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Abstrakt 

Introduktion: Under 99 % av den tid som människan funnits på jorden har löpning skett 

barfota. Sen 1970-talet har mängder av löparkorskor utvecklats och dagens moderna skor är 

konstruerade att både ge skydd och stabilitet för foten. Under senare år har medvetenheten av 

att ha en fysiskt aktiv livsstil ökat och löpning har blivit en populär aktivitet. I och med detta 

har också riskgruppen för utvecklandet av överbelastningsskador i nedre extremitet ökat. 

Syfte: Att sammanställa vetenskaplig kunskap om barfotlöpning jämfört med skodd löpning i 

ett skadeförebyggande syfte. 

Metod: Litteratursökning genomfördes i de medicinska databaserna PubMed, PEDro, Primo, 

Scopus, Cinahl och ProQuest med både fritext och MeSH-termer som sökord.  Efter 

granskning av innehåll och inklusions- och exklusionskriterier återstod 13 relevanta artiklar 

för resultatet. 

Resultat: I studien sågs en ökad GRF och amplitud av EMG i posterior muskulatur i nedre 

extremitet vid barfotalöpning jämfört med skodd. Steglängden var kortare och frekvensen 

snabbare vid barfotalöpning. Vad gäller ledvinklarna sågs en ökad plantarflexion vid 

barfotalöpning och en ökad dorsalflexion vid skodd löpning. Rörelseomfånget från 

plantarflexion till dorsalflexion var ökat vid barfotalöpning.  

Konklusion: Skillnader som observerats beror snarare på fotisättning, steglängd, stegfrekvens 

än om löparen är skodd eller inte. Detta innebär att det är fler faktorer än skon som behöver 

beaktas i den fysioterapeutiska kliniken för att förebygga löprelaterade skador. 

 

Nyckelord: Barfotalöpning, Förebyggande, Skador, Skodd löpning 
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1. Bakgrund 

Människan har funnits under miljoner år och har under 99 % av den tiden gått och sprungit 

barfota (Jungers, 2010).  Löpning är idag en populär aktivitet tack vare lättillgänglighet till 

både natur och utrustning. Tillhörande hälsofördelar med löpningen är förbättrad hjärt-

lunghälsa och förbättrat allmänt välbefinnande (Williams, 2009). Löpning har dock en hög 

skadefrekvens, upp till 79 % av alla löpare ådrar sig årligen en skada relaterat till löpning (van 

Gent et al., 2007). Före uppkomsten av den moderna löparskon på 1970-talet sprang 

människor antingen utan skor eller i minimalistiska skor, såsom sandaler och mockasiner 

(Lorenz & Pontillo, 2012). 

Dagens moderna löparskor är konstruerade för att ge skydd och stöd för foten, det har dock 

spekulerats i att löparskons skyddande och stabiliserande egenskap har en negativ effekt på 

fotens funktion. Dessa spekulationer grundar sig i att människan evolutionärt sprang barfota, 

vilket fortfarande är fallet i vissa delar av världen .(Zipfel & Berger, 2007; Jungers, 2010). Av  

denna anledning är det många löpare som övergått från skodd löpning till barfotalöpning i 

tron att risken för att drabbas av löprelaterade skador minskar (Lieberman et al., 2010).  

 

1.1 Skador 

Sveriges riksidrottsförbund har gjort en sammanställning av de vanligaste skadorna som 

förekommer vid löpning. Sammanställningen visade på att slemsäcksinflammation mellan 

akillessenan och hälbenet tillhör de vanligaste skadorna. Slemsäcksinflammation orsakas 

vanligen genom tryck utifrån vilket leder till inflammation med svullnad, vätskeutgjutning 

och smärta som följd. Skador förekommer även på senfästen/senskidor och senor i foten, 

vanligen akillessenan hos löpare, på grund av överbelastning som leder till mikrobristningar. 

Broskskador är vanligt förekommande i fotled och knäled vid löpning till följd av 

överbelastning. Vid en överbelastning faller brosket sönder och en inflammatorisk process 

startas då utgjutning i leden sker. Överbelastning av benvävnad ändrar benets hållfasthet då 

små mikrosprickor uppstår vilket ökar risken för stressfrakturer. Ett vanligt problem för 

löpare är benhinneinflammation vilket orsakar smärta och svullnad över insidan av 

underbenet. Benhinneinflammation är ofta ett förstadium till stressfrakturer precis ovan 

fotled, men kan även leda till stressfrakturer på medialsidan strax nedanför knäleden. Även 

mellanfotsbenet är utsatt och både båtbenet och hälbenet kan drabbas av stressfrakturer 

(Saltin, Forsberg & Bergelt, 1988). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167945712001558#b0125
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1.2 Löparskons uppbyggnad 

En löparsko är vanligtvis uppbyggd i tre lager, innersula, mellansula och yttersula. Innersulan 

är oftast tillverkad i ett syntetiskt material som nylon och yttersulan är oftast gjord av 

hårdgummi för att ge ett bra grepp mot underlaget. Mellansulan är det lager där flest 

variationer förekommer mellan olika löparskor. Detta lager ger stöd för innersulan och 

dämpning under hälen, dämpningen är vanligtvis tillverkad av skum eller annat eftergivligt 

material och upphöjer hälen 8-16mm (Perl, Daoud & Lieberman, 2012). En löparsko är 

uppbyggd med hög häl för at ge en ökad dämpning vid hälisättningen av foten och ger genom 

sin konstruktion stöd för foten.  Innersulan är formad efter foten för att få en optimal 

passform, stöd för fotvalvet och för att foten ska ligga så stilla som möjligt i skon (Ryan, 

Fraser, McDonald & Taunton, 2009).  

 

1.3 Löpcykeln  

Under en löpcykel genomgår varje extremitet två stora faser: stödfasen och svävfasen. 

Stödfasen inträffar när någon del utav foten har kontakt med marken, vilket utgör ca 60 % av 

löpcykeln. Svängfasen inträffar när foten inte har kontakt med marken vilket utgör ca 40 %.  

Stödfasen är indelad i heel strike, foot flat, midstance, heel off och toe off. Heel strike 

beskriver när hälen sätts i marken i början av en löpcykel och foot flat när framfoten sätts i 

marken. Detta efterföljs av midstance vilket är när hela foten är i marken och tyngden läggs 

mitt på foten. Vid heel off lyfter hälen från underlaget för att flytta tyngdpunkten framåt och 

förbereda ett nytt steg. När tårna sedan lyfter från marken så kallas det toe off (Perl et al., 

2012).  

Svängfasen kan delas upp i tre steg: tidig svängfas, midswing och sen svängfas. Tidig 

svängfas inträffar i slutet av toe off och fortsätter sedan till midswing, den här delen kallas för 

accelerationsfasen. Midswing inträffar när benet passerar direkt under kroppen och efterföljs 

sedan av den sena svängfasen där extremiteten decelerar och förbereder sig på heel strike 

(Levangie & Norkin, 2011). Stödfasen och svängfasen sker om vartannat och bildar 

tillsammans en löpcykel (Perl et al., 2012).  

 

Löpning är en aktivitet som liknar gång, men med vissa skillnader. Löpning kräver bättre 

balans, muskelstyrka och rörelseomfång än vid gång. En god balans krävs då löpning 

karaktäriseras av betydligt mindre stödyta men också av en frånvaro av “dubbel-stödet” som 

ses vid gång och närvaro av svävfasen, då båda fötterna är utan kontakt med stödytan. 
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Den procentuella andelen av svävfasen under löpcykeln kommer att öka och dubbelstödet 

minska när löphastigheten ökar. Den ökade hastigheten gör att muskler och leder måste 

generera och absorbera mer energi än vid gång. (Levangie & Norkin, 2011). 

 

En väsentlig skillnad mellan barfotalöpning och skodd löpning är fotisättningen (Perl et al., 

2012). 75 % av dem som springer med löparskor har en rearfoot strike (RFS) vilket betyder 

att markkontakt sker med hälen först. Barfotalöpning ger ett löpsteg där landningen sker med 

en forefoot strike (FFS), alltså på framfoten. Det finns även löpare som har ett midfoot strike 

(MFS), vilket betyder att landningen sker mitt på foten. Till skillnad från att löpa barfota 

uppmuntrar löparskor, som är uppbyggda med upphöjd dämpning för hälen, till RFS. Då 

människan evolutionärt sprang barfota med ett påstått FFS mönster frågar sig författarna hur 

löparskor, som uppmuntrar till RFS, påverkar löparen (Perl et al., 2012).  

 

1.4 Kinematik  

Kinematik är en term som beskriver den rörelse som sker i t.ex. knäleden när vi går eller 

springer men utan att ta hänsyn till de inre eller yttre krafter som skapar rörelsen.  

Grundbegrepp inom kinematiken är position, hastighet och acceleration och beskriver läget 

hos olika punktmarkörer i kroppen vid en viss tidpunkt. Elektrogoniometerar och många olika 

typer av tredimensionella datoriserade rörelseanalyssystem har gett omfattande information 

om ledpositioner vid gånganalys (Levangie & Norkin, 2011). 

Mätning av ledvinklar är av största vikt när rörelse ska analyseras, dessa kan observeras i 

sagitalplan, frontalplan och transversalplan. Vid en observation i sagitalplanet, där rörelsen i 

övergången från gång till löpning analyserats, sågs en sänkning av tyngdpunkten. Då 

hastigheten ökade sågs en ökad framåttippning av bäckenet samt en ökad flexion i höftleden 

vilket gav en ökad steglängd och en mer flekterad bål. Signifikanta skillnader mellan gång 

och löpning observerades i knäleden, bland annat sågs en ökad maximal flexionsvinkel på 30° 

vid löpning under svängfasen jämfört med gång. Initial markkontakt under gång och löpning 

skedde med hälen först. För att få en bättre hälkontakt med marken vid löpning krävs en 

större dorsalflexion i ankeln än vid gång. I sprint sker däremot den initiala markkontakten på 

framfoten (Novacheck, 1998). 

I frontalplanet ses bäckensänkning under stödfasen på ca 5 grader på den kontralaterala sidan 

vilket resulterar i en adduktion av höften. Knät bibehåller en neutral position under hela 

gångcykeln förutom en kort stunds abduktion på ca 7 grader under midswing för att sedan 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Hastighet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hastighet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Acceleration
http://sv.wikipedia.org/wiki/Acceleration
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återgå till neutral position. Anledningen till att knäleden bibehåller neutral position beror på 

att knäledens rörelse begränsas av de mediala och laterala kollateralligamenten (Levangie & 

Norkin, 2011; Novacheck, 1998).  

Ankeln rörde sig från ca 5 graders inversion till 5 graders eversion i början av ståfasen och 

inverterade sedan ca 15 grader under push-off (Levangie & Norkin, 2011). 

I transversalplanet sågs en större rotation av bäckenet vid löpning än vid gång eftersom att 

större steg tas. Vid löpning fungerar bäckenet som vridaxel mellan de motroterande axlarna 

och benen. När exempelvis det högra benet är maximalt framåt i midswing, är den vänstra 

axeln roterad framåt och bäckenet är i neutralposition (Novacheck, 1998). 

Pronation i foten sker under decelerationsfasen vid heel strike, foot flat och midstance när 

benet är belastat. Foten supineras sedan under accelerationsfasen föra att ge en stabil hävstång 

för push-off. Dessa rörelser är komplexa och svåra att fastställa biomekaniskt eftersom de är 

små i storlek och kroppssegmenten där rörelserna förekommer är små (Novacheck, 1998). 

 

1.5 Kinetik 

Kinetik handlar om de krafter som påverkar människan och resulterar i rörelse. En kinetisk 

analys kan göras för att studera fotens kraft mot underlaget, de krafter som verkar på lederna 

och de krafter som produceras av musklerna under gång och löpning.  

Markreaktionskraften, ground reaktion force (GRF), är de krafter som appliceras mot foten 

från marken när en person tar ett steg.  Markreaktionskraften är lika i storlek med de krafter 

som appliceras på marken av foten, skillnaden är att dessa krafter går i motsatt riktning. GRF 

analyseras som vertikala - och horisontella, medio-laterala samt anterior-posteriora krafter 

(Levangie & Norkin, 2011). 

 

1.6 Electromyografi (EMG) 

EMG är en teknik som används för utvärdering och registrering av aktionspotentialen (den 

elektriska aktivitet som alstras i motoriska enheter) i olika muskler. EMG utförs med ett 

instrument kallat en elektromyograf där den elektriska aktiviteten som alstras av en muskel 

kan registreras. EMG används ofta i kombination med kinetik plattor och/eller kinematik 

analys för att samtidigt kunna studera muskelaktivitet, krafter och rörelse med andra 

händelser under löpcykeln. EMG registreringen ger information om den tid då vissa muskler 

aktiveras och avaktiveras samt storleken på aktiviteten (Levangie & Norkin, 2011). 
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1.7 Problematisering 

Under senare år har medvetenheten av att ha en fysiskt aktiv livsstil ökat hos befolkningen 

och även löpning har ökat i popularitet. I och med detta har också riskgruppen för 

utvecklandet av överbelastningsskador i nedre extremitet blivit större. Ett sätt att minska den 

här typen av skador vid löpning är att ha kunskap om kroppens biomekanik och vilka inre och 

yttre faktorer som är påverkbara. 

Den senaste trenden inom löpning är barfotalöpning, med eller utan minimalistiska skor, som 

påstås ge ett mer “naturligt” löpsteg. Det “naturliga” löpsteget anses vara en FFS isättning och 

påstås vara skadeförebyggande i jämförelse med skodd löpning som generellt går mot en RFS 

isättning av foten. Trots påståenden om fördelarna med att löpa barfota för att förebygga 

skador använder majoriteten av löpare skor. Ett alternativt förslag till barfotalöpning har vuxit 

fram där tillverkarna har utvecklat "minimalistiska" löparskor. De minimalistiska löparskorna 

försöker efterlikna barfotalöpning och har en tunnare, mer flexibel sula och avsaknad av de 

dämpande egenskaperna som finns hos moderna löparskor. Det finns dock få studier som 

stödjer uppfattningen att mekaniken att löpa i en minimalistisk sko är samma sak som att löpa 

barfota (Bonacci et al,. 2013).  

Förändrad löpstil, det vill säga övergången från skodd löpning och RFS till barfotalöpning 

och FFS, har inte utvärderats och därmed har många löpare gått på trenden utan att det finns 

vetenskaplig grund för antagandet om att barfotalöpning skulle vara skadeförebyggande eller 

mer “naturligt” (Olin & Gutierrez, 2013).   

Som fysioterapeut är det viktigt att vara uppdaterad inom detta ämne för att på bästa sätt 

kunna vägleda och ge råd till patienter, motionärer och elitidrottare för att de ska kunna hålla 

sig fysiskt aktiva och förebygga löprelaterade skador.  
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2. Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att sammanställa vetenskaplig kunskap om barfotlöpning 

jämfört med skodd löpning i ett skadeförebyggande syfte. 

2.1 Frågeställningar 

- Finns det skillnader mellan skodd löpning och barfotalöpning, i så fall vilka? 

- Finns det studier som visar på fördelar med skodd respektive barfotalöpning ur ett 

skadeförebyggande perspektiv?  

3. Metodansats  

3.1 Litteraturstudie 

Insamling av litteraturdata för resultatredovisningen gjordes ur vetenskapliga artiklar. 

Studien är en retrospektiv, beskrivande litteraturstudie som baserats på kvantitativa 

vetenskapliga rapporter. Litteratursökning genomfördes i de medicinska databaserna PubMed, 

PEDro, Primo, Scopus, Cinahl och ProQuest med både fritext och MeSH-termer som sökord.   

Sökord som författarna använt var “Barefoot running” OR “shod running” AND “injury”, 

“Barefoot running AND injury”, “Shod running AND injury”, “Barefoot running” OR “shod 

running” AND “injury prevention”, “Shod running” AND “injury prevention”, “Barefoot 

running” AND “injury prevention”.  

Artikelsökningarna gjordes mellan 09-03-15 - 15-03-15, totalt antal artiklar som 

identifierades efter sökorden kan ses som en översikt i tabell 1. 
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Tabell 1. Översikt över litteratursökningen. 

Databas Sökord Antal träffar 

Cinahl “Barefoot running” OR “shod running” AND “injury” 

“Shod running” AND “injury” 

“Barefoot running” AND “injury” 

“Barefoot running” OR “shod running” AND “injury prevention” 

“Shod running” AND “injury prevention” 

“Barefoot running” AND “injury prevention” 

39 

7 

9 

31 

2 

2 

PEDro “Barefoot running” OR “shod running” AND “injury” 

“Shod running” AND “injury” 

“Barefoot running” AND “injury” 

“Barefoot running” OR “shod running” AND “injury prevention” 

“Shod running” AND “injury prevention” 

“Barefoot running” AND “injury prevention” 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Primo “Barefoot running” OR “shod running” AND “injury” 

“Shod running” AND “injury” 

“Barefoot running” AND “injury” 

“Barefoot running” OR “shod running” AND “injury prevention” 

“Shod running” AND “injury prevention” 

“Barefoot running” AND “injury prevention” 

139 

25 

51 

187 

11 

21 

ProQuest “Barefoot running” OR “shod running” AND “injury” 

“Shod running” AND “injury” 

“Barefoot running” AND “injury” 

“Barefoot running” OR “shod running” AND “injury prevention” 

“Shod running” AND “injury prevention” 

“Barefoot running” AND “injury prevention” 

74 

19 

27 

20 

11 

9 

PubMed “Barefoot running” OR “shod running” AND “injury” 

“Shod running” AND “injury” 

“Barefoot running” AND “injury” 

“Barefoot running” OR “shod running” AND “injury prevention” 

“Shod running” AND “injury prevention” 

“Barefoot running” AND “injury prevention” 

32 

10 

30 

4 

4 

4 

Scopus “Barefoot running” OR “shod running” AND “injury” 

“Shod running” AND “injury” 

“Barefoot running” AND “injury” 

“Barefoot running” OR “shod running” AND “injury prevention” 

“Shod running” AND “injury prevention” 

“Barefoot running” AND “injury prevention” 

51 

20 

55 

6 

4 

6 
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Inklusionskriterier 

- Artiklar publicerade på svenska och engelska 

- Artiklar som jämförde skodd löpning med barfotalöpning 

- Studier på friska män och kvinnor 

- Tillgängligt abstrakt 

- Artiklar publicerade under 2000-talet 

 

Exklusionskriterier 

- Review-artiklar 

- Meta-analyser 

- Fallstudier  

- Kvalitativa studier 

- Studier gjorda på djur 

- Studier där barn under 18 år medverkat 

 

3.2 Urval 

Efter första sökningen i de 6 databaserna, som resulterade i totalt 910 träffar, granskades 

artiklar efter titel och/eller abstrakt. Därefter sållades artiklar som inte var relevanta för syftet 

bort samt dubbletter vilka var 46 till antalet och då återstod 39 artiklar till resultatet. Efter 

ytterligare bedömning av innehåll och granskning efter inklusions och exklusionskriterier 

återstod 13 artiklar relevanta för resultatet.  

 

3.3 Analys 

Efter ytterligare granskning sammanställdes de 13 artiklarna i olika PICO-tabeller. Syftet med 

PICO-tabellerna var att på ett tydligt och enkelt sätt redovisa och jämföra artiklarnas resultat 

mot varandra. PICO-tabellerna innehåller författare, titel, år, design, syfte, deltagare, metod, 

resultat och poäng av metodologisk kvalitet enligt PEDro skalan.  

 

3.4 Kvalitetsgranskning 

De kvantitativa studiernas metodologiska kvalité granskades med PEDro skalan (Maher, 

Sherrington, Herbert, Moseley & Elkins. 2003).  
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PEDro skalan är ett kvalitetsgranskningsverktyg som bedömer kvaliteten på studiens 

utformning och trovärdighet, detta utan att ta hänsyn till behandlingarnas effekter (Maher et 

al., 2003). PEDro skalan består utav 11 frågor som besvaras med antigen ja eller nej. Antal ja-

svar summeras för att få ut en poäng efter att första frågan exkluderats från resultatet. Den 

maximala poängen som kan uppnås är 10 (ju högre poäng desto bättre), studien betraktas ha 

hög kvalitet vid resultatet 6 eller högre. De inkluderade artiklarnas poäng redovisas i tabell 1- 

5.  Sökning i PEDro databasen utfördes för att se vilka utav artiklarna som redan blivit 

granskade och bedömda. Då samtliga artiklar inte fanns i databasen är studierna enbart 

granskade enligt PEDro-skalan av författarna av denna litteraturstudie.  

 

4. Etiska övervägande  

Objektivitet var av stor vikt i sökandet av artiklar och inga slutsatser drogs förrän artiklarna 

granskats. Resultaten redovisas oavsett utfallet av interventionen och på så sätt representerar 

resultatet av litteraturöversikten det rådande kunskapsläget inom området. 

Nyttan med litteraturstudien är att sammanställa vetenskaplig forskning om skador vid 

barfotalöpning och skodd löpning och därmed bidra till ökad kunskap.  

Insamlad data har analyserats noggrant och då detta är en litteraturstudie som baseras på 

tidigare vetenskaplig litteratur bedömdes risken att bryta mot några etiska regler som liten.  
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5. Resultat 

5.1 Finns det skillnader mellan skodd löpning och barfotalöpning, i så fall vilka? 

5.1.1 Kinematik fot, knä, höft, ROM 

Författare Design Syfte Deltagare Metod Resultat Pedro 

Bonacci et al.,  
2014 
Take your  
shoes off to 

reduce 

patellofemoral 

joint stress  
during running 

Experimen- 
tell   
tvärsnitts- 
studie 

Att undersöka om 

BF-löpning  
minskar 

patellofemoral  
stress jämfört  
med skodd 
löpning. 
 

 

22 erfarna löpare, 
(24 män, 8 kvinnor). 

Medelålder: 29,2 år,  
Medelvikt: 65,6 kg. 

20 löpningar  
på en 20 meter lång 

syntetisk löpbana. 
 Deltagarna 

randominiserades in i  
2 grupper, bägge 

grupperna utförde BF-

löpning och skodd 

löpning.  
10 försök/ 

försöksuppställning. 

3D-kamera för att mäta  

ledkinematik i nedre 

extremitet.  
 

Dorsalflexion i 
 ankeln  
var mindre vid BF-

löpning  
vid kontakt med  
marken.   
Knäflexion var  
måttligt större  
under skodd löpning. 

knäextension  
var måttligt lägre vid 
 BF- löpning. 
 

3/10 

Braunstein et al., 

2010 
Footwear 
 affects the 

gearing at the 

ankle and knee 

joints during 

running. 

Experimen- 
tell 
tvärsnitts- 
studie 

Att undersöka 

anpassningen  
vid löpmekanik  
genom att bära 5 

olika typer av 

löparskor och 

jämföra dem  
med BF-löpning  
på  
gräs med fokus 
på utväxlingen  
i det 

muskuloskeletala 

systemet vid  
ankel- och  
knäled. 
 

14 män,  
erfarna 

långdistanslöpare 
Ålder: 28.4 ± 4.5 
Vikt: 79.5 ± 6.5 kg 
(Mean ± Standard 

Deviation) 

Deltagarna  
sprang längs en  
löpbana i förbestämd 

hastighet. 
Resultat från 5  försök/ 

försöksuppställning.  
Deltagarna använde 5  
olika typer av skor vid 

löpning på löpbana.  
BF-löpning skedde på  
en löparbana av gräs. 

Ledkinematik  
registrerades i ett 

rörelselabb med hjälp  
av infraröd kamera.  

Ingen skillnad sågs i 

ankelns ledvinklar  
eller knäledens  
vinklar vid  
TD och TO. 
 

3/10 

De Wit et al.,  
2000 

Biomechanical 

analysis of the 

stance phase 

during barefoot 

and shod  

running. 

Experimen- 
tell  
tvärsnitts- 
studie 

Att tillhandahålla 
en omfattande 
beskrivning av  

BF-löpning med 

hjälp av en  
statistisk 
representativ 

uppsättning  
data, och jämföra 
barfota med 
skodd  löpning. 

 

 

 

9 män, erfarna 

långdistanslöpare. 

Ålder: 27,3±9,  

Vikt: 70±9 kg. 
(Mean ± Standard 

Deviation) 

För mätning av 

ledkinematik användes  
en  
höghastighetskamera.  
10 testomgångar 

analyserades för varje 

försöksuppställning och 

frekvens.  Löpningen 

skedde på syntetisk 

löpbana inomhus. 

En ökad plantarflexion, 

knä flexion och  
en ökad hastighet vid 

knäflexionen beskrevs 

som en påtvingad 

anpassning för BF-

tillståndet. I höften sågs 

ingen skillnad i  

ledvinkel mellan de två 

försöksuppställningarna.   

3/10 
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McCarthy et al., 

2014 
Barefoot 
Running and 
Hip Kinematics: 
Good News for 

the Knee? 

Experimen- 
tell  
tvärsnitts- 
studie 

Att undersöka om 

skillnader i  

Ledvinkel i nedre  
extremitet vid 

markkontakt  
under  
BF- löpning  
leder till 

förändringar i 

höftens kinematik 

under stödfasen.   
 

23 kvinnor, erfarna 

skodda löpare 

Ålder: 30±3 år  

Vikt: 57,5±5,5 kg. 
(Mean ± Standard 

Deviation) 

3D-kamera för att mäta 

ledkinematik.  
Löpning på löpband, 

självvald hastighet. 

Deltagarna var inte 

medvetna om vilka 

kinematiska variabler  
som mättes. 2 

testomgångar,  
1 försök/ 

försöksuppställning. 

Vid BF-löpning sågs 
 knäflexion  
tidigare under  
stödfasen och en större 

ledvinkel. 
En ökad flexion i  
höften sågs vid 40% av  
stödfasen vid skodd 

löpning. Vi den  
första halvan av  
stödfasen sågs  
en signifikant  
reduktion av HADD,  
HIR och CLPD vid BF-

löpning även vid  
10 % av stödfasen höll  
sig värdena lägre än vid  
skodd löpning. 
Vid BF-löpning sågs en 

minskning av knä  
ROM vid den första 

halvan av stödfasen. 

 

4/10 

Moore et al.,  
2014 
The pursuit of 

improved  
running 

performance:  
Can changes in 

cushioning and 

somatosensory 

feedback 

influence  
running  
economy and 

injury risk? 

Experimen- 
tell  
tvärsnitts- 
studie 

Att undersöka 

mekanismerna  
bakom förändring 

av löpekonomi  

under löpning vid 

olika steglängd 
med  
varierad  
dämpning och 

somato-sensorisk 

feedback. 
 

15 kvinnor, 
vanligtvis skodda 

erfarna  löpare. 

Ålder: 20,5±1,4 år,  

Vikt: 62,0±6,4 kg. 
(Mean ± Standard 

Deviation) 

Ledkinematik mättes  
med 3D-kamera. 

Deltagarna sprang 3 

omgångar,  
1 försök/ 

försöksuppställning, i  
en randomiserad  
ordning på löpband. 

Vid BF-löpning var 

fotvinkeln vid 

fotisättningen  
signifikant mindre. 

Dorsalflexionen var 

minde,  
plantarflexionen vid  
toe-off var mindre  
och eversion var mindre 

vid BF-löpning jämfört 

med skodd löpning. 
Knäflexion vid  
fotisättning visade  
ingen signifikant  
skillnad jämfört med 

skodd löpning. 
 

3/10 

Olin  et al.,  
2013. 
EMG and 
tibial shock  
upon the first 

attempt at 

barefoot-  
running. 

Experimen- 
tell  
tvärsnitts- 
studie 

Att jämföra 

muskelaktivitet  

och knäflexions  
vinkel vid skodd 

löpning och BF-

löpnig. 

18 deltagare 
 (6 män och 12 

kvinnor) 
Ålder: 31.2 ± 7.9  
Vikt: 68.6 ± 11.9 kg 
(Mean ± Standard 

Deviation) 
. 

Ledkinematik mättes  
med elektrogoniometer. 

Alla löpningar utfördes 
på löpband.  

3 omgångar,  

7 min löpning/ 

försöksuppställning.  
Första omgången  
skodda med RFS, andra 

gången  
BF-löpning med RFS  
och sedan 7 min BF-

löpning med  
korrekt FFS teknik. 

 

 

Ökad knäflexion  

Genom hela löpsteget 

förekom vid BF- 

löpning med  
både RFS och  
FFS jämfört vid skodd 

löpning.   

3/10 



 
15 

Peltz et al.,  
2014. 
Effects of 

footwear on  
three- 
dimensional 

tibiotalar and 

subtalar joint 

motion during 

running. 

Experimen- 
tell  
tvärsnitts- 
studie 

Att undersöka 
effekten av 

fotbeklädnad  
med 3D in-vivo  
fot och ankel  
rörelse  
analys. 
 

12 deltagare (6 män  
och 6 kvinnor). 
Ålder: 24.2±4.4,  
(Mean ± Standard 

Deviation) 

Röntgen och 3D bilder 

togs på fot och ankel  
under löpning på  
löpband. 
3 omgångar/ 

Försöksuppställning.  
CT scan av distala tibia. 

Höftflexionen  
var större vid skodd 

löpning jämfört med  

BF-löpning.  
Planarflexion var större  
hos BF-löpare, de hade 

även större ROM  
från fotisättning till 

fotavveckling. 
Barfota-löparnas ROM  
var signifikant större  
vid tibiotalarleden än  
hos de skodda löparna.  
Däremot ingen skillnad 

 i den subtalaraleden  
mellan de 3 olika 

förhållandena. 

 

3/10 

Sinclair et al., 

2013.  
The influence  
of barefoot and 

barefoot- 
inspired  
footwear on the 

kinetics and 

kinematics of 

running in 

comparison to 

conventional 

running shoes. 

Experimen- 
tell  

tvärsnitts- 
studie 

Att undersöka  
om skillnader i  
belastnings  
kinetik under 

löpning i de  
olika  

fotbeklädnad- 
erna som ska  
efterlika BF- 
löpning och skor  

kan simulera  

liknande 
 kinematik  
som BF-löpning. 
 

 

12 män, erfarna  
löpare.  

Ålder: 24,34±1,10  
år.  

Vikt: 76,79±8,96  
kg. 
(Mean ± Standard 

Deviation) 

3D-kamera med 8  
vinklar användes  
för analys av  
ledkinematik. 
Deltagarna sprang en 

sträcka på 22 meter i ett 

laboratorium.  
Samma hastighet både 

med skor och BF,  

5 försök/ 

försöksuppställning. 

Höftflexionen var 

signifikant större vid 

skodd löpning, 

Plantarflexionen var  
större vid BF-löpning   
Ingen signifikant 
skillnad sågs i knä 

kinematiken vid de  

olika  

försöksuppställningarna. 
Vid BF-löpning sågs ett 

större ROM från 

plantarflexion vid 

fotisättningen till 

fotavvecklingen. 
 

3/10 

Sinclair et al., 

2014 
Tibiocalcaneal 
kinematics  
during barefoot 

and in barefoot- 
inspired shoes  
in comparison  
to conventional 

running  
footwear. 

Experimen- 
tell 
 tvärsnitts- 
studie 

Att undersöka om 
en skillnad i  
tibiocalcaneal  
kinematik  
existerar mellan  

BF-löpning 
och skodd 
 löpning  
och om det finns 

någon skillnad i  
tibeocalcaneal  
kinematik mellan 

minimalistiska  
skor  
och de andra 

fotbeklädnaderna. 

16 män, erfarna  
löpare 

Ålder: 22,36±2,51  
år,  

Vikt: 73,29±7,43  
kg. 
(Mean ± Standard 

Deviation) 

Kinematik mättes med  
en rörelseanalyskamera. 

Deltagarna 
sprang i samma  
hastighet på en 22  
meter lång bana i  
ett laboratorium.  

5 försök/ 

försöksuppställning, 

deltagarna var från  
början skodda RFS. 

 

 

BF-löpning visade  
en större TIR och TIR 

hastighet. 
BF-löpning visade en 

ökad eversion och  
även en ökad  
eversionshastighet 
Vid skodd löpning sågs  
ett signifikant minskat 
ROM i frontalplan vid 

eversion/inversion  
jämfört med BF 

löpningen. 
I transversalplan sågs 

ingen relativ skillnad i 

ROM. 

 

3/10 

Squadrone et al., 

2009 

Biomechanical 

and  
physiological 

Experimen- 
tell 
tvärsnitts- 
studie 

Att undersöka 

mekaniska 

karakteristiska 

fot/sko-mark 

samspel kan  

8 män, erfarna 

barfotalöpare. 

Ålder: 32±5 år.  

Vikt: 71±6 kg. 
(Mean ± Standard 

2 testomgångar,  

1 försök/ 

försöksuppställning,  
löpningarna  utfördes  
instrumenterat löpband. 

Större dorsalflexion  
sågs hos  
skodda löpare vid 

landning. 
Inga signifikanta 

3/10 
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comparison of 

barefoot and  
two shod 

conditions in 

experienced 

barefoot 
runners. 

påverka rumsliga 

variabler, 

markreaktions- 
krafts  
fördelningen, 

sagittalplans 

kinematik och  
löp ekonomi hos 

erfarna BF-löpare. 

Deviation) Ledkinematik mättes  
med en SVHS  
sony videokamera.  

skillnader i knäledens 

flexion/extension 
 
Ett ökat ROM sågs i 

vristen vid BF-löpning 

men inte i knäleden 

jämfört med skodd 

löpning. 

Thompson et al., 

2014.  
“The  
effect of stride 

length on the 

dynamics of 

barefoot and  
shod running.” 

Experimen- 
tell  
tvärsnitts- 
studie 

Att undersöka 

effekterna av  
skor och  
förändring av 

steglängd på  
nedre extremitet.  
kinetik. 
 

11 deltagare, 6 män  
och 5. 

Ålder: 29±5,6 år,  

Vikt: 62,6±12,1 kg. 
(Mean ± Standard 

Deviation) 

2 testomgångar,  

1 försök/ 

försöksuppställning.  

Deltagarna  sprang på  

en 15 meter lång 

löpbana med egen vald 

steglängd och sedan  

med förbestämd. 

Ledkinematik 

registrerades med 3D-

kamera för  

rörelseanalys.  
 

Signifikant större 

ledrörlighet i 

sagitalplanet  

i både knä och ankelled 

vid +10% av självvalt 

tempo under  
både skodd och BF-

löpning till skillnad  

från självvalt tempo 

där ingen skillnad sågs.  
I frontal och 
transversalplan sågs  
ingen signifikant  
skillnad i kinematik  
mellan tillstånden i 

självvalt tempo. 

3/10 

Ordförtydligande: BF- Barfota, CLPD- kontralateral bäcken drop, Ext- extension, Flex-  flexion, HADD- Höft abduktion, 

HIR- Höft inåt rotation, PFJ- Patellofemoral led, RFS- rearfoot strike, ROM- rörelseomfång, TD- Touch down, TO- Take off, 

TIR- Tibial inåt rotation. 

                      Fot 

Vid barfotalöpning såg Moore, Jones & Dixon (2014) en minskad plantarflexion till skillnad från 

De Wit, De Clercq & Aerts (2000) och Sinclair, Greenhalgh, Brooks, Edmundson & Hobbs 

(2013) som såg en ökad plantarflexion. Flera författare var överens om att dorsalflexionen i 

ankeln var mindre vid barfotalöpning än vid skodd löpning (Bonacci,Vicenzino, Spratford & 

Collins, 2014; , Moore et al., 2014; Squadrone, & Gallozzi, 2009). Däremot såg Thompson, 

Gutmann, Seegmiller & McGowan (2014) en ökad dorsalflexion när det självvalda löptempot 

ökade med 10 %, både vid barfotalöpning och skodd löpning. Moore et al. (2014) såg en minskad 

eversion vid barfotalöpning medan Sinclair, Hobbs, Currigan, Giannandrea & Taylor (2014) fann 

en ökad eversion och även en ökad tibial inåtrotation. Braunstein, Arampatzis, Eysel & 

Brüggemann (2010) var den enda som inte såg någon skillnad i ankelns ledvinklar vid jämförelse 

av barfota och skodd löpning.  
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Knä 

Vid 3D- analyser av knäleden fann flera författare en signifikant ökad knäflexion under 

barfotalöpning (De wit et al., 2000; McCarthy, Fleming, Donne & Blanksby, 2014; Olin & 

Gutierrez, 2013). Braunstein, Arampatzis, Eysel & Brüggemann (2010) såg däremot ingen 

signifikant skillnad vid mätning av knäledens vinklar under barfotalöpning och skodd löpning. 

Thompson et al. (2014) såg en ökad flexion i knät vid en 10 % ökning av löphastigheten både vid 

barfota- och skodd löpning vilket inte gav någon signifikant skillnad mellan 

försöksuppställningarna. 

 

Höft 

Vid skodd löpning observerade McCarthy et al. (2014) och Sinclair et al. (2013) en ökad 

höftflexion. Vid första halvan av stödfasen såg McCarthy et al. (2014) en reducering av HADD, 

HIR och CLPD vid barfotalöpning och även vid första 10 % av midstance höll sig dessa värden 

lägre än vid skodd löpning. 

 

ROM 

Vid analys av rörelseomfång i nedre extremitets leder såg två studier en signifikant ökning från 

plantarflexion till dorsalflexion för ankeln under barfotalöpning (Sinclair et al., 2013; Squadrone 

et al., 2009). Peltz et al. (2014) såg ett ökat rörelseomfång i tibiotalarleden vid barfotalöpning. 

Vid analys av knäleden såg McCarthy et al. (2014) ett minskat rörelseomfång vid barfotalöpning. 

Sinclair et al. (2014) analyserade inversion och eversion av calcaneus och såg här en minskad 

eversion vid skodd löpning jämfört med barfotalöpning. 

 

5.1.2 Steglängd och stegfrekvens 

Författare Design Syfte Deltagare Metod Resultat Pedro 

Bonacci et al., 2013 

Take your shoes 

off to reduce 

patellofemoral 

joint stress during 

running. 

Experimen- 

tell tvärsnitts- 

studie 

Att ta reda på om  

BF-löpning minskar 

patellofemoral  

stress jämfört med 

skodd löpning. 

22 erfarna löpare, 

(24 män, 8  

kvinnor). 

Medelålder:  

29,2 år,  

Medelvikt: 65,6 

kg. 

3D-kamera för att  

mäta  ledkinematik i 

nedre extremitet. 20 

löpningar  

på en 20 meter lång 

syntetisk löpbana. 

 Deltagarna 

randominiserades in i  

2 grupper, bägge 

grupperna utförde  

BF-löpning och  

Steglängd var  

signifikant kortare och 

stegfrekvens högre  

under BF-löpning 

jämfört med skodd 

löpning. 

3/10 
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skodd löpning.  

10 försök/ 

försöksuppställning. 

 

De Wit et al., 2000 

Biomechanical 

analysis of the  

stance phase during 

barefoot and shood 

running 

Experimen- 

tell  

tvärsnitts- 

studie 

Att tillhandahålla  

en omfattande 

beskrivning av BF-

löpning med  

hjälp av en  

statistisk 

representativ 

uppsättning data,  

och jämföra BF med 

skodd löpning. 

9 män, 

långdistanslöpare. 

Ålder: 27,3±9,  

Vikt: 70±9 kg. 

(Mean ± Standard 

Deviation) 

För mätning av 

löphastighet  

användes  

höghastighetskamera.  

10 testomgångar 

analyserades för  

varje 

försöksuppställning. 

Löpningen skedde 

inomhus på syntetisk 

löpbana inomhus. 

 

Steglängd var  

signifikant kortare och 

stegfrekvens högre  

under BF-löpning 

jämfört med skodd 

löpning. 

3/10 

McCarthy et al.,  

2014 

Barefoot Running  

and Hip  

Kinematics: Good 

News for the Knee?” 

Experimen- 

tell  

tvärsnitts- 

studie 

 Att undersöka om 

skillnader i   

ledvinkel  

i nedre  

extremitet vid 

markkontakt under 

BF- löpning leder  

till förändringar i 

höftens kinematik 

under stödfasen. 

23 kvinnor,   

erfarna öpare 

Ålder: 30±3 år,  

Vikt: 57,5±5,5  

kg. 

(Mean ±  

Standard  

Deviation) 

3D-kamera för att  

mäta ledkinematik. 

Löpning på löpband, 

självvald hastighet. 

Deltagarna var inte 

medvetna om vilka 

kinematiska  

variabler som mättes 

1försök/ 

försöksuppställning. 

 

Steglängd var  

signifikant kortare och 

stegfrekvens högre  

under BF-löpning 

jämfört med skodd 

löpning. 

4/10 

Moore et al., 2014 

The pursuit of 

improved running 

performance: Can 

changes in  

cushioning and 

somatosensory 

feedback influence 

running economy  

and injury risk? 

Experimen- 

tell  

tvärsnitts- 

studie 

Att undersöka 

mekanismerna  

bakom förändring 

av löpekonomi  

under löpning vid 

olika steglängd med  

varierad dämpning  

och  

somatosensorisk 

feedback. 

15 kvinnor,  

erfarna löpare. 

Ålder: 20,5±1,4  

år,  

Vikt: 62,0±6,4  

kg. 

(Mean ±  

Standard  

Deviation) 

3D analys med en 8 

kamera kinematik 

markörer. Steglängd 

mättes med Basler 

kamera.  

Deltagarna sprang 3 

omgångar, 1 försök/ 

försöksuppställning, i  

en randomiserad 

ordning på ett  

löpband. 

 

Steglängd var  

signifikant kortare och 

stegfrekvens högre 

under BF-löpning 

jämfört med skodd 

löpning. 

3/10 

Sinclair et al.,  

2013.  

The  

influence of  

barefoot and  

barefoot-inspired 

footwear on the 

kinetics and 

kinematics of  

running in  

comparison to 

conventional 

running shoes. 

 

Experimen- 

tell  

tvärsnitts- 

studie 

Att undersöka  

om skillnader i  

belastnings  

kinetik under löpning 

i de olika  

fotbeklädnaderna  

som ska efterlika BF- 

löpning och skor  

kan simulera  

liknande kinematik  

som BF-löpning. 

12 män,  

erfarna löpare.  

Ålder:  

24,34±1,10 år.  

Vikt:  

76,79±8,96 

kg. 

(Mean ±  

Standard  

Deviation) 

Infrarödkamera 

användes för att  

mäta löphastighet.  

Deltagarna sprang en 

sträcka på 22 meter  

inne i ett  

laboratorium.  

Samma tempo både  

med skor och BF,  

5 försök/ 

Försöksuppställning. 

Kontakttiden med  

marken var signifikant 

kortare vid BF-löpning 

jämfört med skodd. 

3/10 

Squadrone et al., 

2009.  

Experimen- 

tell  

Att undersöka 

mekaniska 

8 män, erfarna 

barfotalöpare. 

2 testomgångar, 1 

försök/ 

Steglängd var  

signifikant kortare  

3/10 
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Biomechanical 

 and physiological 

comparison of 

barefoot and two  

shod conditions in 

experienced  

barefoot runners. 

tvärsnitts- 

studie 

karakteristiska  

fot/sko-mark  

samspel kan  

påverka rumsliga 

variabler, GRF 

fördelningen, 

sagitalplans  

kinematik och löp 

ekonomi hos  

erfarna BF-löpare. 

 

Ålder: 32±5 år.  

Vikt: 71±6 kg. 

(Mean ±  

Standard  

Deviation) 

försöksuppställning,  

på instrumenterat  

löpband. Steglängd  

och frekvens mättes  

med en SVHS Sony 

videokamera.  

 

  

och stegfrekvens  

högre under barfota 

löpning jämfört med 

skodd löpning. 

Thompson et al., 

2014.  

The effect of stride 

length on the 

dynamics of 

barefoot and shod 

running. 

Experimen- 

tell  

tvärsnitts- 

studie 

Att undersöka 

effekterna av  

skor och  

förändring av 

steglängd på  

nedre extremitet.  

kinetik. 

11 deltagare  

(6 män och 

5.kvinnor) 

Ålder: 29±5,6 år,  

Vikt: 62,6±12,1 

 kg. 

(Mean ±  

Standard  

Deviation) 

2 testomgångar, 1 

försök/ 

försöksuppställning.  

Deltagarna sprang på 

15 meter lång  

Löpbana med egen  

vald steglängd och 

sedan med  

förbestämd.  

3D- kamera  

registrerade steglängd 

och frekvens. 

 

En signifikant kortare 

steglängd och en  

minskad löp frekvens  

sågs vid BF löpning. 

3/10 

Ordförtydligande: BF- barfota, Extr- extremitet. 

 

Vid analys av steglängd och stegfrekvens såg fem studier att steglängden var kortare och 

stegfrekvens högre under barfotalöpning jämfört med skodd löpning (Bonacci et al., 2013; 

DeWit et al., 2000; McCarthy et al., 2014; Moore et al., 2014; Squadrone & Gallozzi, 2009). 

 

Thompson et al. (2014) såg en signifikant kortare steglängd och en minskad frekvens vid 

barfotalöpning vilket antyder en kortare steglängd, dock utan högre stegfrekvens. Sinclair et 

al. (2013) fann att kontakttiden med marken var kortare under barfotalöpning vilket tyder på 

en ökad stegfrekvens men inga analyser av steglängd har gjorts.  

 

5.1.3 Kinetik, GRF 

Författare Design Syfte Deltagare Metod Resultat PEDro 

Bonacci et al., 

2013 
Take your  

shoes 
 off to reduce 

patellofemoral 

joint stress  

during running.” 

Experimentell 

tvärsnittstudie 
Att undersöka 

om BF-löpning 

minskar 

patellofemoral 

stress jämfört 

med skodd 

löpning. 
. 

22 erfarna löpare, 

(24 män, 8  
kvinnor). 

Medelålder (SD): 

29,2 år,  
Medelvikt: 65,6  
kg. 

20 löpningar  
på en 20 meter lång 

syntetisk löpbana. 
 Deltagarna 

randominiserades in 
 i 2 grupper, bägge 

grupperna utförde  

BF-löpning och  
skodd löpning.  

10 försök/ 

Minskning av 

maximala GRF i PFJ 

sågs under 

barfotalöpning 
samt PFJ stress jämfört 

med skodd löpning.  

3/10 
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försöksuppställning 
Kraftplattor under 

löparbanan mätte 

GRF. 
 

Braunstein et  
al., 
2010 
Footwear 
affects the 

gearing  
at the ankle  
and  
knee joints 

during running.” 

Experimentell 

tvärsnittstudie 
Att undersöka 

anpassningen 

vid löpmekanik 

genom att bära 5 

olika typer av 

löparskor och 

jämföra det med 

BF-löpning på 

gräs med fokus 

på utväxlingen i 

det 

muskuloskeletal

a systemet vid 

ankeln och 

knäleden. 
 

14 män,  
erfarna 

långdistanslöpare 
Ålder: 28.4 ± 4.5 
Vikt: 79.5 ±6.5  
kg. 
(Mean ±  

Standard 

 Deviation) 

Deltagarna sprang  
På en löpbana på 

förbestämd hastighet. 
Resultat från 5  
giltiga försök/ 
försöksperson/ 
försöksuppställning. 

Deltagarna  
utförde löpningarna 

med 6 olika typer av 

skor samt barfota.  
Skodd löpning  
skedde på löparbana  
och BF-löpning på 

löparbana av gräs.  

GRF registrerades  

av kraftplattor under 

löpbanan, mätningar 

gjordes under 
stödfasen som  
delades upp i 5 faser. 
 

Inga signifikanta 

skillnader sågs i 

vertikala och 

horisontella GRF.  
 

3/10 

Cheung et al., 

2014 
Landing 

pattern and 

vertical 

loading rates 

during first 

attempt of 

barefoot 

running in 

habitual shod 

runners. 

Experimentell 

tvärsnittstudie 
Att undersöka de 

initiala 

effekterna av 

BF-löpning hos 

skodda löpare 

avseende 

modifikation av 

landningsmönste

r och GRF. 

30 löpare (18 

män, 12 

kvinnor) 
Ålder: 25.5 ± 

5.2 
Vikt: 65.2 ± 8.9 
(Mean ± 

Standard 

Deviation) 
 

Deltagarna sprang  

på förbestämd 

hastighet på ett 

instrumenterat, 

tryckkännande  
löpband för att mäta 

vertikal GRF.   

1försök/ 

försöksuppställning.  

Vertikal GRF minskade 

under BF-löpning 

jämfört med skodd 

löpning. 
 
Vertikal GRF vid 

skodd löpning var 

betydligt högre än vid 

BF-löpning, oavsett 

vilket 

landningsmönster 

deltagarna övergick till. 

Vertikal GRF för icke-

heelstrike mönstret 

under BF-löpning var 

signifikant lägre än vid 

barfotalöpning med 

blandat 

landningsmönster 

(RFS, MFS, FFS).  
 

3/10 

De Wit et al., 

2000 

Biomechanical 

analysis of the  
stance phase 

during  

barefoot and 

shood running 

Experimentell 

tvärsnittstudie.  
Att tillhandahålla  
en omfattande 
beskrivning av  
BF-löpning med 

hjälp av en  
statistisk 
representativ 

uppsättning data, 

9 män, 

långdistanslöpar

e 
Ålder: 27.3±9 
Vikt: 70±9 kg 
(Mean ±  

Standard  

Deviation) 

10 testomgångar 

analyserades för 

varje 

försöksuppställning

. Löpningen skedde 

på syntetisk 

löpbana inomhus. 
Tre ortogonala 

BF-löpning   
karaktäriseras av en 

signifikant större  
vertikal kraft jämfört  
med skodd löpning.  
vilket visat sig  
genom ett flertal peakar  
av den vertikala kraften 

3/10 
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och jämföra BF-

löpning med 
skodd löpning. 

komponenter av 

GRF mättes med 

en kraftplatta som 

var monterade i 

centrum under 

löpbanan. 

 

 

 

Divert et al., 

2005 
Mechanical 

Comparison 

of Barefoot 

and Shod 

Running. 

Experimentell 

tvärsnittstudie  
Att studera 

mekaniska och 

muskulära 

skillnader som 

skulle kunna 

förklara de 

metaboliska 

skillnaderna som 

finns mellan BF 

och skodd 

löpning. 

35 deltagare 
(31 män och 4 

kvinnor), erfarna 

löpare. 

Ålder: 28
+

7 år  

Vikt: 72
+

9 kg. 

(Mean ± 

Standard 

Deviation) 

En löpbands 

dynamometer 

användes för att 

mäta 3D-GRF 

under löpningen. 2 

omgångar, 1 

försök/ 

Försöks-

uppställning. 

Vertikal kraft, 

vertikal impuls 

under stödfas, 

amplitud av 

bromsning och 

trycka topp av 

anterior-posterior 

kraft, 

anteriorposterior 
bromsning och 

push-off impulser, 
medio-lateral 

impuls mättes. 

Vertikal kraft/impuls 

var signifikant 
högre vid skodd 

löpning än vid BF-

löpning. 
 

Anterior-posterior GRF 

acceleration och och 

deceleration var lägre 

vid skodd löpning än 

vid BF-löpning. 
 

 

3/10 

Olin et al.,  
2013. 
EMG and 
 tibial shock  

upon the first 

attempt at 

barefoot  
running 

Experimentell 

tvärsnittstudie 
Att jämföra 

muskelaktivitet, 

tibial stöt och 

knäflexions 

vinkel vid skodd 

löpning och BF-

löpning. 

18 deltagare,  
(6 män och 12 

kvinnor) 
Ålder: 31.2 ± 7.9 
Vikt: 68.6 ±  
11.9 kg 
(Mean ± Standard 

Deviation) 

Löpning på löpband, 

3 omgångar, 7  
min löpning/ 

försöksuppställning.  
Första omgången  
skodd med  

RFS fotisättning,  
andra gången BF-

löpning med RFS  

och sedan  

7 min BF- löpning  

med korrekt FFS 

teknik. Tibial chock 

registrerades med en  
hudmonterad  
treaxlad  
accelerometer som 

placerades direkt  
över tibia. 
 

GRF var högre vid BF-

löpning jämfört med 

skodd löpning.  
Maximal GRF  var 

signifikant högre vid 

BF-löpning med RFS 

fotisättning än skodd 

löpning med RFS 

fotisättning och BF-

löpning med RFS 

fotisättning än BF-

löpning med FFS 

fotisättning. 
 

3/10 

Squadrone et  
al., 2009.  
Biomechanical  
and  
physiological 

comparison of 

barefoot and  

Experimentell 

tvärsnittstudie  
Att undersöka 

mekaniska 

karakteristiska 

fot/sko-mark 

samspel kan 

påverka 

rumsliga 

8 män, erfarna 

barfotalöpare. 

Ålder: 32±5 år.  

Vikt: 71±6 kg. 
(Mean ± Standard 

Deviation) 

2 testomgångar, 1 

försök/ 

försöksuppställning,  

på instrumenterat  
löpband för att mäta 

fot/sko 

tryckfördelningen.  

Påverkan på GRF var 

betydligt högre vid 

löpning i standard 

löparskor jämfört med 

BF-löpning och 

löpning med 

Fivefingers.  

3/10 
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two shod 

conditions in 

experienced 

barefoot  
runners 

variabler, 

Fördelningen av 

GRF, 

sagitalplans 

kinematik och 

löp ekonomi hos 

erfarna BF-

löpare. 
 

Barfotalöpning, 

löpning med 

Fivefingers och 

löpning med en 

standard löparsko 

jämfördes. 

 

Thompson et  
al.,  
2014.  
The  
effect of stride 

length on the 

dynamics of 

barefoot and  
shod running. 

Experimentell 

tvärsnittstudie 
Att undersöka 

effekterna av  

skor och  

förändring av 

steglängd på  

nedre extremitet.  

kinetik. 

 

11 deltagare  
(6 män och 

5.kvinnor) 

Ålder: 29±5,6 år,  

Vikt: 62,6±12,1  
kg 
(Mean ± Standard 

Deviation) 

2 testomgångar, 1 

försök/ 

försöksuppställning.  

Deltagarna sprang  

med egen vald 

steglängd och sedan 

med förbestämd.  
GRF data samlades 

in då deltagarna 

sprang på en 15 

meter lång löpbana 

med en kraft platta. 
 

 

BF-löpning triggar 

igång en minskad 

steglängd jämfört med 

skodd löpning vilket 

leder till minskad GRF.  
Maximala vertikala 

GRF i BF-löpningen 

var signifikant större än 

den föredragna BF-

löpningen. Anterior-

posterior GRF vid 

skodd löpning var 

signifikant större än vid 

den föredragna skodda 

löpningen, och 

anterior-posterior GRF 

i BF- förhållandena var 

signifikant större än det 

föredragna BF-

förhållandet. 
 

3/10 

Ordförtydligande: BF- Barfota, Ext- extremitet, GRF- Ground reaktion force - golvreaktionskraft, FFS- 

Forefoot strike, MFS- Midfoot strike, PFJ- Patellofemoral led, RFS – Rearfoot strike. 

 

Barfotalöpning karaktäriserades av en signifikant högre GRF jämfört med skodd löpning (De 

Wit et al., 2000). Divert et al. (2005) fann däremot att GRF var betydligt högre vid skodd 

löpning. Braunstein et al. (2010) såg ingen signifikant skillnad i amplitud vid mätning av 

GRF. Vid löpning med förbestämd hastighet såg Thompson et al. (2014) att GRF ökade 

jämfört med det föredragna tempot. Även vid skodd löpning var GRF större vid det icke 

föredragna tempot jämfört med det föredragna. Anterior-posterior GRF var även den 

signifikant större vid det icke föredragna tempot jämfört med det föredragna vid både skodd 

och barfotalöpning (Thompson et al., 2014).  

Divert et al. (2005) såg att amplitud för anterior-posterior GRF var lägre vid skodd löpning än 

vid barfotalöpning.  Cheung & Rainbow (2014) såg att vertikal GRF minskade vid 

barfotalöpning och att vertikal GRF vid ett icke RFS mönster var signifikant lägre än vid ett 

blandat mönster under barfotalöpning. Även en minskning av GRF i patellofemorala leden 

sågs under barfotalöpning i studien av Bonacci et al. (2014) 
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Olin & Gutierrez (2013) fann att GRF var signifikant högre vid barfotalöpning med RFS 

mönster än skodd löpning med RFS. GRF var även högre vid barfotalöpning med RFS än vid 

barfotalöpning med FFS fotisättning. 

 

5.1.4 EMG 

Författare Design Syfte Deltagare Metod Resultat PEDro 

Divert et al., 

2005 
Mechanical 

Comparison of 

Barefoot and 

Shod Running. 

Experimen- 
tell 

tvärsnitts- 
studie 

Att studera 

mekaniska och 

muskulära 

skillnader som 

skulle kunna 

förklara de 

metaboliska 

skillnaderna som 

finns mellan BF 

och skodd 

löpning. 

35 deltagare, 

erfarna löpare 
(31 män,  
4 kvinnor)  

Ålder: 28
+

7 år ,  

Vikt: 72
+

9 kg. 

(Mean ± 

Standard 

Deviation) 

BF-löpning och 

skodd löpning. 4 min/ 

försöksuppställning 

på ett löpband. 
EMG-signaler från 

fem ytliga muskler i 

nedre extremitet   
(m. tibialis, 
m. peroneus, m. 

gastrocnemius 

lateralis/medialis, 
 m. soleus) 

registrerades med 

hjälp av bilaterala 

bipolär 
yt-EMG.  
 

Amplituder i pre-

aktivering av m. 

gastrocnemius 
lateralis/medialis och 

m. soleus visade 

signifikant högre 

aktivitet vid BF-

löpning jämfört med 

skodd löpning. Ingen 

signifikant 
skillnad 

rapporterades om 

m.peroneus och m. 

tibialis  för pre-

aktiverings 

amplituder. 
 

3/10 

Moore et al.,  
2014  
The pursuit of 

improved  
running 

performance:  
Can changes in  
cushioning and 

somatosensory 

feedback influence 

running economy  
and injury risk? 

Experimen- 
tell  
tvärsnitts- 

studie 

Att undersöka 

mekanismerna  
bakom förändring  
av löpekonomi  
under löpning vid 

olika steglängd  
med  
varierad dämpning  
och  
somatosensorisk 

feedback. 
 

 

 

 

 

15 kvinnor,  
erfarna löpare. 
Ålder:  

20,5±1,4 år,  
Vikt:  

62,0±6,4 kg. 
(Mean ±  

Standard  

Deviation) 

Deltagarna sprang 3 

omgångar, 1 försök/ 

försöksuppställning, i 

randomiserad ordning 

på ett löpband. Ytliga 

elektroder användes 

för att mäta 

aktiviteten nedre 

extremitet (m. rectus 

femoris, m. vastus 

lateralis, m. biceps 

femoris, m. 

gastrocnemius 

medialis/lateralis och 

m. tibialis anterior). 
 

Ingen signifikant 

skillnad av EMG 

pre-aktiveringen i 

någon av musklerna 

i nedre extremitet 

mellan skodd 

löpning och BF-

löpning. Under 

stödfasen sågs en 

signifikant skillnad 

mellan m.biceps 

femoris och 

m.tibialis anterior. 

 

 

3/10 

Olin et al., 2013. 
EMG and tibial 

shock upon the  
first attempt at 

barefoot running 

Experimen- 
tell 

tvärsnitts- 
studie 

Att jämföra 

muskelaktivitet 

och knäflexions 

vinkel vid skodd 

löpning och BF-

löpning. 

18 deltagare  
(6 män och  
12 kvinnor) 
Ålder: 31.2 ± 7.9 
Vikt: 68.6 ±  
11.9 kg 
(Mean ±  

Standard  

Deviation) 

Löpning på löpband, 

3 omgångar, 7  
min löpning/ 

försöksuppställning.  
Första omgången  
skodd med  

RFS fotisättning,  
andra gången BF- 

löpning med RFS  

och sedan  

7 min BF- löpning  

med korrekt FFS teknik. 

Både genomsnittlig 

och maximal 

muskelaktivitet i m. 

tibialis anterior var 

betydligt lägre vid 

BF-löpning med 

RFS än skodd 

löpning med RFS 

fotisättning, BF-

löpning med FFS 

fotisättning, än 

skodd RFS löpning 

3/10 
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Tibial chock  

registrerades med en 

hudmonterad  
treaxlad  
accelerometer som 

placerades direkt  
över tibia. EMG -  

aktiviteten registrerades 

med hjälp av bipolära 

ytelektroder. 
Elektroderna 

placerades över m. 

tibialis anterior och 

m. gastrocnemius 

medialis. 

 

 

och BF-löpning med 

FFS fotisättning än 

BF-löpning med 

RFS fotisättning. 

Genomsnittliga 

muskelaktiviteten i 

m.gastrocnemius 

medialis signifikant 

högre vid BF-

löpning med RFS 

fotisättning än skodd 

RFS-löpning och 

BF-löpning med 

FFS-fotisättning än 

skodd RFS-löpning. 

Det sågs inga 

skillnader vid 

maximal aktivitet i 

m.gastrocnemius 

medialis. 
  

  
Ordförtydligande: BF- Barfota, EMG- Elektromyografi, FFS – Forefoot strike, RFS – Rearfoot strike 
 

 

Muskelaktivering före stödfasen  

Amplituder i pre-aktivering av m.gastrocnemius lateralis/medialis var signifikant högre vid 

barfotalöpning jämfört med skodd löpning (Divert et al., 2005; Olin & Gutierre. 2013).  

Ingen signifikant skillnad rapporterades om m.peroneus och m.tibialis anterior för pre-

aktiverings amplituder (Divert et al., 2005; Moore et al., 2014).  

Amplituder i pre-aktivering av m. soleus visade signifikant högre aktivitet vid barfotalöpning 

jämfört med skoda löpning (Divert et al., 2005). 

 

Genomsnittlig och maximal muskelaktivitet 

Genomsnittlig och maximal muskelaktivitet i m. tibialis anterior betydligt lägre vid 

barfotalöpning än vid skodd löpning (Olin & Gutierrez, 2013).  
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5.2 Finns det studier som visar på fördelar med skodd respektive barfotalöpning ur ett 

skadeförebyggande perspektiv?  

Författare Design Syfte Deltagare Metod Resultat Pedro 

Bonacci et al.,  
2014 
Take your  
shoes off to  
reduce  

patellofemoral  

joint stress  
during running. 

Experimen- 
tell 

tvärsnitts- 
studie 

Att ta reda på om 

BF-löpning 

minskar 

patellofemoral 

stress jämfört 

med skodd 

löpning. 

22 erfarna  
löpare,  
(24 män, 
8 kvinnor). 

Medelålder: 
29,2 år 
Medelvikt:  
65,6 kg. 

20 löpningar  
på en 20 meter lång 

syntetisk löpbana. 
 Deltagarna 

randominiserades in i  
2 grupper, bägge  
grupperna utförde BF-

löpning och skodd 

löpning. 10  
försök/ 

försöksuppställning. 
 

PFJ led påverkan var 

12 % lägre vid BF 

löpning och skulle 

därför kunna vara en 

fördel för BF-löpning 

då det kan minska 

risken för 

patellofemoral 

smärta. 

3/10 

Braunstein et  
al., 2010 
Footwear 
affects the gearing  
at the ankle and 
 knee joints  
during running. 

Experimen- 
tell 

tvärsnitts- 
studie 

Att undersöka 

anpassningen vid 

löpmekanik 

genom att bära 5 

olika typer av 

löparskor och 

jämföra det med 

barfotalöpning 

på gräs med 

fokus på 

utväxlingen i det 

muskuloskeletala 

systemet vid 

ankeln och  

knäleden. 

 

14 män,  
erfarna 
långdistans- 
löpare 
Ålder: 28.4 ± 4.5 
Vikt: 79.5 ±6.5  
kg. 
(Mean ± Standard 

Deviation) 

Resultat från 5 giltiga 

försök/försöksperson/ 
försöksuppställning. 

Deltagarna  
utförde löpningarna  
med 6 olika typer av  

skor samt barfota.  
Skodd löpning skedde 
på löpbana och BF-

löpning på löparbana  

av gräs på förbestämd 

hastighet.  
 

Trycket på knäleden 

var betydligt mindre 

vid BF-löpning på 

gräs än vid skodd 

löpning på en 

löpbana, vilket är 

positivt ur ett 

skadeförebyggande 

syfte.  
 

3/10 

Divert et al., 2005 
Mechanical 

Comparison of 

Barefoot and 

Shod Running. 

Experimen-

tell 

Tvärsnitts- 
studie 

Att studera 

mekaniska och 

muskulära 

skillnader som 

skulle kunna 

förklara de 

metaboliska 

skillnaderna som 

finns mellan BF 

och skodd 

löpning. 

35 deltagare 
(31 män och 4 

kvinnor), erfarna 

löpare. 

Ålder: 28
+

7 år   

Vikt: 72
+

9 kg. 

(Mean ± 

Standard 

Deviation) 

Deltagarna sprang på 

förbestämd  
hastighet  
på ett instrumenterat, 

tryckkännande  
löpband. 2 omgångar, 
1 försök/ 

försöksuppställning. 
 

 

Vid jämförelse av 

skodd och BF-löpning 

vid många repetitiva 

steg observerades en 

signifikant minskning 

vid BF-löpning av 

max GRF, vilket 

syftar till att minska 

den höga mekaniska 

stressen som uppstår 

vid upprepade steg. 
 

3/10 

McCarthy et al.,  

2014 
Barefoot Running  

and Hip  
Kinematics:  
Good News for 
the Knee? 

Experimen-

tell 

tvärsnitts- 
studie 

Att undersöka 
om skillnader i 

ledvinklar  
i nedre  
extremitet vid 

markkontakt  

under BF- löpning 

leder  
till förändringar i 

höftens  
kinematik 

23 kvinnor  

Ålder: 30±3 år,  

Vikt: 57,5±5,5 kg. 
(Mean ± Standard 

Deviation) 

Löpning på löpband, 

självvald hastighet. 

Deltagarna var inte 

medvetna om vilka 

kinematiska variabler 

som mättes. 1 försök/ 

försöksuppställning. 

BF-löpning kan ha en 

potentiell preventiv 

effekt för vanligt 

förekommande 

löparskador. 

Minskning av 

patellofemoral 

ledstress sker som ett 

resultat av en minskad 

max flexion och 

ROM under 

4/10 
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under stödfasen stödfasen. 

Moore et al.,  
2014 
The pursuit of 

improved  
running  

performance:  
Can changes in  
cushioning and 

somatosensory 

feedback  
influence  
running  
economy  
and injury risk? 
 

Experimen- 
tell 

tvärsnitts- 
studie 

Att undersöka 

mekanismerna  
bakom  
förändring  
av löpekonomi  

under löpning  
vid olika  
steglängd  
med  
varierad  
dämpning  
och  
somatosensorisk 

feedback. 

 

15 kvinnor, 
erfarna löpare  
Ålder:  

20,5±1,4 år,  

Vikt: 62,0±6,4 kg 
(Mean ± Standard 

Deviation) 

Deltagarna sprang 3 

omgångar, 1 försök/ 
försöksuppställning 
i randomiserad  
ordning på ett  
löpband.  

Förändringar i 

muskelaktivitet, 

fotens ledvinkel, 

slagacceleration och 

ökad acceleration vid 

RFS tyder på att BF-

löpning potentiellt 

kan påverka 

skaderisken. 

3/10 

Olin et al., 2013. 
EMG and 
tibial shock  
upon the first  

attempt at  
barefoot  
running 

Experimen- 
tell 

tvärsnitts- 
studie 

Att jämföra 

muskelaktivitet  

och knäflexions  
vinkel vid 
 skodd löpning  
och BF-löpning. 

18 deltagare 
(6 män och 12 

kvinnor) 
Ålder: 
31.2 ± 7.9 år  
Vikt 
68.6 ± 11.9 kg 
(Mean ± Standard 

Deviation) 

Löpning på löpband,  
3 omgångar, 7  
min löpning/ 

försöksuppställning.  
Första omgången  

skodd 
med RFS, andra  

gången BF-löpning  
med RFS och  

sedan 7 min BF-  
löpning med  
korrekt FFS  
teknik. 

Under övergången 

från skodd till BF- 

löpning förekommer 

en ökad risk att 

utveckla muskulära 

överbelastningsskador 

eller uttröttning av 

den muskulatur som 

ska stabilisera leder i 

nedre extremitet. 

Insamlad data tyder 

på en ökad risk för 

skador under 

övergången från 

skodd till BF-löpning. 
 

3/10 

Peltz et al.,  
2014. 
Effects of footwear 

on three- 
dimensional  
tibiotalar and  
subtalar joint  
motion during 

running. 

 

Experimen-

tell 

tvärsnitts- 
studie 

Att undersöka 
effekten av 

fotbeklädnad  
med 3D in-vivo 
fot och ankel 
rörelse  
analys. 
 

 

12 deltagare  
(6 män  
och 6 kvinnor). 
Ålder: 24.2±4.4,  
(Mean ± Standard 

Deviation) 
 

Löpning på  
löpband, 3 omgångar/ 
försöksuppställning  

Fot- och ankel 

kinematik kan ha ett 

samband med 

utveckling av 

löprelaterade skador 

vid BF-löpning men 

det bör studeras mer 

specifikt.    

3/10 

Sinclair et al.,  
2013.  
The  
influence of  
barefoot and  
barefoot- 
inspired  
footwear on the 

kinetics and 

kinematics of  
running in  
comparison to 

conventional  

Experimen- 
tell 

tvärsnitts- 
studie 

Att undersöka  
om skillnader i  
belastnings  
kinetik under 

löpning i de  
olika  

fotbeklädnad- 
erna som ska  
efterlika BF- 
löpning och skor  

kan simulera  

liknande 
 kinematik  

12 män,  
erfarna löpare.  
Ålder:  

24,34±1,10 år.  

Vikt: 76,79± 
8,96 kg 
(Mean ± Standard 

Deviation) 

Deltagarna sprang en  
sträcka på 22 meter  
i ett laboratorium.  
Samma tempo både  
med skor och BF,  
5 försök/ 

försöksuppställning. 
 

Skodd löpning var 

överlägsen BF-

löpning vad gällde att 

skydda mot 

löprelaterade skador 

som bland annat 

muskulära 
överbelastnings- 
skador. 

3/10 
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running shoes. som BF löpning. 

 

Sinclair et al., 2014 
Tibiocalcaneal 
kinematics  
during barefoot  
and  
in barefoot- 
inspired shoes  
in comparison  
to conventional 

running  
footwear. 

Experimen-

tell 

tvärsnitts- 
studie 

Att undersöka  
om  
en skillnad i  
tibiocalcaneal 

kinematik  
existerar mellan  
BF och skodd 

löpning och om 

tibeocalcaneal 

kinematik  
skillnad finns  

mellan 

minimalistiska  
skor  
och de andra 

fotbeklädnad- 
erna. 
 

16 män, erfarna 

löpare   

Ålder: 

22,36±2,51 år, 

Vikt: 73,29±7,43 

kg. 
(Mean ± 

Standard 

Deviation) 

Deltagarna 
sprang i samma  
hastighet på en 22  
meter lång löpbana  

i ett laboratorium.  

5 försök/ 

försöksuppställning.  

Deltagarna  
var från  
början RFS löpare. 

BF-löpning var 

associerat med en 

överdriven rearfoot 

eversion och 

associerade TIR 

parametrar är 

inblandade i etiologin 

som ger ett antal 

överbelastnings- 
skador som tibialt 

stress syndrom, 

plantar fasciit, 

patellofemorala 

syndrom, och 

illiotibialt syndrom 

3/10 

Thompson et al., 

2014. 
The  
effect of stride  
length on the 

dynamics of 
 barefoot and  
shod running. 

Experimen- 
tell 

tvärsnitts- 
studie 

Att undersöka 

effekterna av  
skor och  
förändring av 

steglängd på  
nedre extremitet.  
kinetik. 

11 deltagare 
(6 män och 5 
kvinnor). 

Ålder: 29±5,6 år,  
Vikt: 

 62,6±12,1 kg. 
(Mean ± Standard 

Deviation) 

2 testomgångar, 1  

försök/ 

försöksuppställning.  
Deltagarna sprang  
med egen vald 
steglängd och sedan  
med förbestämd.  
Deltagarna sprang på 

en 15 meter lång 

löpbana. 
 

Resultaten tyder på att 

BF-löpning i sig inte 

kan leda till kinetiska 

förändringar som 

skulle kunna minska 

löprelaterade skador. 

3/10 

Ordförtydligande: BF- barfota, Extr- extremitet, FFS – Forefoot strike, PFJ- patellofemoral led, RFS- Rearfoot strike, ROM- 

rörelseomfång, TIR- Tibial inåt rotation. 

 

Tre studier nämnde inte om det fanns några för- respektive nackdelar med skodd eller 

barfotalöpning (De Wit et al., 2000; Squadrone & Gallozzi. 2009, Cheung & Rainbow. 2014). 

En minskning av belastningen på patellofemoral leden sågs vid barfotalöpning i tre studier 

vilket kan tyda på en minskad risk för patellofemoral smärta (Bonacci et al., 2014; Braunstein 

et al., 2010; McCarthy et al., 2014). Moore et al. (2014) antyder att muskelaktiviteten, fotens 

ledvinkel, accelerationskraft och heel-strike fasen vid barfotalöpning potentiellt kan minska 

risken för löprelaterade skador. Även Divert et al. (2005) antyder att en minskad mekanisk 

ledstress och minskad GRF vid barfotalöpning kan vara en fördel för att reducera risken för 

skador.  

Däremot visade flera studier att överbelastning och uttröttning av stabiliserande muskulatur 

kan ses vid barfotalöpning. Därför antyder dessa författare att skodd löpning minskar risken 

för löprelaterade skador (Olin & Gutierrez. 2013; Peltz et al., 2014; Sinclair et al., 2013; 
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Sinclair et al., 2014). Även Thompson et al. (2014) visar att kinetiska förändringar så som 

ökad GRF sker vid barfotalöpning vilket inte reducerar risken för löp relaterade skador och 

därmed en fördel för skodd löpning.  
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att sammanställa vetenskaplig kunskap om för- respektive nackdelar 

med barfotalöpning jämfört med skodd löpning ur ett skadeförebyggande perspektiv.  

Studiedesignen valdes för att få en översiktlig bild av det valda området och för att kunna 

besvara frågeställningarna. Vid sökning i databaserna har endast sökord och språk använts 

som avgränsning, detta för att undvika bortfall av relevanta artiklar. Författarna upplever att 

sökorden valdes utifrån relevanta MeSH termer och att antalet sökkombinationer var 

tillräckliga. Andra relevanta sökord från tidigare studier inom ämnet gjordes enligt 

sökinstruktioner från biblioteket på Luleå tekniska universitet. 

Initialt var sökningen väldigt bred men smalnades av allt eftersom då ett stort antal artiklar 

inte svarade upp mot till författarnas inklusions- och exklusionskrav. Artiklarna som 

inkluderades var relevanta för att besvara syftet, dock är det relativt få till antalet med tanke 

på det breda ämnet. 

De databaser som använts vid litteratursökningen har varit relevanta då de är avgränsade till 

ämnen inom medicin och hälsa.  Författarna har valt att materialet ska ha publicerats år 2000 

eller senare och då finns risken att relevanta artiklar exkluderats.   

 

Kvalitetsgranskningen av inkluderade artiklar utfördes med verktyget PEDro-skalan. PEDro-

skalan är ett verktyg som används främst för att granska RCT studier och är egentligen inte 

anpassat för kvantitativa studier av annan utformning än denna. Författarna tror att artiklarnas 

låga poäng till stor del beror på att de inte är RCT studier och därför fått en lägre skattad 

poäng enligt PEDro. Majoriteten av studierna har vare sig haft kontrollgrupp, blindade 

deltagare och/eller bedömare vilket är en anledning till den låga poängen på PEDro-skalan.  

De utförda artikelgranskningarna kunde inte jämföras i databasen PEDro. En svaghet i denna 

granskning var att enbart författarnas skattade poäng enligt PEDro tillsammans och därför inte 

kunde jämföras mot annan objektiv källa.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

Resultatet av denna litteratursstudie visar skillnader mellan skodd löpning och barfotalöpning 

vad gäller kinetik, kinematik, muskelaktivitet och GRF. Anledningen till dessa skillnader 
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beror dock snarare på vilket fotisättningsmönster som använts vid respektive 

försöksuppställning än om löparen haft skor eller inte. Detta samt artiklarnas metodologiska 

skillnader och individuella avvikelser hos deltagarna försvårar en jämförelse mellan skodd 

och barfotalöpning men författarna av denna studie anser ändå att frågeställningen kan 

besvaras.  

10 av 13 studier antyder att det finns olika fördelar med skodd respektive barfotalöpning ur ett 

skadeförebyggande perspektiv. Resultatet av denna studie är viktig kunskap att ta tillvara på 

inom fysioterapin för att i kliniken kunna ge rätt information och bidra till att förebygga 

löprelaterade skador hos motionärer och elitidrottare.  

För framtida forskning behövs det fler studier, gärna RCT-studier, för att få bättre evidens för 

hur fotisättningen påverkar kroppens belastning och därmed risken för skador hos löpare.  

 

6.2.1 Skillnader mellan skodd- och barfotalöpning med avseende på dess fotisättning och 

dess betydelse för löprelaterade skador 

I studien av De Wit et al. (2000) sågs en plattare fotisättning vid barfotalöpning jämfört med 

skodd löpning. Den plattare fotisättningen härleds till en signifikant större plantarflexion i 

vristen och ökad knäflexion jämfört med skodd löpning vilket gör att trycket under hälen vid 

landning kan reduceras. Detta är önskvärt då forskning visat att vid barfotalöpning med RFS 

fotisättning sker den första markontaken med hälen först vilket utsätter hälkudden för kraftig 

deformering (De Wit et al., 2000). I studien av Squadrone & Gallozzi (2009) och Olin et al 

(2013) såg författarna att vid given vertikal GRF, oavsett om löparen är skodd eller barfota, så 

kan det lokala trycket under hälen minskas genom att löparen antar en plattare fotisättning. Ett 

reducerat maxtryck under hälen kan därför kopplas till barfotalöpare som har FFS eller MFS 

fotisättning (Squadrone & Gallozzi, 2009; Olin et al., 2013). Vid första exponeringen för 

barfotalöpning antog två tredjedelar av deltagarna i studierna av Cheung & Rainbow (2014) 

och Peltz et al. (2014) ett FFS eller MFS landningsmönster, övriga löpare landade med RFS 

fotisättningsmönster. I studien av Cheung & Rainbow (2014) sågs en reducerad vertikal kraft 

vid barfotalöpning. Däremot fann författarna att den vertikala kraften var betydligt högre vid 

skodd löpning vilket kunde kopplas till en RFS fotisättning.  

Vid FFS och MFS fotisättning kan benets följsamhet påverkas av stelhet i fotled, knä och 

höft. Med följsamhet menar Cheung & Rainbow (2014) hur strukturer som skelett, leder och 

muskulatur i samma extremitet rör sig i förhållande till den påverkade strukturen. Låg 

följsamhet av skelett, leder och muskulatur i benet leder till hög belastning vilket bland annat 

kan orsaka metatarsal stressfraktur hos barfotalöpare som precis övergått från skodd löpning 
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(Cheung & Rainbow., 2014). Denna teori stöds av en studie av Brughelli & Cronin (2008) 

som haft liknande resonemang då de diskuterat följsamhet i nedre extremitet i sitt resultat.  

Vid barfotalöpning sågs en förändrad dorsalflexion och plantarflexion i ankeln då test 

genomförts med olika steglängd och underlag. Vid löpning med skor sågs en ökad 

doralflexion då en högre häluppbyggnad kräver en annan fotisättning för att dra nytta av 

dämpningen. Under barfotalöpning har hälen kortare kontakt med marken och belastningen 

ligger på främre delen av foten vilket kan vara en bidragande orsak till uppkomst av 

metatarsal stressfraktur (Moore et al., 2014; Bonacci et al., 2014).  

Studierna av Moore et al (2014) och Bonacci et al. (2014) stämmer väl överens med en studie 

av Giuliani et al. (2011) som också såg en ökad belastning på framfoten vid barfotalöpning 

och även i denna artikel resonerades kring dess påverkan för utveckling av metatarsal 

stressfraktur.  

 

Förändringen av fotisättningen som sker vid övergången från skodd löpning till 

barfotalöpning minskar eller tar bort en del av GRF vilket även häldämpningen vid skodd 

löpning eftersträvar (Bonacci et al., 2014). Bonacci et al. (2014) såg en fördel med 

barfotalöpning då en minskad max knä flexion och minskning av PFJ stress observerades 

jämfört med skodd löpning.  

I studien av Divert et al. (2005) var amplituder i pre-aktivering av m.gastrocnemius 

medialis/lateralis och m.soleus signifikant högre vid barfotalöpning vilket stödjer teorin om 

kortare hälkontakt då FFS teknik implementerats. Divert et al. (2005) diskuterade inte varför 

ingen skillnad i förändring av pre-aktivering av m. tibialis anterior eller m. peroneus 

observerades. I studien av Olin & Gutierrez (2013) sågs en signifikant lägre muskelaktivitet i 

m.tibialis anterior vid barfotalöpning med både FFS och RFS fotisättning jämfört med skodd 

löpning med FFS och RFS fotisättningar. Vid övergång från skodd till barfotalöpning blev 

löparen sårbar för överbelastningsskador som stressfrakturer i tibia då det tar tid att anpassa 

sig till den nya FFS tekniken. Förslag på hur detta skulle kunna förebyggas var att löparen 

istället använde löparskor samtidigt som han/hon tränade med FFS fotisättning. Vid löpning 

med FFS teknik arbetade plantarflexor muskulaturen excentriskt för att absorbera 

belastningen, vilket i sig resulterade i en ökad aktivering av denna muskulatur. Olin & 

Gutierrez. (2013) resonerade att det tar tid att anpassa sig till den nya tekniken och ovana 

löpare blir fortare trötta i plantarflexor muskulaturen vilket kan sättas i samband med 

muskulära överbelastningsskador. Peltz et al. (2014) säger däremot att anpassning till MFS 

och FFS vid barfotalöpning sker relativt fort. Detta då löparen kommer att vilja minimera 
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GRF i samband med att barfotalöpning med RFS ger ökad GRF och då kommer löparen per 

automatik att gå över till en FFS eller MFS fotisättning. 

Då eversion och tibial inåtrotation (TIR) var lägre vid skodd löpning jämfört med 

barfotalöpning sågs en ökning av risken för knärelaterade skador vid barfotalöpning (Sinclair 

et al., 2014). Detta resonemang med utgångspunkt i vår litteraturstudie får stöd av en tidigare 

studie av Viitasalo & Kvist (1983) som visade att en överdriven rearfoot eversion och ökade 

TIR parametrar vid barfotalöpning satts i samband med ett flertal överbelastningsskador som 

plantar fasciit, tibial ledstress, patellofemorala besvär och illiotibiala syndrom.  

I motsatt till studierna av Sinclair et al., (2014) och Viitasalo & Kvist (1983) såg Lieberman 

et al., (2010) att svaghet i det längsgående fotvalvet, möjligen orsakat till följd av löparskons 

stabila konstruktion, leder till en ökad pronation/eversion. Detta ställer högre krav på plantar 

fascian och kan därmed leda till utveckling av plantar fasciit.  

 

6.2.2 Skillnader mellan skodd- och barfotalöpning med avseende på steglängd och 

stegfrekvens och dess betydelse för löprelaterade skador 

Resultaten från studien av Thompson et al. (2014) visade att steglängden har en betydande 

inverkan på GRF och led moment. Specifikt ökade den anterior-posterior och vertikala GRF 

samt knä och- och fotledens moment i sagitalplanet med den ökade steglängden vid både 

barfota och skodd löpning. Bonnaci et al. (2013) fann skillnader i steglängd i frontal och 

transversalplan mellan barfota och skodd löpning, medan studien av Thompson et al. (2014) 

bara fann skillnader av steglängden i sagitalplanet. Det fanns lite koncensus i litteraturen om 

de specifika skillnaderna i GRF och led moment mellan barfota och skodd löpning (Bonacci 

et al., 2013). Detta resonemang med utgångspunkt i vår litteraturstudie får stöd av en tidigare 

studie av Kerrigan et al. (2009).  

Bonacci et al. (2013) fann inte några signifikanta skillnader i höftleds moment mellan barfota 

och skodd löpning. Kerrigan et al., (2009) fann däremot signifikant högre höftledsmoment i 

frontal och transversal plan vid skodd löpning.  

 

 

Författarna av denna studie tror att dessa motsägelser beror på metodologiska skillnader som 

exempelvis löpning på mark kontra löpband, användning av moderna löparskor, och/eller 

stabila löparskor som användes vid analys. Deltagarnas erfarenhetsnivå av löpning och 

normala variationer mellan individer kan också bidra till lite koncensus i litteraturen.  



 
33 

Samtliga resultat som presenteras i tabell 5.1.2 tyder på att minskad steglängd leder till ökad 

stegfrekvens, vilket observerades vid barfotalöpning, som i sin tur leder till kinetiska 

förändringar som kan vara till nytta för att förhindra löprelaterade skador.  

 

I studien av Thompson et al (2014) visade det sig att minskad steglängd och högre 

stegfrekvens, oavsett skodd eller barfotalöpning, kan minska GRF och led moment. I en 

studie av Edwards et al. (2009) har hög GRF och ökade led moment förknippats med ökad 

risk för löprelaterade skador. Edwards et al. (2009) drar därför samma slutsats som Thompson 

et al. (2014) att en minskning av steglängd på 10 % minskar risken för stressfakturer.  

Thompson et al., 2014 menar att barfotalöpning i sig inte kan leda till kinetiska förändringar 

som skulle kunna minska löprelaterade skador. Snarare utlöser barfotalöpning en kortare 

steglängd, vilket skulle kunna leda till en minskning av GRF och höftledens, knäledens och 

fotledens moment i sagitalplanet. Vidare menar Thompson et al. (2014) att många av de 

biomekaniska fördelar som tillskrivs barfotalöpning eventuellt kan åstadkommas genom att 

korta steglängden, även när man bär skor. Viktigt att notera är att om individen ska kunna 

bibehålla samma löphastighet och samtidigt minska steglängden behövs en motsvarande 

ökning av stegfrekvens, vilket också skulle kunna öka skaderisken. Vid bedömning av 

barfotalöpning som en potentiell möjlighet att minska skador, är det därför viktigt att beakta 

den tillhörande förändringen av steglängd (Thompson et al., 2014).  

 

Majoriteten av studierna som har utvärderat barfota och skodd löpning har använt ett 

motordrivet löpband (Cheung et al., 2005; Divert et al., 2005; Mc Carthy et al., 2014; Moore 

et al., 2014; Olin et al., 2013; Peltz et al., 2014; Squadrone & Gallozzi., 2009). Löpbandet 

skapade en standardiserad miljö där löphastighet bestäms av motorns varvtal i stället för den 

hastighet som löparen väljer själv. Löpning på mark gjorde att löparen fritt kunde accelerera 

och bromsa, vilket möjliggjorde en mer exakt analys av löpning med föredragen hastighet. 

Hastighetsförändringar har viktiga kinetiska konsekvenser då ökad löphastighet är förknippat 

med större ledmoment och GRF vilket satts i samband med ökad skaderisk (Squadrone & 

Gallozzi. 2009).   

I studien av Olin et al. (2013) observerades att GRF var större vid barfotalöpning med FFS än 

i skodda förhållanden med RFS fotisättning. Störst var GRF vid barfotalöpning med RFS 

fotisättning eftersom det inte fanns någon disposition av vikt eller dämpning vid hälen för 

löparen. Detta resonemang med utgångspunkt i vår litteraturstudie får stöd i en studie av 
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Hreljac, Marshall & Hume (2000) som observerat att högre GRF satts i samband med en ökad 

förekomst av överbelastningsskador, inklusive tibiala stresskador.  

Resultat från Olin et al. (2013) visar att löparen under den första tiden i övergången från 

skodd till barfota löpning kan vara mer sårbara för överbelastningsskador i nedre extremitet, 

såsom tibiala stressfrakturer, än vid skodd löpning tills löparen har anpassat sig till FFS 

tekniken. Olin et al. (20013) föreslår därför att övergången bör ske sakta, försiktigt och att 

löparen får kunskap om korrekt FFS teknik för att undvika potentiella löprelaterade 

skador (Olin et al., 2013). 

Studien av Squadrone & Gollozi (2009) visade att oerfarna barfotalöpare i genomsnitt har 

långsammare löphastighet än vid skodd löpning. Squadrone & Gollozi (2009) drog slutsatsen 

att långdistanslöpare utvecklar en annan fotisättningsteknik för att minska belastningen på 

hälen medan löpare som springer kortare sträckor kan bibehålla sin teknik.  

McCarthy et al. (2014) antydde att nyinlärning av fotisättningsmönster, korrekt instruerad 

löpteknik samt byte av löparskor skulle kunna vara ett alternativ för att undvika hög 

belastning på icke van muskulatur vid övergången från skodd till barfotalöpning. 

 

6.2.3 Kliniskt resonemang kring betydelsen av skodd- respektive barfotalöpning ur ett 

skadeförebyggande perspektiv. 

De studier som har granskats i denna litteratursammanställning var försiktiga med att lägga 

fram om barfotalöpning skulle vara bättre än skodd löpning i ett skadeförebyggande syfte och 

tvärtom. Detta gör att författarna av denna litteratursöversikts andra frågeställning delvis är 

svår att besvara. Erfarenheten av barfotalöpning har betydelse för hur fotisättningen och 

anpassningen till detta förhållande blir under testerna. Även muskeluppbygganden av foten 

spelar roll vid barfotalöpning, författarna antar att vana barfotlöpare har blivit starkare i fotens 

muskulatur och därmed mer anpassad för uppgiften och klarar då högre belastning. Löpare 

som springer enbart med skor har potentiellt större risk att utveckla en svagare fot muskulatur 

till följd av löparskons stabiliserarande funktioner. Författarna anser även att underlaget har 

en betydelse för löpsteget och GRF vid barfota eller skodd löpning. I studierna genomfördes 

löptesterna på både gräs, löpbana och löpband vilket påverkar kinematik och kinetik i 

löpsteget. Efter att ha granskat artiklarna anser författarna att skillnader mellan de två 

försöksuppställningarna beror på vilken fotisättning löparen har och inte på 

försöksuppställningen. Tanken med barfotalöpning är att få till ett förändrat 

fotisättningsmönster och korta steglängden, dock kan löpare behöva bli instruerade i korrekt 

teknik för att anamma detta då övergången från RFS till FFS inte nödvändigtvis sker per 
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automatik.  Dessa faktorer påverkar i sin tur storleken av GRF, ledvinkel och 

muskelaktiviteten vilket är av betydelse för utvecklandet av löprelaterade skador.  

 

Fysioterapeutens roll i förbyggandet av löprelaterade skador är att hålla sig uppdaterad inom 

detta ämne för att på bästa ätt kunna vägleda och ge råd för att befolkningen ska kunna hålla 

sig fysiskt aktiva och fria från löprelaterade skador. Skorna är en viktig del att beakta när 

löpning diskuteras i kliniken eftersom patienternas individuella förutsättningar spelar en stor 

roll för vilken löpteknik som bör implementeras. Har patienten en fot med svaga fotvalv och 

en pronation och vill springa barfotalöpning så bör träning för att bygga upp foten 

implementeras. Principen bör även användas för en patient med liknande besvär som vill 

springa med löparskor eftersom att löparskon inte kommer att lösa besvären. 

Kunskap om hur ovan nämnda faktorer påverkar nedre extremitet under löpning är viktig 

inom fysioterapin för att skador ska kunna förebyggas. Forskningen är begränsad och 

motsägelsefull vad gäller förändrat fotisättningsmönster vid övergången från skodd till 

barfota löpning. Övergången kräver att löparen har kunskap om att de måste förändra sin 

löpmekanik för att kunna adaptera en korrekt FFS teknik, om kunskap om detta ej finns 

kommer fördelarna med att springa barfota elimineras.  

Squadrone & Gallozzi (2009) har föreslagit att övergången bör ske långsamt då inte alla RFS 

löpare omedelbart förändrar sitt fotisättningsmönster till MFS eller FFS för att minska GRF 

vilket även författarna av denna litteraturöversikt anser. Det behövs mer forskning om skodda 

RFS löpares första försök att utnyttja FFS-teknik för att förstå riskerna associerade med 

övergången från skodd till barfotalöpning.     

 

7. Konklusion 

Det finns både för och nackdelar med skodd och barfota löpning och det går därför inte att 

säga att ett tillstånd är att föredra före det andra ur ett skadeförebyggande perspektiv. 

Skillnader som observerats beror snarare på fotisättning, steglängd, stegfrekvens än om 

löparen är skodd eller inte vilket innebär att det är fler faktorer än skon som bör beaktas i den 

fysioterapeutiska kliniken för att kunna förebygga löprelaterade skador.    
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