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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med den här studien var att undersöka den upplevda effekten av upprepad 

behandling med kinesiotejp under 2 veckor, sett till smärta och besvär hos idrottare med 

medialt tibiasyndrom (MTS). Frågeställningarna som ställdes var: vilken effekt har 

behandling med kinesiotejp på smärta vid MTS samt vilken effekt har behandling med 

kinesiotejp på besvär och symtom vid medialt MTS? 

 

Metod: Femton personer med diagnosen MTS deltog i studien (10 kvinnor och 5 män). 

Samtliga deltagare var aktiva inom friidrott alternativt löpning. Deltagarna skattade sin smärta 

i båda benen, men endast ett ben tejpades. En lottning utfördes för att fastställa vilket ben som 

skulle behandlas med kinesiotejp. De med smärta i enbart ett ben tejpades på det benet som 

var symtomgivande. Deltagarna tejpades vid 2 tillfällen, de tejpades vid det första mötet och 

tejpen fick sedan sitta kvar i 6 dagar. Den sjätte dagen tog deltagarna själva bort tejpen och 

dagen efter utfördes samma tejpning igen. Sex dagar senare togs tejpen bort och efter 2 

veckor utan tejp skickades en uppföljningsenkät ut. Deltagarna skattade upplevd smärta och 

besvär i båda benen på en visuell analog skala (VAS) vid första mötet och en uppföljning av 

smärta och besvär gjordes efter 1, 2 och 4 veckor. De fick också uppge upplevd 

symtomförändring efter 1, 2 och 4 veckor.  

 

Resultat: Upplevd smärta och besvär mätt på VAS-skalan visade ingen signifikant förändring 

över tid mellan det tejpade benet och det otejpade benet. Vid första uppföljning upplevde 

dock 12 av 15 (80 %) en symtomförbättring i sitt tejpade ben, medan 2 av 12 (16,7 %) 

upplevde en förbättring i sitt otejpade ben (p<0,05). En tendens till upplevd förbättring fanns 

vid uppföljning vid vecka 2: 9 av 15 (60 %) upplevde en förbättring på sitt tejpade ben medan 

3 av 12 (25 %) upplevde en förbättring på sitt otejpade ben (p=0,57).  

 

Slutsats: Resultatet i denna studie visade att behandling med kinesiotejp kunde minska 

upplevda symtom hos idrottare med MTS den första veckan efter applicering. En tendens till 

minskning av upplevda symtom kunde även ses vid uppföljning efter 2 veckor med 

behandling av kinesiotejp. Ingen ytterligare effekt kunde ses efter borttagning av tejpen. 

Denna omedelbara effekt visar att kinesiotejp kan vara en möjlig behandlingsmetod för 

idrottare med MTS.   

 

Nyckelord: medialt tibiasyndrom, MTS, kinesiotejp, idrottare, överbelastningsskada 



Abstract 

Aim: The purpose of this study was to examine the perceived effect of repeated treatment 

with kinesiotape during 2 weeks, in terms of pain and symptoms in athletes with medial tibial 

stress syndrome (MTSS). The research questions were: what effect does treatment with 

kinesiotape has in pain of  MTSS and what effect does treatment with kinesiotape has in pains 

and symptoms of MTSS?  

 

Method: Fifteen people diagnosed with MTSS participated in the study (10 women and 5 

men). All participants were track- and-field athletes or runners. The participants estimated 

their pain in both legs, but only one leg was taped. A lottery was conducted to determine 

which leg was to be treated with kinesiotape. Those with pain in only one leg were taped to 

the leg that was symptomatic. Participants were taped on 2 occasions, they were taped in the 

first meeting and the tape was then left for 6 days. On the sixth day the participants took the 

tape off and the following day they were taped again. Six days later, the tape was removed 

and after 2 weeks without tape a follow-up survey was sent. Participants estimated perceived 

pain and symptoms in both legs on a visual analogue scale (VAS) at the first meeting and 

follow-ups of pain and symptoms were made after 1, 2 and 4 weeks. They also estimated 

perceived change in symptoms after 1, 2 and 4 weeks.  

 

Results: Perceived pain and symptoms as measured on VAS revealed no significant change 

over time between the taped leg and the non-taped leg. At the first follow-up however, 12 of 

15 (80%) experienced an improvement in symptoms in the taped leg, while 2 of 12 (16.7%) 

experienced improvement in their non-taped legs (p<0.05). A tendency to perceived 

improvement was found at follow-up in week 2: 9 of 15 (60%) experienced an improvement 

in their taped legs while, 3 of 12 (25%) experienced an improvement in their non-taped leg 

(p=0.57).  

Conclusions: The result of this study showed that treatment with kinesiotape decreased 

perceived symptoms in athletes with MTSS in the first week after application. A trend for 

reduction of perceived symptoms could also be seen at follow-up after 2 weeks of treatment 

with kinesiotape. No further effect was seen after removal of the tape. This immediate effect 

showed that kinesiotape may be a possible treatment for athletes with MTSS.  

 

Key words: medial tibial syndrome, MTSS, athletes, overuse injury.   
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1 Inledning 

1.2 Introduktion  
Underbenssmärta kan vara ett stort bekymmer hos många idrottare och det är viktigt med tidig 

och korrekt bedömning för att rehabiliteringen ska ske så snabbt som möjligt (Meininger, 

Turnipseed & Hutchinson 2009). Många skador i underbenet är orsakade av överbelastning 

vilket innebär att vävnaderna utsätts för mer stress än vad de klarar av. Samtidigt kan 

symtomen vid överbelastning vara diffusa vilket gör att en korrekt diagnos försvåras 

(Thomée, Swärd & Karlsson 2011, s. 40). Hos ungdomar finns en större risk att drabbas av 

överbelastning, eftersom en obalans ofta uppstår mellan koordination, rörlighet och styrka 

speciellt under tillväxtspurten. Kvinnor uppvisar också en större risk att drabbas av 

överbelastningsskador på grund av att de har ökad ledrörlighet och mindre muskelmassa än 

män. (Thomée, Swärd & Karlsson 2011, s. 41)  

 

Medialt tibiasyndrom (MTS) eller ”benhinneinflammation”, är en av de vanligaste 

överbelastningsskadorna hos idrottare, både på elit-och motionsnivå (Yates & White 2004; 

Lopes, Hespanhol, Yeung & Costa 2012; Reshef & Guelich 2012). Trots att skadan är vanlig 

orsakar den ibland osäkerhet vid behandling eftersom den ofta har ett multifaktoriellt 

ursprung. MTS är en besvärlig överbelastningsskada och det finns idag inga tydliga riktlinjer 

för vilken behandling som kan användas när den uppkommer. En behandlingsmetod för 

idrottsskador som har ökat inom idrottsvärden de senaste åren är kinesiotejp. Tejpen består av 

100 % bomull och värmeaktiveras vid applicering. Tanken är att den ska likna hudens 

egenskaper och är lika tjock som hudens översta lager (Kaze, Wallis & Kase 2003, s. 12). 

Kinesiotejp antas genom olika tejpningstekniker minska smärta, öka proprioception, minska 

ödem samt öka cirkulationen (Kaze, Wallis & Kase 2003, s. 21). Trots att många inom 

idrottsvärlden använder denna tejp är det ett relativt nytt område för forskningsvärlden. Inga 

studier har idag undersökt behandling med kinesiotejp på MTS. 

 

1.3 Bakgrund, MTS 
Tidigare användes samlingsnamnet ”shin splints” för olika överbelastningsskador i 

underbenet. Dock är detta ingen exakt diagnos utan mer en beskrivning av smärtan och dess 

lokalisation. De skador som omfattas av namnet är: MTS, kompartmentsyndrom, senskador, 

frakturer i underbenet samt även nervskador. (Reinking 2007) Det har dock visat sig att MTS 
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är en av de vanligaste skadorna i underbenet hos idrottare (Galbraith & Lavallee 2009). 

Skadan drabbar främst löpare men uppkommer även inom andra idrotter där det förekommer 

mycket hopp och löpning (Moen, Tol, Weir, Steunebrink & Winter 2009).  

 

Förekomsten av MTS har rapporterats vara 12-15  % av alla skador hos ungdomar inom 

löpning (Bennet, Reinking, Pluemer, Pentel, Seaton & Killian 2001; Plisky, Rauh, 

Heiderschiet, Underwood & Tank 2007). En studie som följde löpare under 17 veckor 

rapporterade att skadefrekvensen av MTS var 20 % under denna period, då både hos kvinnliga 

och manliga löpare (Rassi, Cherati, Mansoori, & Razi 2009). Plisky et al (2007) rapporterade 

att högsta skadefrekvensen för flickor (14-19 år) och aktiva inom löpning under en 

träningssäsong var 22 %, och hos pojkar var förekomsten 10 %. Förekomsten från den 

militära populationen har varierat i studier, mellan 4-35 % (Yates & White 2004; Moen et al. 

2009).  

 

Orsaken till varför skadan uppkommer är inte helt klarlagd, men många olika faktorer och 

orsaker kan bidra. Man har tidigare trott att smärtan uppkommer på grund av en 

inflammatorisk process i vävnaderna och musklerna i underbenet. Det ansågs att på grund av 

dragningen i muskulatur och fascian i underbenet uppstod en inflammation i benhinnan. 

(Loudon & Dolphino 2010) En annan förklaring har varit att m. solues alternativt m. tibialis 

posterior eller m. flexor hallucis longus var inblandade i smärttillståndet. I en studie gjord på 

kadaver sågs inte några tecken på inflammation och det finns även ytterligare studier som 

bekräftar detta (Brewer & Gregory 2012). Den aktuella förklaringen är att MTS troligen 

orsakas av en överansträngning på tibia som blivit smärtsam (Moen et al. 2009). Fortsatt 

forskning behövs för att klargöra orsaken till MTS. 

 

Det finns olika riskfaktorer som gör att personer kan drabbas av MTS (tabell 1). Dessa kan 

vara ökad träningsmängd, hårt eller ojämnt underlag, otillräcklig teknik, skor, BMI, 

anatomiska felställningar eller muskel obalans/nedsatt rörlighet. (Yates & White 2004; Yagi, 

Muneta & Sekiya 2012) Tidigare skadehistorik, nedsatt styrka samt ökad höftrörlighet har 

också rapporterats vara riskfaktorer för MTS (Moen et al. 2009). Moen, Bongers, Bakker, 

Zimmermann, Weir, Tol och Backx (2012a) visade att nedsatt höftrotation, ökad 

plantarflexion samt pronation var riskfaktorer för MTS. Plisky et al (2009) såg att vara kvinna 

och ha högt BMI var riskfaktorer relaterade till MTS. Det har visat sig att överdriven 

pronation samt kvinnligt kön är riskfaktorer i flertalet studier både med militärer och hos 
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idrottare (Yates & White 2004; Newman, Adams & Waddington 2011; Brewer & Gregory 

2012). En uppdelning kan göras mellan inre och yttre riskfaktorer, vilket nämns nedan. Det är 

otydligt i litteraturen om nämnda riskfaktorers effekter och hur mycket de bidrar till 

utvecklingen av skadan. 

 

Tabell 1. Uppdelning inre och yttre riskfaktorer.  

 

Inre riskfaktorer Yttre riskfaktorer 

Kvinnligt kön 

Högt BMI 

Tidigare skadehistorik 

Överpronation 

Muskelstelhet, Muskelobalans 

Löpningsteknik 

Ökad träningsmängd för snabbt 

Hårt underlag 

Ojämn terräng 

Otillräcklig teknik 

Skor 

1.3.1 Symtom och diagnos 

Smärtan vid MTS uppstår vid belastning/träning och den yttrar sig ofta som molande värk. 

Värken kan finnas kvar under träningspasset samt några timmar efter träning eller till och med 

dagar. I de något allvarligare fallen kan smärtan påverka de dagliga aktiviteterna. Smärtan är 

lokaliserad till den posterio mediala kanten av tibia och då oftast i distala 2/3 av underbenet. 

(Yates & White 2004) I en studie av Yates och White (2004) rapporterades att 91 % av 

symtomen uppkom distalt på tibias mediala kant. Mer exakt så definieras MTS som smärta i 

ett område av minst 5 cm, smärtan är diffus och kan framkallas av palpation (Yates & White 

2004).  

1.3.2 Smärta 

International Association for the study of pain har definierat begreppet smärta och i boken 

Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och behandling finns definitionen översatt på följande 

sätt: 

”Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada 

eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada” (Börjesson, Mannerkorp, 

Knardahl, Karlsson & Mannheimer 2008, s. 553). 
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Smärta är ett multifaktoriellt begrepp. Det är en egen känsla eller upplevelse som påverkas av 

fysiska, emotionella och psykologiska orsaker. Det är en personlig upplevelse, som uppfattas 

olika och kan i sin karaktär upplevas på skilda sätt på grund av beteende, miljö och socio-

kulturella faktorer. (Coleman, Foy, Goldson, Howard, Narravo, Tanner & Tolmas 2001) 

De vanligaste differentialdiagnoser som finns för smärta som uppkommer vid träning är 

kroniskt kompartmentsyndrom och stressfraktur (Brewer & Gregory 2012). 

Kompartmentsyndrom visar sig som brännande kramp under träning där smärtan fortsätter 

under träning och avtar i vila, medan vid en stressfraktur är mer distinkt till en punkt. 

(Edwards, Wright & Hartman 2005) Slätröntgen, skintigrafi och magnetkameraundersökning 

kan användas för att utesluta andra alternativa diagnoser vid underbenssmärta. Dock har det 

visat sig att röntgen kan ge både falsk-positiva svar samt falsk-negativa svar (Craig 2009). 

Vid MTS är röntgen ofta normal. Slätröntgen kan visa om det finns en förtjockning inom det 

smärtande området. Den kan även utesluta allvarliga differentialdiagnoser såsom bentumörer. 

En annan typ av röntgen, skelettskintigrafi, kan visa diffusa längsgående skador på tibia. Vid 

magnetkameraundersökning kan benmärgsödem och ödem på periost ses. En 

datortomografiundersökning kan visa bentäthet samt eventuell nedbrytning av ben. (Moen et 

al. 2009) Det primära är att kliniskt ställa diagnosen MTS. Röntgen är därför onödig för att 

fastställa MTS om det inte kliniskt finns ett diagnostiskt dilemma (Yates & White 2004). 

Prognosen vid MTS anses som god (Galbraith & Lavallee 2009).  

1.4 Kinesiotejp 
Kinesiotejp är ett relativt nytt behandlingsalternativ som ofta används i samband med 

idrottsskador men även inom pediatrik och neurologi. Kinesiotejp uppfanns av Kenzo Kase på 

70-talet (Williams, Whatman, Hume & Sheerin 2012). Tejpen kan användas från 3-21 dagar, 

men i den aktuella forskning som finns appliceras kinesiotejp mellan 3-5 dagar (Kaze, Wallis 

& Kase 2003, s. 12; Thelen, Dauber & Stoneman 2008). Kinesiotejp säljs i flera färger, men 

det anses i Europa att ingen skillnad mellan färgerna föreligger eftersom det inte finns stöd för 

detta i forskningen.  Kenzo Kase beskrev dock att tejpen beroende på dess färg är mer eller 

mindre transparent, vilket påverkar temperaturen i vävnaderna under tejpen. Designen på 

kinesiotejp innebär att den kan stretchas upp till 55-60 % från sin ordinarie längd. Detta gör 

att den ger ett konstant drag när den har applicerats på huden, tejpen andas och tål även 

vatten. (Kaze, Wallis & Kase 2003, s. 12)  

 

4 
 



De bakomliggande effekterna av kinesiotejp är inte helt fastställda. Tejpen anses främja 

blodcirkulationen, stimulera lymfsystemet, lyfta huden och därmed ge smärtlindring. Tejpen 

tillåter rörlighet, och antas stimulera proprioception och ge lägesinformation till hud, fascia 

och muskler. Inga allvarliga risker med tejpen har rapporterats, men i vissa fall kan den ge 

hudrodnad eller irritation. (Kaze, Wallis & Kase 2003, s. 12; Thelen, Dauber & Stoneman 

2008) 

1.4.1 Appliceringsmetoder 

Kinesiotejp kan appliceras med olika metoder såsom mekanisk teknik, fasciateknik, lyftande 

(space) teknik, ligamentteknik, funktionell teknik och lymfteknik (Kaze, Wallis & Kase 2003, 

s. 21; Thelen, Dauber & Stoneman 2008).  

 

• Fasciateknik: 25-50% stretch används för att placera eller hålla fascian i rätt läge. 

• Funktionell teknik: 50-100% stretch. Funktionellteknik används för att begränsa eller 

öka rörligheten. 

• Ligamentteknik: 50-75% stretch. Ligamentteknik ökar stimuli över sena/ligament och 

påverkar därmed proprioception.  

• Lymfteknik: 0-15% stretch. Lymfteknik innebär att tejpen bildar områden med 

minskat tryck på vävnaderna vilket bidrar till minskat ödem.  

• Mekanisk teknik: 50-75% stretch. Tekniken innebär att tejpen hjälper till att stimulera 

och öka proprioception i muskel, fascia eller led.  

• Spaceteknik: 25-50% stretch. Lyftande teknik (space) ökar utrymmet och minskar 

trycket över det tejpade området, vilket i sin tur minskar smärtan. (Kaze, Wallis & 

Kase 2003, s. 21) 

 

I denna studie används lyftande (space) teknik samt en generell tejpning vars syfte var täcka 

in det smärtande området samt att stödja foten vid pronation.  

 

1.5 Tidigare forskning 
Tidigare forskning kommer här att presenteras kring de behandlingsmetoder som finns vid 

MTS samt vilken nuvarande forskning som finns för behandling med kinesiotejp vid olika 

skadetillstånd i rörelseapparaten.  
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1.5.1 Behandling vid MTS 

Det har gjorts relativt få studier kring behandling av MTS. Enligt Moen et al (2009) har ingen 

behandling visat sig vara bättre än vila. Därför baseras behandlingen av MTS ofta på klinisk 

erfarenhet. Förslag på behandling har varit aktiv vila, is, massage, elstimulering, stretchning 

och styrketräning för vader, modifiering av träning, antiinflammatorisk medicin samt ortos för 

att korrigera överpronation (Craig 2009). De flesta fall av MTS behöver inte betyda frånvaro 

från idrott (Galbraith & Lavallee 2009). Galbraith och Lavallee (2009) delar upp 

behandlingen av MTS i akut fas samt subakut fas. I den akuta fasen rekommenderas aktiv vila 

mellan 2-6 veckor. Antiinflammatorisk medicin och is används för smärtlindring i denna fas. 

Behandlingar som ultraljud och mjukdelsmobilisering har inte visat sig vara mer effektivt än 

andra behandlingar. Subakut fas innebär modifiering av träningsrutin. Personen bör undvika 

löpning i backar och på ojämnt underlag eller asfalt samt kontrollera skor och börja en 

eventuell användning av ortos. Träningen bör sedan successivt stegras i intensitet och 

duration. Styrketräning och stretchning för vaden kan förhindra muskeltrötthet. Hur mycket 

det kan påverka vid MTS är dock oklart. (Galbraith & Lavallee 2009) 

 

I den kliniska vardagen innebär behandlingen ofta allmänna råd, justering av skor, minskning 

av träningsmängd och ersätta högintensiv konditionsträning med lågintensiv träning på 

exempelvis cykel samt byta underlag. En undersökning görs på hela nedre extremitet vid 

överbelastningsbesvär för att korrigera både yttre och inre faktorer. Vanligen rekommenderas 

avlastning från symtomgivande aktivitet, styrketräning och stretchövningar för nedre 

extremitet samt träning för bålmuskulatur. Tid för återhämtning vid denna skada varierar 

mycket i olika studier och svårigheten att bedöma frånvaro från idrott i samband med den är 

svår. Tid för återhämtning vid MTS kan vara mellan 60-91 dagar (Moen, Rayer, Shipper, 

Schmikli, Wier, Tol & Backx 2012c). Många lider av återkommande episoder av MTS och 

läkningstiden kan variera från 4 veckor till 18 månader (Newman, Adams & Waddington 

2012).  

 

En studie har undersökt behandling med shock wave (SW) i kombination med graderad 

löpning jämfört med endast graderad löpning 3 gånger per vecka. En grupp idrottare tränade 

endast löpning, den andra gruppen fick SW-behandling samt utförde ett graderat löpprogram. 

Fem SW-behandlingar utfördes under nio veckor. Studien använde sig av tid för återhämtning 

som mätmetod. Det tog 60 dagar för gruppen med SW att komma tillbaka till sin idrott. För 

gruppen med endast graderad löpträning rapporterades 91 dagar. (Moen et al. 2012c)  

6 
 



Moen, Holtslag, Bakker, Barten, Weir, Tol och Backx (2012b) jämförde endast stegrad 

löpträning med stegrad löpning i kombination med styrke- och stretchövningar. Deltagarna 

bestod av löpare som delades in i 3 grupper. En grupp tränade endast löpning. Den andra 

gruppen fick utöver löpningen ett styrke- och stretchprogram. Den tredje gruppen fick även 

använda en kompressionsstrumpa för underbenet utöver löpningen. Den utvärderingsmetod 

som användes var tid för återhämtning men ingen signifikant skillnad sågs mellan grupperna. 

I ytterligare en studie av Loudon och Dolphino (2010) undersöktes behandling med stretch av 

vadens muskulatur i samband med användning av ortos. Deltagarna fick ett 

stretchningsprogram att göra hemma 2 gånger per dag samt en ortos för foten som skulle 

användas under 3 veckor. Av de 23 deltagare som rekryterades så uppgav 15 stycken 

minskade besvär från MTS. Deltagarna med kort besvärstid uppgav större förbättring än de 

med längre besvärstid. De som upplevde en förbättring i studien hade haft besvär mellan 180-

181 veckor medan den andra gruppen hade haft besvär mellan 262-225 veckor. Operation kan 

vara sista utvägen i mycket allvarliga eller långvariga fall (Moen et al. 2009).  

 

1.5.2 Behandling med Kinesiotejp 

Få studier har gjorts vid behandling med kinesiotejp. Forskningen består av fallstudier, studier 

med friska deltagare eller studier med relativt få deltagare. Omedelbar effekt av kinesiotejp på 

smärtreduktion har setts i flera studier, med olika smärttillstånd som inklämningssyndrom i 

skuldran och akut nacksmärta, men har inte visat på någon långvarig effekt (Gonzales-

Iglesias, Fernandéz-De-Las-Penas, Cleland, Huijbregts & Gutiérrez-Véga 2009; Kaya, 

Zinnuroglu & Tuge 2011). En studie med 60 patienter med inklämningssyndrom i skuldran 

jämförde kinesiotejp med ett hemträningsprogram. Patienterna fick omedelbar smärtlindring 

av kinesiotejp efter 1 vecka. Dock sågs ingen ytterligare effekt efter 2 veckor (Kaya et al. 

2011). Kinesiotejp har i andra studier visat sig ha effekt på rörlighet. Denna effekt är oklar 

eftersom evidensen är otillräcklig för att ge någon rekommendation. Tre studier har dock 

rapporterat om omedelbar förbättring i aktiv rörlighet vid akut nacksmärta, ländryggsmärta 

och skuldersmärta, men har inte heller här visat på någon långvarig effekt (Garcia-Muro, 

Rodriguez-Fernandez; Herrero-De-Lucas 2009; Gonzales-Iglesias et al. 2009 & Hwang-Bo & 

Hoon-Lee 2011). Patienter som drabbats av en akut whiplashskada behandlades med 

kinesiotejp i en studie som omfattade 41 personer. En grupp fick kinesiotejp med stretch och 

en kontrollgrupp fick kinesiotejp utan stretch (placebo). En signifikant minskning i akut 

nacksmärta och förbättring i aktiv rörlighet rapporterades i gruppen med kinesiotejp 
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behandling, både direkt efter applicering samt efter 24 timmars uppföljning (Gonzales-

Iglesias et al. 2009). En annan studie jämförde kinesiotejp med en placebotejp på personer 

med inklämningssyndrom i skuldran. Efter en dag sågs en förbättring på aktiv rörlighet i 

abduktion hos behandlingsgrupen. Båda grupper rapporterade minskad smärta och ökad 

rörlighet efter 6 dagar. Ingen signifikant skillnad kunde ses efter dessa dagar. (Thelen, Dauber 

& Stoneman 2008) 

 

En annan förväntad effekt av kinesiotejp är ökad proprioception. Enligt teorin ska tejpen ge 

förbättrad proprioception genom att stimulera mekanoreceptorer genom stretch och tryck 

(Bicici, Karatas & Baltici 2012). Ingen klar evidens finns om detta, de studier som gjorts har 

varit med friska deltagare och fler studier om proprioception behövs på skadade personer 

(Halseth, McChesney, DeBeliso, Vaughn & Lien 2004). Därtill behövs fler studier behövs för 

att utvärdera effekten av kinesiotejp på olika skador.  

 

1.5.3 Sammanfattning forskningsläge 

Flera olika behandlingar har rapporterats vid MTS, med olika utvärderingsmetoder som tid för 

återhämtning och smärta. Ingen behandlingsmetod vid MTS har visat sig vara bättre än vila, 

vilket visar att fler studier kring behandling behövs på idrottare som har drabbats av MTS. 

Studier om undersökt behandling med kinesiotejp visar på en kortvarig smärtlindring och 

även en viss ökning i aktiv rörlighet vid nämnda smärttillstånd, dock har få studier gjorts på 

nedre extremitet. Behandling med kinesiotejp har idag inte studerats i kombination med 

idrottare med MTS. Eftersom inga studier har undersökt behandling med kinesiotejp på MTS 

vill jag därför undersöka effekten av tejpen i samband med denna skada.  

 

1.6 Syfte 
Syftet med studien var att undersöka den upplevda effekten av upprepad behandling med 

kinesiotejp under två veckor, sett till smärta och besvär hos idrottare med MTS. 

 

1.6.2 Frågeställningar 

• Vilken effekt har behandling med kinesiotejp på smärta vid MTS?  

• Vilken effekt har behandling med kinesiotejp på besvär och symtom vid MTS? 
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2 Material och metod 
För att utföra undersökningen utfördes en interventionsstudie. Efter att författaren genomgått 

en kurs i tejpningstekniker för medialt tibiasyndrom utfördes en pilotstudie med  2 deltagare 

för att fastställa vilken tejpningsteknik, som skulle användas. Den tejp som användes i studien 

var en hudfärgad kinesiotejp av märket Tex tape. Alla deltagare tejpades med samma 

tejpmärke. Tejpen kom från samma leverantör och från samma beställning.  

 

2.1 Urval 
Förfrågan om att delta i studien skickades ut via mail till 15 idrottsföreningar inom friidrott 

och löpning i Stockholmsområdet (se bilaga 2). Av dessa 15,var det 2 föreningar som tackade 

nej till att delta i studien samt 4 stycken återkom inte med svar. Åldersgruppen som 

rekryterades var ungdomar från 13-23 år som var aktiva inom friidrott och löpning. Totalt 

rekryterades 24 personer att delta i studien (figur 1). Tre personer exkluderades från denna 

grupp, 2 personer på grund av för kort smärttid och 1 person hade inte några pågående besvär 

(för inklu-och exklusionskriterier se tabell 2).  Initialt deltog 21 personer i studien (13 kvinnor 

och 8 män). Sex av deltagarna hade endast smärta i ett ben, de deltog inte i lottningen. Sex 

personer räknades som bortfall under studiens gång på grund av fotledsstukning, 

muskelsträckning, sjukdom och tejplossning. Av de 6 var det 2 personer som inte kom till det 

andra tejpningstillfället. Totalt fullföljde 15 personer studien (10 kvinnor och 5 män). Av 

dessa 15 personer hade 3 personer smärta i endast ett ben, därför var det totalt 27 ben som 

analyserades i studien (15 tejpade och 12 otejpade). 
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Intresseanmälan från deltagare till 

studien n=24 
 

 
Exkluderade 

n=3 
 

 Deltagare n=21 
 Flickor n=13 och pojkar n=8 

 

 Ej lottning  
n=6

Lottning 
n=15 

 

 

 

Tejpning 
n=14 

Tejpning   
n=6

 

 

 

  Bortfall n=3 
sjukdom, 
frånvaro 

Uppföljning v.1 
n=3 

Uppföljning v.1 
n=13 

Bortfall n=1 
stukning  

Uppföljning v.2 
n=3 

 

 

 

 

Bortfall n=2 
Lossning av tejp, 

sträckning 

Uppföljning v.2 
n=12 

Uppföljning v.4 
n=3

Uppföljning v.4 
n=12  

 

Figur 1. Flödesschema.  

 

2.3 Praktiskt genomförande 
I samband med första mötet fick deltagarna en förklaring av diagnos och symtom vid MTS. 

En visuell analog skala (VAS) användes för smärtskattning. VAS innebär att patienten får 

skatta sin smärta mellan ”ingen smärta” och ”värsta tänkbara smärta”. Skattningen sker på en 

horisontell linje som är tio centimeter lång. Patienterna markerar det ställe som motsvarar den 

aktuella smärtan och sedan mäts sträckan till markeringen. (Rolfsson 2009)  

 

Kontakt togs med de ansvariga tränarna i dessa klubbar via mail och telefon. De som uppgav 

intresse berättade hur många aktiva som kunde vara aktuella för studien. Därefter besökte 

författaren klubben och gav information om studien till de aktiva. Alla deltagare i studien 

fyllde i en hälsoenkät i samband med undersökningen (bilaga 3). När deltagarna fyllde i 

enkäten gav de sitt informerade samtycke att delta i studien. De deltagare som var under 16 år 

fick information att visa upp för målsman och återkomma om samtycke inte fanns för att delta 

10 
 



i studien. I enkäten fick de fylla i ålder, kön, längd, vikt, idrott och träningsmängd. De fick 

även rapportera duration på symtom, smärtbeskrivning, eventuell pågående och tidigare 

behandling samt andra skador. Deltagarna fick muntligt skatta upplevd smärta med VAS i 

båda benen den senaste månaden, den senaste veckan och hur mycket besvären de haft den 

senaste veckan. De deltagare som hade smärta endast i ett ben skattade smärtan i det benet.  

 

Tabell 2. Uppdelning av kriterier för att delta i studien. 

 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Ålder 13-23 år. 

Klinisk diagnos av MTS 

Diffus smärta längs den mediala kanten av tibia 

inom ett område av minst 5 cm vid palpation 

Smärta uppkommer vid belastning/träning, 

alternativt även smärta efter träning 

Symtom i minst 1 månad 

Smärtan kan inte kopplas ihop med trauma 

Underbensfraktur senaste året 

Klinisk misstanke om stressfraktur och/eller 

kompartmentsyndrom.  

Symtom annan skada i nedre extremitet. Symtom 

samtidig patologi.  

Annan pågående behandling för aktuella symtom. 

 

Undersökningarna och behandlingen skedde löpande under våren, allt eftersom deltagarna tog 

kontakt. I samband med första mötet undersöktes deltagarna för att fastställa klinisk diagnos 

enligt angivelser samt för att se om personerna uppfyllde kraven för att kunna delta i studien. 

Undersökningen utfördes av författaren som är legitimerad sjukgymnast och den bestod av det 

som beskrivits i studier vid MTS. Detta innebar anamnes om aktuella symtom, besvär samt 

palpationstest. Stående inspektion och undersökning av lodlinje i nedre extremitet utfördes, 

även eventuell svullnad och fotfelställning noterades. Uteslutning av differentialdiagnoser 

skedde vid första undersökningen. De fick allmänna råd vid MTS vilket innebar eventuell 

justering av skor och minskning av träningsmängd. Ytterligare råd vid denna skada var att 

ersätta högintensiv konditionsträning med lågintensiv träning på exempelvis cykel samt 

alternativt byte av underlag (bilaga 2).   

 

Deltagarna i studien var sina egna kontroller vilket innebär att en lottning utfördes för att 

fastställa vilket ben som skulle tejpas. Varje person fick dra ett kuvert från en låda, där hälften 

av kuverten innehöll ett papper med texten ”höger” och hälften texten ”vänster”. Personerna 

fick behandling endast på det ben som motsvarar texten på pappret de dragit ur lådan, det vill 

säga de personer som drog ”höger” fick behandling endast på sitt högerben. De deltagare som 
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endast hade smärta i ett ben fick behandling på det benet som gav symtom. Behandlingen som 

deltagarna fick bestod av kinesiotejp. Tejpen applicerades enligt angivna riktlinjer för 

kinesiotejp. Deltagarna tejpades i samband med det första mötet och tejpen fick sedan sitta 

kvar i 6 dagar (tabell 3). Tejpningen utfördes i samband med deltagarens träning alternativt på 

Gymnastik- och idrottshögskolan. Information gavs till deltagarna att meddela författaren om 

tejpen skulle falla av eller om någon hudirritation skulle uppkomma. Om tejpen föll av innan 

3 dagar hade gått samt om deltagaren fick besvär på grund av tejpen redovisades det som 

bortfall. Den sjätte dagen tog deltagarna själva bort tejpen för att undvika hudirritation. Dagen 

efter utfördes samma tejpning igen. I samband med den andra behandlingen skattade 

deltagarna sin uppleda smärta och besvär den senaste veckan på VAS. De fick även beskriva 

om de tränat som vanligt under veckan samt om de upplevde några förändringar i sina 

symtom (bilaga 4). Efter ytterligare 6 dagar togs tejpen bort och deltagarna fick återigen 

frågor om upplevda besvär och smärta. Två veckor efter att tejpen togs bort skickades en 

uppföljningsenkät ut till deltagarna via epost. 

 

Tabell 3.  Schematisk bild över studien.  

 

Baslinje Vecka 1 Vecka 2 Vecka 4 

Hälsoenkät 
Undersökning 
Diagnos 
Information 
Lottning 
Första tejpningen 

Uppföljning 
Skattning av besvär 
och smärta på VAS 
Ny tejp 

Uppföljning 
Skattning av besvär 
och smärta på VAS 
Borttagning av tejp 

Uppföljningsenkät 
skickas via mail. 
Skattning av smärta 
och besvär VAS 

2.3.1 Applicering av kinesiotejp 

I denna studie användes en generell tejpningsmetod vars syfte var att stödja foten vid 

pronation och täcka in det smärtande området. Metoden lyftande (space) teknik användes. 

Tejpens ena ände placerades på fotsulan utan någon stretch. Sedan placerades deltagarens fot i 

maximal dorsalflexion och pronation. Tejpen drogs sedan med 10 % stretch posteriort om den 

mediala malleolen och upp längs mediala randen av tibia. Tejpens mitt placerades på den 

yttersta mediala kanten av tibia, då syftet var att tejpen skulle placeras både på muskelbuken 

och tibia för att täcka in muskel, fascia och ben. En kortare tejp om ca 10 centimeter 

placerades vertikalt över det mest smärtande området. Detta kallas lyftande (space) teknik, där 
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muskel och hud dras mot den mediala kanten av tibia. Syftet är ökat utrymme över det 

smärtande området genom att huden lyfts.  

Ena änden av tejpen placerades på vadens muskelbuk posteriort om den andra tejpen och 

drogs med 50 % stretch över tibia och fästes på tibialis anteriors muskelbuk. Vid behov 

rakades deltagarna med engångsrakhyvel på det område som tejpen skulle appliceras för att få 

en god fästyta (figur 2). Det finns inte några markeringar på tejpen som visar hur mycket tejp 

som uppnås. I denna studie drogs tejpen ut till 100 % för att veta hur mycket 50 % stretch var.   

 

                                                    
Figur 2. Tejpningstekniken som användes i denna studie.  

 

2.4 Reliabilitet och validitet 
För att få god reliabilitet vid behandling med kinesiotejp gick författaren en kurs där en 

specifik tejpningsteknik lärdes ut, vilken användes på samtliga deltagare i studien. Det finns 

tyvärr inget validerat mätinstrument som gäller för MTS vilket hade ökad studiens reliabilitet 

och validitet. I denna studie användes inte en standardiserad objektiv mätmetod utan 

deltagarna skattade sin upplevda smärta. Detta mättes med skattningsskalan VAS, som är 

utvärderad men inte specifikt för denna grupp. Vid mätning av akut smärta är VAS ett 

reliabelt instrument (Bijuir, Silver & Gallenghaer 2001). Det har även tidigare visats att VAS 

är reliabelt och validerat för att mäta kronisk smärta (McCormack, Horne & Sheather 1998). 

Svårigheter finns dock med att visa hur reliabelt VAS är vid mätningar under en längre period 

(SBU 2006, s. 123).  

 

Deltagarna fick samma skriftliga och muntliga information vid första tillfället och även 

samma information vid uppföljningen. Endast en person utförde undersökningen och 
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diagnostiseringen av ungdomarna med MTS för att standardisera studien. Tejpningen utfördes 

av samma person vid alla tillfällen för att minska risk för variation mellan behandlingar och 

personer. Varje deltagare tejpades i samma lokal vid alla tillfällen. 

 

Validitet innebär att mätmetoden bör vara kontrollerad så att den mäter det den avser att mäta. 

Eftersom denna studie använder sig av redan befintliga mätinstrument anses den aspekten 

vara uppfylld. Svårigheten med att deltagarna gör en subjektiv mätning är att validiteten 

minskar eftersom det inte blir exakt, objektiv data. VAS-skalan är endimensionell, vilket 

medför vissa brister. Det innebär att det finns många aspekter av smärta som VAS inte kan 

fånga in och som kan påverka individens upplevelse (SBU 2006, s. 122). Validitet kan även 

delas in i intern och extern validitet. För att uppnå god intern validitet bör systematiska fel 

undvikas och en randomisering av deltagarna göras. Extern validitet innebär man ska ha en 

hög grad av generaliserbarhet. Det kan vara svårt att uppnå en hög grad av extern validitet 

från denna studie, dock kan slutsatser dras kring hur metoden fungerar på samma typ av 

urvalsgrupp. Eftersom det är en klinisk studie som görs i verkligheten kan resultaten vara av 

klinisk relevans. Det innebär en form av generaliserbarhet till samma åldersgrupp som är 

delaktiga inom samma idrott. Lottning utfördes för att slumpmässigt fördela behandlingen 

mellan vänster och höger ben för att undvika systematiska fel. 

 

2.4.1 Etik 

Alla deltagare fick en intervention. Ingen kontrollgrupp användes utan deltagarna var sina 

egna kontroller. Varje deltagare fick fylla i ett informerat samtycke i samband med 

hälsoenkäten. Deltagarna fick information om att deltagande i studien var frivilligt och att de 

när som helst var fria att avbryta sin medverkan utan anledning. Ingen information gällande 

deras person kommer att publiceras i studien. Endast författaren och handledaren hade 

tillgång till resultatet under studiens gång. Efter avslutad studie skickades det färdiga 

resultatet till respektive tränare samt deltagarna i studien.  

 

2.5 Statistiska mätmetoder 
De statistiska uträkningarna gjordes med hjälp av dataprogrammet STATISTICA, version 

11.0, series 0112, Stat Soft. Normalfördelning kontrollerades med Shapiro Wilkoxon test och 

en visuell fördelningskurva, vilket visade att gruppen inte var normalfördelad. Därför valdes 

icke-parametriska tester. För att se förändring i smärta och besvär i grupperna över tid 
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användes Friedmans ANOVA test. Man Whitney U-test användes för att se skillnad i smärta 

och besvär mellan tejpade och otejpade gruppen. För att se om skillnad mellan grupperna 

fanns vid upplevd symtomförändring användes Chi-Square test. En signifikansnivå för p-

värde var p<0,05 sattes för alla tester.  

 

3 Resultat 
Totalt deltog 7 olika föreningar från Stockholmsområdet i studien. Aktiva som fullföljde 

studien från dessa föreningar var 15 personer (10 kvinnor och 5 män). Femton ben tejpades 

men 3 deltagare hade endast smärta i ett ben (12 ben), totalt analyserades alltså 27 ben i 

studien. Medelåldern på deltagarna var 17 år och de tränade i snitt 9,5 timmar i veckan. Första 

veckan var det 11 av 15 deltagare som utförde samma träningsmängd som vid baslinjen. 

Andra veckan var det 9 av 15 och tredje veckan var det 6 av 15 deltagare som tränade samma 

mängd som vid baslinjen. Inget samband kunde ses mellan träningsmängd och förändring i 

smärta eller besvär. Elva av 15 deltagare hade haft smärta i över 6 månader (tabell 4).  

 

Tabell 4. Deltagarnas besvärstid. 

Besvärstid Under 3 månader 3-6 månader 6-12 månader Över 1 år 

Deltagare  1 person  3 personer  3 personer 8 personer 

 

Deltagarna fick vid första tillfället (baslinjen) beskriva vid vilka aktiviteter smärtan uppkom, 

de fick fylla i det/de alternativ som bäst stämde överens med deras symtom (tabell 5).  

 

Tabell 5. De aktiviteter som uppgav smärta.  

Aktiviter  Smärta i vila Smärta vid gång Smärta vid 
löpning 

Smärta vid hopp 

Antal 2 4 10 14 
 

 

 

Personerna fick skatta sin smärta i två kategorier med frågorna ”hur är smärtan när den är som 

bäst” och ”hur är smärtan när den är som sämst”. Ingen signifikant skillnad kunde ses för 

förändring av smärta eller besvär mätt med VAS-skalan över tid.  
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Det förekom en stor spridning på skattning av upplevd smärta och besvär mellan personerna, i 

det tejpade benet (tabell 6). Smärtan varierade utifrån VAS-skalan från 0 cm och till det 

största värdet 9,5 cm. 

 

Tabell 6. VAS-skattningar på det tejpade benet (median, minsta värdet och högsta värdet) 

från första tillfället (baslinje) och uppföljning vecka 1, 2 och 4.  

Tejpat ben  
VAS-skala 

Median Minsta 
värde 

Max värde 

Baslinje smärta 
bäst 
Baslinje sämst 

 
1,5 
5,0 

 
0,0 
0,5 

 
7,4 
9,0 

Vecka 1 bäst 
Vecka 1 sämst 

1,0 
6,0 

0,0 
0,0 

6,6 
9,0 

Vecka 2 bäst 
Vecka 2 sämst 

0,5 
6,3 

0,0 
0,2 

8,0 
9,5 

Vecka 4 bäst 
Vecka 4 sämst 

1,1 
7,5 

0,0 
0,0 

8,2 
9,5 

Baslinje besvär 
Besvär v 1 
Besvär v 2 
Besvär v 4 

4,9 
4,0 
3,5 
5,5 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

9,6 
7,8 
8,5 
9,0 

 

Det förekom en stor spridning på skattning av upplevd smärta och besvär mellan personerna 

även i det otejpade benet (tabell 7). I det otejpade benet varierade smärtan utifrån VAS-skalan 

från 0 cm och till det största värdet 9,5 cm 

 

 

Tabell 7. VAS-skattningar på det otejpade benet (median, minsta värdet och högsta värdet) 

från första tillfället (baslinje) och uppföljning vecka 1, 2 och 4. 

Otejpat ben 
VAS-skala 

Median Minsta värde Max värde 

Baslinje smärta bäst 
sämst 

 
1,0 
4,3 

 
0,0 
1,5 

 
7,5 
9,0 

Vecka 1 bäst 
Vecka 1 sämst 

1,4 
6,6 

0,0 
1,3 

6,7 
8,6 

Vecka 2 bäst 
Vecka 2 sämst 

1,2 
6,6 

0,0 
0,5 

7,5 
9,0 

Vecka 4 bäst 
Vecka 4 sämst 

0,4 
7,1 

0,0 
1,5 

9,3 
9,5 

Baslinje besvär 
Besvär v 1 
Besvär v 2 
Besvär v 4 

2,9 
2,8 
3,3 
3,1 

1,0 
1,0 
0,0 
1,0 

9,6 
8,5 
8,5 
9,0 
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Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan det tejpade och otejpade benet i upplevd smärta 

mätt med VAS-skalan från baslinje till uppföljning vecka 1, 2 och 4 (figur 3). 

 

Figur 3. Box plot. Horisontal linje = median; box = 25 % & 75 % av skattningarna. 
Whiskers= min-max; kryss = outliers. Deltagarna har skattat sin smärta ”när den är som bäst” 
på VAS-skalan vid baslinje fram till vecka 4. Uppdelning mellan tejpat och otejpat ben. 

Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan det tejpade och otejpade benet i upplevd smärta 

mätt med VAS-skalan från baslinje till uppföljning vecka 1, 2 och 4 (figur 4). 
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Figur 4. Deltagarna har skattat sin smärta ”när den är som sämst” på VAS-skalan vid baslinje 

fram till vecka 4, skillnaden mellan tejpat och otejpat ben.  
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Då personerna skattade sina upplevda besvär på VAS-skalan, sågs ingen signifikant skillnad 

mellan baslinjen och uppföljning (figur 5). Skattning av besvär visar dock en tendens till 

minskning från baslinje till vecka 1 och 2 i det tejpade benet (median baslinje 4,9; vecka ett 

4,0; vecka två 3,5 vecka fyra 5,5) medan ingen skillnad kunde ses vid det otejpade benet 

(median baslinje 2,9; vecka ett, 2,8; vecka två 3,3; vecka fyra 3,1). 

 
Figur 5.  Deltagarnas skattning av upplevda besvär på VAS-skalan på baslinje och 

uppföljning vid vecka 1, 2 och 4, skillnaden mellan tejpat och otejpat ben.  

 

 

Den upplevda förbättringen diktomiserades i 3 grupper; bättre, ingen skillnad och sämre. Vid 

första uppföljning upplevde 12 av 15 (80 %) en förbättring i sitt tejpade ben (figur 6), medan 

2 av 12 (16,7 %) upplevde en förbättring i sitt otejpade ben (figur 7) (p-<0,05). En tendens till 

upplevd förbättring fanns vid uppföljning vid vecka 2; 9 av 15 (60 %) upplevde en förbättring 

på sitt tejpade ben medan 3 av 12 (25 %) upplevde en förbättring på sitt otejpade ben 

(p=0,57). Ingen signifikant skillnad mellan det tejpade och otejpade benet sågs vid den tredje 

uppföljningen den fjärde veckan då benet inte hade varit tejpat på 2 veckor. 
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Figur 6. Skattning av upplevd symtomförändring vid uppföljning vecka 1,2 och 4. Y-axeln 

visar antal tejpade ben. 
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Figur 7. Skattning av upplevd förändring vid uppföljning vecka 1,2 och 4. Y-axeln visar antal 

icke-tejpade ben.  
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4 Diskussion 
Denna studie har undersökt den upplevda effekten av upprepad behandling med kinesiotejp 

under två veckor sett till smärta och besvär hos friidrottare och löpare med MTS. MTS är en 

vanligt förekommande skada hos idrottare med relativt oklara behandlingsmetoder, samtidigt 

som kinesiotejp blir mer och mer aktuellt inom forskningen. Därför var syftet att sammanföra 

dessa två komponenter för att undersöka effekten av kinesiotejp som behandlingsmetod.  

 

Resultatet visade att deltagarna upplevde en symtomförbättring i det tejpade benet vid 

uppföljning efter en vecka. Vid andra uppföljningen sågs en tendens till förbättring, men vid 

den sista uppföljningen sågs ingen skillnad mellan det ben som tidigare var tejpat och det 

otejpade benet. I tidigare studier har det visat sig att kinesiotejp ger en omedelbar 

smärtlindring redan efter 24-timmar samt efter 3 och 6 dagar (Thelen, Dauber & Stoneman 

2008; Gonzalez-Iglesias et al. 2009). Denna studie kunde inte visa på någon förbättring i 

symtom över längre tid, ingen signifikant skillnad kunde ses mellan det tidigare tejpade benet 

och otejpade benet vid den sista uppföljningen efter 4 veckor, då deltagarna varit utan tejp i 2 

veckor. Detta stämmer överens med tidigare kinesiotejpstudier vilka inte har visat på någon 

långvarig effekt över tid, dock har studierna endast utförts under kortare tidperioder (Thelen, 

Dauber & Stoneman 2008; Gonzalez-Iglesias et al. 2009). En studie med längre 

uppföljningstid undersökte behandling med kinestiotejp i tillägg till ett hemträningsprogram, 

jämfört med daglig behandling med ultraljud, TENS och hemträningsprogram hos personer 

med inklämningssyndrom i skuldran. De såg vid uppföljning efter 1 vecka att smärtan var 

signifikant lägre hos gruppen med kinesiotejp, men ingen skillnad mellan grupperna fanns vid 

uppföljning efter 2 veckor. (Kaya, Zinnuroglu & Tugcu 2010) Detta överensstämmer med det 

resultatet om upplevd symtomförbättring i denna studie, vilket också omfattar samma 

tidsintervall.  

 

Deltagarna i denna studie skattade sin upplevda smärta och besvär mycket varierande på 

VAS-skalan. Detta gör att det är svårt att utläsa någon skillnad mellan det tejpade och 

otejpade benet efter behandling eller någon förändring över tid. I denna studie skattade 

deltagarna sin smärta när den ”var som bäst” och när den ”var som sämst”, detta var ett försök 

att få med fler aspekter på smärtan och för att få en utökad symtombild kring MTS. Dock 

kunde ingen tydlig bild ges kring upplevd smärta då resultaten varierade mycket mellan 
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personer. Deltagarna uppgav att de mest smärtande aktiviteterna var hopp och löpning vilket 

stämmer överens med tidigare beskrivning av symtombilden vid MTS (Moen et al. 2009).  

 

Smärta kan mätas på flera olika sätt hos barn och ungdomar beroende på deras ålder, främst 

används olika former av observationer eller självrapporterade mätinstrument. Som tidigare 

nämnts är smärta en subjektiv upplevelse och detta skall man ta hänsyn till vid forskning 

(Coleman, Foy, Goldson, Howard, Narravo, Tanner & Tolmas 2001). Smärta kan därför inte 

mätas objektivt, dock kan bra smärtbedömningar göras med befintliga mätinstrument 

(Börjesson, Mannerkorp, Knardahl, Karlsson & Mannheimer 2008, s. 553). Smärta kan inte 

jämföras mellan personer och vid forskning kring en skada eller sjukdom är det problematiskt 

att bedöma omfattning av en skada utefter smärta från flera individer. Därför valde jag att 

jämföra individens egen förändring på VAS-skalan mellan tejpat och otejpat ben istället för 

att jämföra med andra individer. VAS-skalan är en enkel metod som fungerar bra kliniskt, 

men det finns det många aspekter av smärtan som inte fångas upp. Detta gör att man i 

forskningen måste ta med detta vid utvärdering av behandlingsmetoder, smärtan kan minska 

på grund av flera olika orsaker och inte bara på grund av den planerade interventionen. 

 

Tidigare studier med kinesiotejp som behandling har använt placebotejpning som 

kontrollgrupp (Hsu, Chen, Wang & Shih 2008; Thelen, Dauber & Stoneman 2008; Gonzalez-

Iglesias et al. 2009). På grund av det låga antalet deltagare i denna studie fanns ingen 

mjölighet att ha en kontrollgrupp som endast fick placebotejp. Därför kan det inte uteslutas att 

resultatet även har en möjlig effekt av placebo.  Deltagarnas förväntningar på tejpen påverkar 

också upplevd symtomförändring, vilket kunde har undersökts i början på studien för att ta 

bort eventuella felkällor.  

 

4.1 Metoddiskussion 
 

Urvalet föll på enbart löpare och friidrottare eftersom det i studier har visats att idrotter som 

involverar mycket hopp och löpning ofta drabbas av skadan. Valet att exkludera andra 

hoppidrottare såsom inom handboll och volleyboll berodde på önskan att få en så homogen 

grupp som möjligt. Även åldersgruppen valdes utifrån tidigare forskning som visat att skadan 

ofta drabbar unga idrottare.  
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En fördel med studien var att den utfördes ute på ”fältet” där de aktiva tränar. Det är därför 

klinisk relevant och kan överföras till idrottsvärlden. En enkel metod användes och liten 

utrustning krävdes för projektet. Studien utfördes under idrottarens träning eftersom det 

underlättade för de aktiva att kunna delta i studien, då många inte hade möjlighet att tejpas på 

dagtid på grund av skola. Tejpningen utfördes av en och samma person vid samtliga tillfällen, 

vilket ökar studiens reliabilitet. Symtom vid MTS kan variera beroende på träningsmängd, det 

vill säga att besvär kan minska om personen tränar mindre. Deltagarna i denna studie tränade 

som vanligt under studiens gång. 

 

En svårighet med studien var tidsperioden för insamling av data. Det kan vara så att fler 

ungdomar kunde rekryterats om studien hade pågått under en längre tid på våren eftersom det 

är då formtoppningen sker innan tävlingsperioden påbörjas under sommaren och 

träningsintesiten möjligtvis ökar. Eftersom endast patienter med symtom av MTS 

inkluderades i studien kunde ingen passiv kontrollgrupp användas. Detta beror på att det inte 

vore etiskt försvarbart att inkludera ungdomar med en pågående skada i studien för att sedan 

inte ge dem en aktiv behandling. En möjlighet var att jämföra behandling med kinesiotejp 

med träning, men detta alternativ valdes bort då det var svårt att kontrollera deltagarnas övriga 

träning. Därför bestämdes att ungdomarna själva var sina kontroller, lottning utfördes för att 

välja vilket ben som skulle tejpas och de fick känna skillnaden mellan sitt tejpade och inte 

tejpade ben under dessa veckor samt uppleva en eventuell förändring. Ett problem uppkom då 

3 av de inkluderade inte hade smärta i båda benen, då tejpades endast det benet som gav 

symtom. Jag valde att inte exkludera dessa personer på grund av studiens ringa omfattning, 

samtidigt som detta också är en del av symtombilden så kunde det vara intressant hur dessa 

personer reagerar på tejpningen. Detta medför förstås brister i studien eftersom ingen 

systematisering skedde med dessa aktiva.  

 

En svaghet med studien var att relativt få deltagare kunde rekryteras, dock skiljer sig inte 

detta från tidigare kinesiotejpstudier. Två olika studier som undersökt behandling med 

kinesiotejp på patellofemoralt smärtsyndrom och fotledsstukningar hade vardera 15 deltagare 

i sina studier (Chen, Hong, Lin & Chen 2008; Bicici, Karatas & Baltaci 2012). Ytterligare 

studier har haft mellan 41-55 deltagare. I dessa studier har man delat in deltagarna i två olika 

behandlingsgrupper (Thelen, Dauber & Stoneman 2008; Gonzales-Iglesias et al. 2009; Kaya, 

Zinnuroglu & Tugcu 2010). Det finns även rapporter om case-studier inom kinesiotejp 

(Garcia-Muro, Rodriguez-Fernandez & Herrero-de-Lucas 2009; Hwang-Bo & Hoon-Lee 
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2011). I studier som undersökt behandling vid MTS har även de varierande antal deltagare, 

med 23, 42 och 74 personer (Loudon & Dolphino 2009; Moen et al. 2012; Moen et al. 2012) 

 

De aktiva som deltog i studien fick samma information om MTS och hur denna skada kan 

behandlas. Inga specifika råd gavs till patienterna om vila från deras normala träning utan de 

fick träna som vanligt. Hur mycket patienterna tränade kunde inte kontrolleras, därför gavs 

endast generella råd till samtliga deltagare. Då den sista uppföljningsenkäten skickades via  

epost till deltagarna så hade några av dem en viss fördröjning med sina svar. Först skickades 

en påminnelse ut via epost och sedan påminde jag via telefon. Jag valde att inte exkludera 

personer med sent svar, då jag anser att det inte kunde påverka resultatet. 

 

Den tejpningsmetod som fastställdes vid pilotstudien har visat sig vara lämplig för denna 

skada, då endast en person exkluderades för att tejpen lossnade helt. Det som visade sig var 

att på flera av deltagarna så lossnade tejpen efter 3-4 dagar endast under foten. Några av 

deltagarna kunde trycka fast sin tejp igen medan några klippte av den tejpbit som lossnat. 

Tejpen på underbenet har inte lossnat på någon av personerna. Det visar att det finns en 

svårighet att tejpa under fotsulan, detta på grund av att patienten tränar och svettas vilket gör 

att tejpen kan lossna på grund av fukt. I vidare studier kan intervallerna med tejpning om 

möjligt vara tätare för att undvika att tejpen lossnar.  

5 Slutsats 
Resultatet i denna studie visade att behandling med kinesiotejp kunde minska upplevda 

symtom hos idrottare med MTS den första veckan efter applicering. En tendens till minskning 

av upplevda symtom kunde även ses vid uppföljning efter två veckor med behandling av 

kinesiotejp. Ingen ytterligare effekt kunde ses efter borttagning av tejpen. Deltagarna 

upplevde en omedelbar effekt av kinestiotejp vilket visar att detta kan vara en möjlig 

behandlingsmetod för idrottare med diagnosen MTS. Dock är det svårt att dra generella 

slutsatser angående vilken effekt kinesiotejp har hos personer med MTS gällande smärta och 

besvär på grund av det låga antalet deltagare i denna studie. 

5.1 Vidare forskning 
I framtida studier skulle det vara intressant att undersöka effekten av kinestiotejp i 

kombination med ett specifikt utformat träningsprogram vid MTS. Undersökning av smärta 

och besvär både vid en kort-och långtidsuppföljning samt med en kontrollgrupp som endast 
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tränar. Studier behövs för att utforma ett validerat mätinstrument för MTS som kan ligga till 

grund för fler studier om behandling vid denna skada. Vidare behövs fler studier för att forska 

i bakomliggande effekter av kinestiotejp hos skadade idrottare. 
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Bilaga 1 
 
Käll-och litteratursökning   
 
Syfte  
Syftet med studien var att undersöka den upplevda effekten av upprepad behandling med 
kinesiotejp under två veckor, sett till smärta och besvär hos unga idrottare med medialt 
tibiasyndrom. 
 
Frågeställningar 

• Vilken effekt har behandling med kinesiotejp på smärta vid medialt tibiasyndrom?  

• Vilken effekt har behandling med kinesiotejp på besvär och symtom vid medialt 

tibiasyndrom? 

 

Vilka sökord har jag använt 

 

 

 
 

“Medial tibial stress syndrome”, “medial tibial stress syndrome + treatment”, “medial 
tibial stress syndrome + risk factors”,” medial tibial stress syndrome + runners”, “shin 
splints”,” kinesio tape”, “kinesio taping”,” kinesio tape + lower leg”, “kinesio tape + 
injuries”, “kinesio tape + medial tibial stress syndrome”. 

Var har du sökt?  
 

 

 

PubMed, SportDiscus, SweMed, Google Sholar och GIH bibliotekskatalog  

 
Sökningar som gav resultat 
 

 

 

 

”Medial tibial stress syndrome” 
”Medial tibial stress syndrome + treatment” 
”Kinesio tape” 
”Kinesio tape + injuries” 

Kommentarer 
 

 
Flertalet referenser har jag hittat genom litteraturlistor på andra artiklar.   
Jag fick även god hjälp att hitta artiklar av min handledare samt några referenser hade 
jag sedan tidigare.  
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Bilaga 2 
Informationsblad  

 

Kan kinesiotejp lindra smärta vid benhinneinflammation? 
 
Jag heter Karin och är legitimerad sjukgymnast och läser masterprogrammet på Gymnastik 
och Idrottshögskolan här i Stockholm. I början på mars ska jag starta en studie där jag ska 
undersöka effekten av kinesiotejp vid benhinneinflammation hos friidrottare och löpare. Nu 
söker jag deltagare till min studie. För att kunna delta i studien ska man ha fyllt 16 år och 
besväras av smärta längs insidan av smalbenet. Du får inte ha någon annan pågående skada i 
benet.  
 
Behandlingen kommer att bestå av kinesiotejp. Det är en ganska ny metod som ofta används 
vid idrottsskador. Kinesiotejp uppkom på 70-talet och uppfanns av Kenzo Kase. Tejpen 
innehåller 100 % bomull och värmeaktiveras när den placeras på huden. Tejpen kan stretchas 
upp till 55-60 % från sin ordinarie längd. Du kommer att bli tejpad vid två tillfällen och tejpen 
ska sitta kvar i 6 dagar. Tejpningen tar ungefär 5-10 min/gång. Du kommer samtidigt att 
skatta din upplevda smärta/besvär och besvara några frågor. Enkäten upprepas sedan efter 5 
veckor, via mail.  
 
Om du väljer att delta i studien kommer du att vid första tillfället få fylla i en enkät med 
frågor om dina besvär. Jag kommer också göra en kort undersökning och ställa några fler 
frågor för att se var du har ont. Detta kommer att ta ungefär 20-30 minuter.  
 
Deltagande i studien bidrar till kunskap om tejpning kan ge smärtlindring vid denna skada. Du 
kommer att vara helt anonym i studien och personuppgifter samt andra uppgifter kommer 
endast att användas i studien. Deltagandet är helt frivilligt och du får när som helst välja att 
avbryta studien utan särskild förklaring.  
 
Vid frågor kontakta gärna mig! 
 
Karin Gustafsson Leg sjukgymnast 
Telefon: 073-675 05 86 
E-mail: karingustafsson@hotmail.se 
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Fakta om benhinneinflammation 
 
Uppkomsten av denna skada är oklar, det troliga är att skadan uppkommer på grund av en 
överansträngning på skenbenet som blivit smärtsam. Detta kan orsakas av många olika 
faktorer som till exempel ökad träningsmängd, hårt underlag, byte av skor, fotställning, 
muskel obalans och/eller löpteknik. 
 
Smärtan uppstår vid belastning/ träning och den yttrar sig ofta som molande värk. Den kan 
finnas kvar under träningspasset samt några timmar efter träning eller till och med dagar. 
Ibland kan smärtan även påverka de dagliga aktiviteterna. Smärtan sitter längs den inre kanten 
av smalbenet, ofta ovanför den inre fotknölen.  
 
Behandlingen av benhinneinflammation innebär allmänna råd om skadan, byte av skor, 
minskning av träningsmängd och ersätta högintensiv konditionsträning med lågintensiv 
träning på exempelvis cykel samt byta underlag. Vanligen rekommenderas avlastning från de 
aktiviteter som gör ont, styrketräning och stretchövningar för underben och ben.  
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Bilaga 3  
Enkät baslinje 

Namn ___________________________________________________ 
 
Epost ___________________________________________________ 
 
Kille ____ Tjej ____ 
 
Ålder _____ 
 
Vikt _____ Längd _____ 
 
Inom vilken/vilka idrott/er tränar du? 
________________________________________________________ 
 
Hur ofta tränar du och hur många timmar tränar du vid varje pass? 
 
Träningsdagar Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 

Träningstimmar        

 
Hur länge har du haft ont? 
__________________________________________________________ 
 
Tidigare behandling för din underbenssmärta under det senaste året? 
Ja/Nej 
Om Ja vilken/vilka behandling/ar samt när? 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
Kryssa i det/de alternativ som stämmer bäst överens med dig 
 

Smärta i vila 
Smärta vid gång 
Smärta vid löpning 
Smärta vid hopp 

Smärtan uppkommer i samband med 
belastning/träning 
Smärtan uppkommer under träning 
Smärtan uppkommer efter träning 
 
Smärta vid annan aktivitet ja/nej 
Om jag vilken __________________________________________________ 
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Hur ont har du haft den senaste månaden? VAS skala muntligt 
Vänster ben och höger ben 
Som bäst, sämst, just nu 
 
Hur ont har du haft den senaste veckan? VAS muntligt 
Vänster ben och höger ben 
Som bäst, sämst, just nu 
 
Hur mycket har du besvärats av dina symtom i vänster och höger ben senaste veckan? 
VAS muntligt 
 
 
Undertecknad ger sitt samtycke att delta i studien _______________________________ 
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Bilaga 4 
Uppföljningsenkät vecka 1  
 
Namn ___________________________________________________ 
 
Hur mycket har du tränat den senaste veckan? 
Tränat mindre än vanligt  ___ 
Tränat som vanligt  ___ 
Tränat mer än vanligt  ___ 
 
Hur upplever du dina symtom den senaste veckan? 
Sätt ett X för hur det känns i vänster ben och O för hur det känns i höger 
Mycket bättre  ___ 
Bättre  ___ 
Lite bättre  ___ 
Ingen skillnad ___ 
Lite sämre ___ 
Sämre ___ 
Mycket sämre ___  
 
Hur ont har du haft den senaste veckan i vänster ben? 
 
Som bäst 
Ingen smärta ____________________________________________________Värsta tänkbara 
smärta 
Som sämst 
Ingen smärta ____________________________________________________Värsta tänkbara 
smärta 
Just nu 
Ingen smärta ____________________________________________________Värsta tänkbara 
smärta 
 
Hur ont har du haft den senaste veckan i höger ben? 
 
Som bäst 
Ingen smärta ____________________________________________________Värsta tänkbara 
smärta 
Som sämst 
Ingen smärta ____________________________________________________Värsta tänkbara 
smärta 
Just nu 
Ingen smärta ____________________________________________________Värsta tänkbara 
smärta 
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Hur mycket har du besvärats av dina symtom i vänster ben den senaste veckan? 
 
Inte alls ____________________________________________________ Värsta tänkbara 
 
Hur mycket har du besvärats av dina symtom i höger ben den senaste veckan? 
Inte alls ____________________________________________________ Värsta tänkbara 
 
Har du fått några besvär av tejpen? Ja/Nej 
Om besvär, vilka? 
_____________________________________ 
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Uppföljningsenkät vecka 2 
 
Namn ___________________________________________________ 
 
Hur mycket har du tränat den senaste veckan? 
 
Tränat mindre än vanligt  ___ 
Tränat som vanligt  ___ 
Tränat mer än vanligt  ___ 
 
Hur upplever du dina symtom den senaste veckan? 
Sätt ett X för hur det känns i vänster ben och O för hur det känns i höger 
Mycket bättre  ___ 
Bättre  ___ 
Lite bättre  ___ 
Ingen skillnad ___ 
Lite sämre ___ 
Sämre ___ 
Mycket sämre ___  
 
Hur ont har du haft den senaste veckan i vänster ben? 
 
Som bäst 
Ingen smärta ____________________________________________________Värsta tänkbara 
smärta 
Som sämst 
Ingen smärta ____________________________________________________Värsta tänkbara 
smärta 
Just nu 
Ingen smärta ____________________________________________________Värsta tänkbara 
smärta 
 
Hur ont har du haft den senaste veckan i höger ben? 
 
Som bäst 
Ingen smärta ____________________________________________________Värsta tänkbara 
smärta 
Som sämst 
Ingen smärta ____________________________________________________Värsta tänkbara 
smärta 
Just nu 
Ingen smärta ____________________________________________________Värsta tänkbara 
smärta 
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Hur mycket har du besvärats av dina symtom i vänster ben den senaste veckan? 
 
Inte alls ____________________________________________________ Värsta tänkbara 
 
Hur mycket har du besvärats av dina symtom i höger ben den senaste veckan? 
 
Inte alls ____________________________________________________ Värsta tänkbara 
 
Har du fått några besvär av tejpen? Ja/Nej 
Om besvär, vilka? 
__________________________________ 
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Uppföljningsenkät vecka 4 
 
Namn ___________________________________________________ 
 
Hur mycket har du tränat de senaste två veckorna? 
Tränat mindre än vanligt  ___ 
Tränat som vanligt  ___ 
Tränat mer än vanligt  ___ 
 
Hur upplever du dina symtom de två senaste veckorna? 
Sätt ett X för hur det känns i vänster ben och O för hur det känns i höger 
Mycket bättre  ___ 
Bättre  ___ 
Lite bättre  ___ 
Ingen skillnad ___ 
Lite sämre ___ 
Sämre ___ 
Mycket sämre ___  
 
Hur ont har du haft den senaste månaden i vänster ben? 
Sätt ett kryss på linjen som bäst stämmer med din smärta 
 
Som bäst 
Ingen smärta ____________________________________________________Värsta tänkbara 
smärta 
Som sämst 
Ingen smärta ____________________________________________________Värsta tänkbara 
smärta 
 
Hur ont har du haft den senaste månaden i höger ben? 
Sätt ett kryss på linjen som bäst stämmer med din smärta 
 
Som bäst 
Ingen smärta ____________________________________________________Värsta tänkbara 
smärta 
Som sämst 
Ingen smärta ____________________________________________________Värsta tänkbara 
smärta 
 
 
Hur ont har du haft de senaste två veckorna i vänster ben? 
Sätt ett kryss på linjen som bäst stämmer med din smärta 
Som bäst 
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Ingen smärta ____________________________________________________Värsta tänkbara 
smärta 
 
Som sämst 
Ingen smärta ____________________________________________________Värsta tänkbara 
smärta 
Just nu 
Ingen smärta ____________________________________________________Värsta tänkbara 
smärta 
 
Hur ont har du haft de senaste två veckorna i höger ben? 
Sätt ett kryss på linjen som bäst stämmer med din smärta 
Som bäst 
Ingen smärta ____________________________________________________Värsta tänkbara 
smärta 
Som sämst 
Ingen smärta ____________________________________________________Värsta tänkbara 
smärta 
Just nu 
Ingen smärta ____________________________________________________Värsta tänkbara 
smärta 
 
Hur mycket har du besvärats av dina symtom i vänster ben de senaste två veckorna? 
Sätt ett kryss på linjen som bäst stämmer med din smärta 
 
Inte alls ____________________________________________________ Värsta tänkbara 
 
Hur mycket har du besvärats av dina symtom i höger ben de senaste två veckorna? 
 
Inte alls ____________________________________________________ Värsta tänkbara 
 
 
 

Tack för din medverkan i studien! 
 


	Sammanfattning
	Abstract
	Innehållsförteckning
	1 Inledning
	1.2 Introduktion 
	1.3 Bakgrund, MTS
	1.3.1 Symtom och diagnos
	1.3.2 Smärta
	”Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada” (Börjesson, Mannerkorp, Knardahl, Karlsson & Mannheimer 2008, s. 553).


	1.4 Kinesiotejp
	1.4.1 Appliceringsmetoder

	1.5 Tidigare forskning
	1.5.1 Behandling vid MTS
	1.5.2 Behandling med Kinesiotejp
	1.5.3 Sammanfattning forskningsläge

	1.6 Syfte
	1.6.2 Frågeställningar


	2 Material och metod
	2.1 Urval
	2.3 Praktiskt genomförande
	2.3.1 Applicering av kinesiotejp

	2.4 Reliabilitet och validitet
	2.4.1 Etik

	2.5 Statistiska mätmetoder

	3 Resultat
	4 Diskussion
	4.1 Metoddiskussion

	5 Slutsats
	5.1 Vidare forskning

	Käll- och litteraturförteckning
	Bilaga 1
	Bilaga 2
	Bilaga 3 
	Bilaga 4

