott (72 kPa, p=0,001). För MTH3 fanns det endast en signifikant 

tryckökning mellan ingen och med 5 mm pelott på 69,6 kPa (p=0,028). Även under MTH4 fanns det en 

signifikant skillnad i tryck mellan ingen och 5 mm pelott (29,8 kPa, p=0,022). Under MTH5 skedde en 

signifikant tryckökning mellan ingen pelott och 5 mm pelott (8,8 kPa, p=0,000) respektive mellan ingen 

pelott och 12 mm pelott (20,2 kPa, p=0,015). Se Figur 6.  
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Figur 6: Trycket vid MTH1-5 för de tre interventionerna 



 

 

 

5.3.3. Deltagare 3 

Det fanns endast en signifikant tryckskillnad under MTH4 mellan ingen pelott och 12 mm pelott 

(p=0,023), där trycket minskade med 84,4 kPa. Se Figur 7.  
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Figur 7: Trycket vid MTH1-5 för de tre interventionerna  

 

 

 

5.3.4. Deltagare 4 

Hos deltagare 4 fanns det endast en signifikant skillnad i tryck under MTH5. Den signifikanta 

tryckskillnaden var en ökning i tryck mellan ingen pelott och 12 mm pelott på 85,6 kPa (p=0,000) och 

mellan 5 mm pelott och 12 mm pelott skedde ökning i tryck på 87,2 kPa (p=0,004). Se Figur 8.  
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Figur 8: Trycket vid MTH1-5 för de tre interventionerna  



 

5.3.5. Deltagare 5 

Det uppmättes signifikanta tryckskillnader mellan interventionerna för samtliga MTH förutom under 

MTH5. För MTH1 sågs en skillnad på 75,2 kPa (p=0,007) mellan ingen pelott och 12 mm pelott. Det 

fanns också en signifikant tryckskillnad mellan 5 mm och 12 mm pelott (44,8 kPa, p=0,004). Under 

MTH2 fanns det en signifikant skillnad överlag, men det var inte möjligt att identifiera mellan vilka 

interventioner denna signifikanta skillnad fanns.  

Det fanns även en statistisk signifikans mellan 5 mm och 12 mm pelott på 57 kPa (p=0,002) under 

MTH3. Även under MTH4 finns en statistisk signifikant skillnad i tryck. Denna tryckskillnad är mellan 

ingen pelott och 12 mm pelott (48,4 kPa, p=0,036). Se Figur 9.  
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Figur 9: Trycket vid MTH1-5 för tre de interventionerna 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

6. Diskussion  
  
Syftet till att denna studie genomförts var för att pelotter är ett möjligt behandlingsalternativ för att 
minska trycket under MTH. För vissa fungerar behandling med pelott bra och för vissa fungerar det inte. 
Anledningen till att vi valt att titta på trycket under just MTH är att pelotten främst ska påverka 
MTH (Brodtkorb et al., 2008; Hodge et al., 1999; Lee et al., 2014; Nole et al., 2007). 
 
Litteratursökning har visat att det finns en del studier som har tittat på placering av pelotter (Brodtkorb 
et al., 2008; Hayda, 1994; Hsi et al., 2005; Lee et al., 2014), men inte så många som har tittat på hur 
höjden av pelotter påverkar trycket under MTH vid gång med skor.  
  
  

6.1 Resultatdiskussion   

6.1.1 Framfot 
Vid analysering av tryckdata där framfoten betraktas som en helhet har en statistisk signifikant 
tryckskillnad endast uppmätts hos deltagare 2 och 5. Hos deltagare 2 ökar trycket under framfoten ju 
högre pelotten är och hos deltagare 5 sker det en tryckminskning under framfoten när 12 
mm pelotten användes. För de tre övriga deltagarna uppmättes inga statistiskt signifikanta 
tryckskillnader.   
 

Ett flertal studier (Brodtkorb et al., 2008; Guldemond et al., 2007; Hayda, 1994; Hsi et al., 2005; Lee et 
al., 2014) har kommit fram till att pelotter avlastar trycket under framfoten. Denna slutsats är dock inget 
som vår studie kan stödja. I vår studie var det endast deltagare 5 som uppvisade en signifikant 
tryckminskning mellan de olika höjderna på pelotterna. Deltagare 2 visade däremot ett motsatt resultat. 
Där skedde det nämligen en statistiskt signifikant ökning av trycket under framfoten ju högre pelott som 
användes. Ett liknande mönster kunde också ses i en studie genomförd av Hayda (1994), där några av 
mätningarna gav en tryckminskning och andra mätningar en tryckökning när pelotter användes. Det 
skedde, som ovan nämnts, ingen signifikant tryckförändring för merparten av deltagarna i vår studie 
när de använde de olika interventionerna. Utifrån detta resultat kan vi se att alla fötter inte reagerar på 
samma sätt på samma intervention, vilket också Hsi, Kang och Lee (2005) tidigare har kommit fram till 
i sin studie.  
  
Den enda studien vi hittat som jämför olika pelotthöjder är Brodtkorb et al. (2008). De kom fram till 
slutsatsen att en 10 mm hög pelott minskar trycket under framfoten mer än vad en 5 mm pelott gör. På 
grund av detta förväntade vi oss ett liknande resultat; en 12 mm hög pelott tryckavlastar framfoten mer 
än en 5 mm pelott gör. Detta var dock inte tydligt i vårt resultat. I resultatet för deltagare 5 kunde vi se 
en tryckminskning under framfoten vilket också, som ovan nämnts, Brodtkorb et al. (2008) kommit 
fram till. Deltagare 2 visar dock upp motsatta resultat i form av en tryckökning vid användning av pelott. 
Baserat på dessa två deltagarna verkar det som om att pelotten ger en större tryckförändring ju högre 
den är, vare sig det är en minskning eller ökning i tryck. Detta mönster syns dock inte hos de övriga 
deltagarna och det går därför inte heller att dra den slutsatsen.   
 

Enligt våra resultat så bör pelotter användas med försiktighet i tryckavlastningssyfte. Pelotten kan i 
bästa fall få den tryckavlastande effekten som önskas och i andra fall ingen effekt alls. Det verkar som 
att pelotterna i värsta kan ha motsatt effekt och öka trycket på ytan som man egentligen vill tryckavlasta.  
 
 

6.1.2 MTH  
Vid analysering av tryckdata från deltagare 1 och 2 ser vi generellt en ökning av tryck vid användning 
av pelott med höjderna 5 mm och 12 mm. Ett undantag från detta är under MTH1 hos deltagare 1 där 
det skedde en minskning i tryck vid användning av en 5 mm hög pelott. Denna tryckminskning var dock 
inte statistiskt signifikant.  
 

Hos deltagare 3, 4 och 5 sågs en minskning i tryck under vissa delar av framfoten. För deltagare 3 
minskade trycket enbart vid användning av 5 mm pelotten, och inte 12 mm pelotten under 
MTH2. Under MTH3 och MTH4 minskade trycket vid användning av båda höjderna på 
pelott. Tryckminskningarna under MTH2 och MTH3 var dock inte signifikanta.  
 



 

Hos deltagare 4 sågs en tryckminskning under alla MTH, förutom under MTH4, när en 5 
mm pelott användes. Dessa tryckminskningar var dock inte signifikanta. Den enda signifikanta 
tryckskillnaden som uppmättes var en tryckökning under MTH5 vid användning av 12 mm pelott vid 
jämförelse med ingen pelott.   
 

För deltagare 5 sågs en minskning i tryck under samtliga MTH när pelott användes. Trycket minskade 
mer ju högre pelott som användes, med undantag för MTH5, där 5 mm pelott gav en större 
tryckavlastning än 12 mm pelotten. Båda höjderna av pelott gav en tryckminskning jämfört med när 
ingen pelott användes. Vissa av skillnaderna var signifikanta, skillnaden mellan ingen pelott och 5 
mm pelotten var dock aldrig signifikant. Tryckskillnaderna under MTH2 var också signifikanta, men det 
kunde inte specificeras mellan vilka interventioner.   
 

Pelotter har ofta till uppgift att minska trycket under framfoten, speciellt under MTH2-4 (Brodtkorb et 
al., 2008; Hodge et al., 1999; Nole et al., 2007). Vi förväntade oss att se en större tryckminskning under 
MTH2-4 än under MTH1 och MTH5. Det var dock bara deltagare 3 som uppvisade ett sådant mönster, 
och då var enbart minskningen mellan ingen pelott och 12 mm pelott under MTH4 signifikant. Vi 
förväntade oss också att se en större tryckminskning under samtliga MTH när 12 mm pelotten användes 
jämfört med när 5 mm pelotten användes. Detta på grund av att Brodtkorb et al. (2008) i sin studie har 
visat att 10 mm höga pelotter ger mer avlastning av metatarsalhuvudena än 5 mm höga pelotter.    
  

6.1.3 Möjliga förklaringar  
En möjlig förklaring till de varierande tryckbilderna skulle kunna vara fotens flexibilitet hos 
deltagarna. Enligt Hsi et al. (2005) är det viktigt att tänka på och ta hänsyn till individens fotanatomi 
och fotflexibilitet vid utformning av inlägg och val av höjd på pelott. I detta projekt fick alla deltagare 
samma intervention. Vi tog alltså inte hänsyn till fotens flexibilitet.   
 

En annan möjlig förklaring är placeringen av pelotterna. Pelotterna placerades på ett systematiskt sätt 
med hjälp av en mall, men vi kan inte säkerställa exaktheten på placeringen. Även 
vid pelottplacering måste man ta hänsyn till individens fotanatomi.   
 

Det fanns en stor spridning i vår data, se Tabell 2. I datamängden fanns det 25 outliers, varav 12 hos 
deltagare 4. På grund av att datamängden var liten valde vi att behålla dessa värden ändå. Vi är väl 
medvetna om att dessa saker kan ha påverkat resultatet.  
  
  

  

6.2 Metoddiskussion   
  
Höjderna av pelott som undersöktes i denna studie var 5 mm och 12 mm. Dessa höjder valdes eftersom 
de är de lägsta och högsta standardiserade pelotthöjderna hos TeamOlmed (Flisberg, 2019). Om det 
hade visat sig finnas en statistiskt signifikant skillnad i tryck mellan de olika pelotterna hade det kunnat 
vara intressant att undersöka de mellanliggande höjderna. Om det inte visade sig finnas någon skillnad 
i tryck mellan 5 mm och 12 mm är det troligt att det heller inte skulle finnas mellan de mellanliggande 
höjderna. Därför valdes extremerna. 5 mm pelotter är en av de vanligaste pelotthöjderna som används 
i Klaveness inlägg (Norrby, 2019). Detta är alltså pelotthöjder med klinisk relevans. För att undvika att 
trycket under framfoten skulle påverkas av i vilken ordning pelotterna testades 
randomiserades denna för deltagarna.  
  
Syftet med studien var att undersöka om höjden av en pelott påverkar trycket 
under metatarsalhuvudena. För att undvika förvirrande faktorer placerades pelotten på samma sätt för 
alla deltagare och höjder. Flera studier (Brodtkorb et al., 2008; Hayda, 1994; Hsi et al., 2005; Lee et al., 
2014) har undersökt vilken pelottplaccering som ger mest effektiv avlastning av framfoten och kommit 
fram till olika resultat. En placering 5 mm proximalt om MTH valdes i detta projekt eftersom det är en 
placering som varit med i flera studiers undersökningsintervall, och som enligt Brodkorb et. 
al. (2008) är den mest traditionella pelottplaceringen.  
  
I tidigare studier där pelotthöjdens effekt på tryck under framfoten undersökts (Brodtkorb et al., 
2008) har detta skett när deltagarna står still. Detta motiveras med att pelotten främst utövar sin effekt 
när hela foten har kontakt med marken. Det är dock tänkbart att pelotter även påverkar 
tryckfördelningen vid gång. Vi valde därför att göra datainsamlingen under dynamisk belastning.   



 

   
I Brodkorbs (2008) studie använde deltagarna pelott men inte skor. Vi tror dock inte att detta är en så 
vanligt förekommande situation. Pelotter är ofta integrerade i individanpassade inlägg och används i 
skor. Enligt Guldemond et al. (2007) ges bäst tryckavlastning av framfoten av kombinationen 
av pelott och medialt valvstöd. Därför hade deltagarna i vår studie skor och individanpassade inlägg vid 
datainsamlingen. För att undvika att andra faktorer än pelotthöjd skulle påverka resultatet använde alla 
deltagare samma typ av sko.   
  
Mätinstrumentet som användes för att undersöka tryckfördelningen var F-Scan, eftersom det kan 
mäta plantara tryck inuti en sko. F-Scan är ett av de vanligaste systemen som används kliniskt för att 
mäta detta (Patrick & Donovan, 2018; Ramirez-Bautista et al., 2017). 
   
För att F-Scan-sensorerna skulle vänjas vid temperaturen i skon, och för att deltagarna skulle hinna 
vänja sig vid interventionerna (TekscanInc., 2014), gavs deltagarna 5 minuters  invänjningstid innan 
varje datainsamling.  Varje deltagare genomförde 5 repetitioner med varje intervention. Detta gjordes 
för att minska sannolikheten för falska signifikanser.  
  

För att på ett relevant sätt kunna tolka vår data genomfördes i början av projektet en undersökning av 
deltagarnas fötter. Fötterna undersöktes för prominenser, flexibilitet, rörelseomfång med mera och en 
enkel visuell gånganalys genomfördes.  Hade en prominens eller gångavvikelse uppmärksammats hade 
detta kunnat förklara avvikelser i data från F-Scan. Under undersökningarna uppmärksammades dock 
inte någon förändring av deltagarnas fötter som kan ha påverkat trycket under foten. Alla 
undersökningarna genomfördes av samma undersökningsledare för att minimera risken för 
interreliabilitet.    
  
Ytterligare en anledning att undersökningarna genomfördes var för att säkerställa att ingen deltagare 
behövde exkluderas ur studien. Exklusionskriterierna användes för att förhindra att deltagare som 
skulle riskera att ta skada av interventionerna skulle delta i studien.  
  

  

6.2.1 Begränsningar   
   
Vid tolkning av resultatet bör man ta hänsyn till att det finns brister i projektet. Studien är baserad på 
ett litet underlag, endast fem deltagare. Det är fyra kvinnor och en man i åldrarna 20–25 år. Det är inte 
troligt att dessa fem deltagare kan representera hela populationen. För att få större statistisk säkerhet 
bör fler deltagare medverka i studien. Ingen power-analys har gjorts.   
  

Undersökningsledarna som genomfört projektet är studenter, inte legitimerade ortopedingenjörer, och 
de har begränsad erfarenhet av att genomföra undersökningar av patienter och tillverka inlägg 
och pelotter. Det finns därmed en förhöjd risk att inlägg och pelotter inte håller samma kvalitet som om 
de vore tillverkade av en kliniker med mer erfarenhet. För att säkerställa att pelotterna var likvärdiga i 
form kontrollerades de visuellt för symmetri, och höjden kontrollmättes. För att undvika felkällor 
inspekterades inläggen och pelotterna efter färdigställning av en erfaren ortopedingenjör.   
  

Under datainsamlingen gick ett flertal F-Scan-sensorer sönder och var tvungna att bytas ut. Test-retest-
reliabiliteten för framfoten inom en sensor har visats vara god eller hög (Ahroni, 1998; Patrick & 
Donovan, 2018). Vi vet dock inte om interreliabiliteten mellan två olika sensorer är lika bra som 
reliabiliteten inom en sensor. Detta kan i så fall ha påverkat resultatet. 
  

Efter att den första pelotten använts syntes en svag kontur av den på inläggets yta och den 
andra pelotten kunde därför placeras på samma plats som den föregående. Det är därför inte någon stor 
risk att placeringen skiljer sig inom en deltagare. En liten risk finns dock att pelottplaceringen skiljer sig 
mellan deltagarna. En pelottplacering där pelottens distala kant var belägen 5 mm proximalt om MTH 
eftersträvades. Trots att mallar för pelottplacering användes kan pelotterna ha placerats några 
millimeter fel, och det kan ha påverkat trycket under foten.   
  

I databearbetningsfasen placerades TAM-boxarna och Baell-linjen ut manuellt, vilket ger en risk för 
felplacering. Om dessa strukturer flyttades ändras de värden för tryck på metatarsalhuvudena som F-
Scan-programmet presenterade. Vi ville säkerställa att samma punkter undersöktes för varje mätning 
inom samma deltagare. Därför upprättades och sparades en manuell TAM-boxplacering för varje 



 

deltagare. Denna mall kunde sedan appliceras på samtliga mätningar för deltagaren. Baell-linjen drogs 
manuellt med TAM-boxarna som landmärken. Det går inte att helt fastslå att Baell-linjen är identiskt 
placerad för varje mätning vilket kan ha påverkat resultatet.    
  

Endast tryckbilderna för höger fot valdes för att analyseras. Eftersom samtliga deltagare var friska och 
inte uppvisade några större gångavvikelser förväntades ingen stor skillnad mellan höger och vänster fot, 
och enbart en fot valdes för analys. Detta var för att uppnå en datamängd som var rimlig för projektets 
tidsplan och omfattning. På grund av att vänsterfötterna exkluderades är det dock möjligt att signifikant 
information inte framkommit.   
  

Det som har undersökts i det här projektet är om trycket förändras under metatarsalhuvudena när 
deltagaren går med pelotter i olika höjder. Det har inte undersökts om skillnader i tryck är direkta 
konsekvenser av pelotten. En möjlig förklaring till tryckförändringar är att deltagarna är ovana 
vid pelotter och upplever dem som obekväma, och därför ändrar sitt gångmönster. Detta skulle i sin tur 
kunna leda till förändringar i tryck. I denna studie har gångmönsterförändringar inte undersökts.   
  

Enligt Hsi et al. (2005) bör man ta hänsyn till varje fots unika anatomi när och om pelott ska utformas. 
Hur hög pelott som är lämplig beror på fotens flexibilitet och form. Detta är något som detta projekt inte 
har tagit hänsyn till. Samtliga deltagare har använt pelotter i samma höjder, oberoende av fottyp.   
  

  
  

6.3 Förslag på vidare forskning  
Ett förslag på vidare forskning inom området är att titta på hur stort trycket blir över pelotten på 
fotens plantara sida. Man skulle kunna undersöka om detta tryck blir skadligt högt. Ett annat förslag på 
vidare forskning är att titta på om höga pelotter påverkar en individs gångmönster. Det vore också 
intressant att se om pelotter avlastar framfoten bättre hos en typ av fot jämfört med en annan fottyp. 
Saker som har undersökts när det gäller pelotter är placering, höjd och material, men det vore också 
intressant att se hur hårdheten hos en pelott påverkar tryckfördelningen på framfoten.   
  
I fortsättningen är det önskningsvärt att studier som undersöker pelotter tydligare beskriver sin 
placering. I många fall är det otydligt ifall det är den främre kanten eller apex på pelotten som är 
placerad exempelvis 5 mm proximalt om MTH.   
 

 

  



 

7. Slutsatser  
 

En pelotts höjd verkar inte vara det som i huvudsak avgör trycket under MTH. För tre av deltagarna var 

förändringen i tryck under MTH inte statistiskt signifikant. För en deltagare ökade trycket mer ju högre 

pelott som användes, och för en deltagare minskade trycket ju högre pelott som användes. Hur en pelott 

påverkar trycket varierar från person till person, och man bör vara uppmärksam på att pelotten inte 

alltid ger den effekt man förväntar sig. Utformningen av ett inlägg, med eller utan pelott, bör anpassas 

för individen. 
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