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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Hälsmärta drabbar en av 10 individer någon gång i livet, i cirka 80 procent av 

fallen är orsaken plantar fasciit. Läkningstiden för plantar fasciit kan bli mycket lång, i vissa 

fall upp till två år. Följsamhet till träningsprogram är av stor betydelse för utfallet vid 

fysioterapeutiska behandling.  

Syfte: Att undersöka hur styrketräning av tårnas flexormuskulatur, med fokus på excentrisk 

belastning, påverkar tilltro till aktivitetsnivå (rask promenad) och symtom vid plantar fasciit. 

Vidare är syftet att utifrån socialkognitiv teori undersöka faktorer av betydelse för följsamhet 

till träning, samt hur deltagarna upplever träningen.  

Metod: Studien har en A-B-A Singel-Case Design. Patienter tillfrågandes löpande på en 

privat fysioterapimottagning. Tre deltagare inkluderades i studien. Baslinjemätningen under 

två veckor (A1) följdes av sex veckor intervention med avslutande baslinjemätning under två 

veckor (A2). Data samlades in genom självrapporterade skattningar av variabler av intresse i 

en träningsdagbok. Visuell avläsning har gjorts utifrån trend och lutning. 

Resultat: Deltagare A visade på förbättring, B och C har kvarstående eller något ökade 

symtom. Samtliga deltagare visade på hög self-efficacy för utförande av övningen. Deltagare 

A och B visade på hög följsamhet och C på lägre följsamhet till träningsprogrammet. 

Slutsats: Författarens slutsats är att träningsupplägget är genomförbart för patienter med 

plantar fasciit. För eventuell gruppstudie kunde inklusions- och exklusionskriterier föreslås 

baserat på resultat av denna studie. 

Nyckelord: excentrisk träning, följsamhet, mekanoterapi, socialkognitiv teori.  



ABSTRACT 

Background: Heel pain affects 1 in 10 individuals at some point in life, in about 80% of the 

cases, the cause is plantar fasciitis. The healing time for plantar fasciitis can be very long, in 

some cases up to two years. Adherence to treatment is of great importance for the outcome in 

physiotherapy. 

Aim: To investigate how the strength of the toe flexor, focusing on the eccentric load, 

affecting self-efficacy for activity (power walking) and symptoms of plantar fasciitis. Further 

to investigate and examine factors affecting adherence to exercise, and how participants feel 

the workout, based of social cognitive theory. 

Methods: The study has an A-B-A Single-Case Design. Patients asked to participate at a 

private physiotherapy clinic in Sweden. Three participants were included in the study. 

Baseline measurements was collected for two weeks (A1) that was followed by six weeks of 

intervention with ending baseline measurements for two weeks (A2). Data were collected 

through self-reported estimates of the variables of interest in a diary. Visual reading was 

made based on the trend and slope. 

Results: Participants A showed improvement, B and C have persistent or increased 

symptoms. All participants showed high self-efficacy for performing the exercise. Participant 

A and B showed high adherence and C showed lower adherence to the exercise program. 

Conclusions:. The author's conclusion is that the exercise program is feasible for patients 

with plantar fasciitis. For a future group study the inclusion and exclusion criteria are 

proposed to be based on the results of this study. 

Keywords: adherence, eccentric training, mechanotherapy, Social Cognitive Theory.
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1 BAKGRUND 

Hälsmärta drabbar 1 av 10 individer någon gång i livet, i cirka 80% av fallen är orsaken 

plantar fasciit vilket gör det till den vanligaste orsaken till smärta kring hälen (Rosenbaum, 

DiPreta & Misener, 2014). Plantar fasciit drabbar både atleter inom olika idrottsgrenar samt 

även den mer stillasittande populationen (Dunn, Link, Felson, Crincoli, Keysor & McKinlay, 

2004). 

1.1 Anatomi och belastning 
Plantarfascian är den huvudsakliga fascian under fotsulan, som bildar en stark mekanisk 

koppling mellan hälbenet (calcaneus) och tårna. Plantarfascian urspringer från tuber calcanei 

och fäster distalt på framfotens falanger, samt medialt och lateralt på fotens muskulära septa. 

Plantarfascians främsta funktion är att stödja det mediala longitudinella fotvalvet under 

statisk belastning (Wearing, Smeathers, Urry, Henning & Hills, 2006). 

Fotvalvet har anpassats specifikt för två motarbetande aspekter i form av stabilitet och 

mobilitet. Foten måste vara stabil nog för att klara av kroppens belastning i viktbärande faser 

samt mobil nog för att kunna dämpa de viktbärande krafterna och anpassa sig efter 

underlagets karaktär. Funktionen av plantarfascian kan liknas med en fjäder kopplat till två 

ledade stag. Det ena staget går mellan tuber calcaneus och talus, detta stag är ledat till det 

andra staget som går mellan talus och metatarsalbenen samt de främre falangerna likt en 

triangel. Vid vertikal belastning av foten pressas stagen och fjädern i form av plantarfascian  

som spänns upp och hindrar på detta vis att fotvalvet kollapsar. Plantarfascians koppling till 

framfotens falanger bidrar också till att stabilisera fotvalvet. När tårna dorsalflekteras vid 

metatarsofalangeal lederna spänns plantarfascian oavsett viktbärande eller icke viktbärande, 

passiv eller aktiv rörelse (Figur 1). Flertalet muskler bidrar även till att upprätthålla fotvalvet 

vid aktivitet men även vid statisk belastning (Martin, 2005). 



 2  

Figur 1: Plantarfascian sträcks ut under belastning samt vid dorsalflexion i tålederna. 

1.2 Plantar fasciit 
På individnivå förekommer flera faktorer som ökar risken för plantar fasciit, exempel på 

detta är övervikt, högt respektive lågt fotvalv och stramhet i akillessenan. Yttre faktorer som 

kan orsaka plantar fasciit är repetitiv överbelastning eller en ej anpassad sko som sitter fel 

eller inte är gjord för ändamålet och underlaget (Wearing et al., 2006). Symtomen vid plantar 

fasciit är smärta under belastning, främst vid gång eller löpning. Patienten upplever oftast en 

distinkt smärta vid repetitiv hälisättning och smärta i samband med att framfoten belastas 

och tårna dorsalflekteras. Smärtan framträder främst under morgonen och efter en längre 

stunds inaktivitet, en känsla av morgonstelhet är vanligt förekommande. Vanliga kliniska 

fynd är smärta vid tryck under den främre och inre kanten av hälbenet. Smärtan under 

palpationen förvärras i kombination med dorsalflexion i tålederna (Thomeé, Swärd & 

Karlsson 2011; Lorentzon, 2007). 

Det finns idag svag evidens för ett flertal behandlingsmetoder som används vid plantar fasciit 

i klinik, däribland även styrketräning av fotens plantar-, dorsalflexorer och muskler kring knä 

samt höft. Den mest förekommande behandlingen är konservativ behandling med avlastning 

och skoinlägg. Vanligt förekommande är också stötvågsbehandling, muskulär och ledspecifik 

behandling i form av mobilisering och mjukdelsbehandling (Martin, Davenport, Reischl, 

Mcpoil, Matheson, Wukich &  Mcdonough, 2014). 

Plantar fasciit initieras av ökat drag i fascian under repetitiv belastning vilket orsakar 

mikrorupturer och en akut inflammation. Makrofager, lymfocyter, och plasmaceller 

infiltrerar området och orsakar vävnadsförstörelse. Om belastningen kvarstår, och den 

läkande processen inte kan hålla jämna steg med den pågående belastningen, resulterar detta 

i ett kroniskt tillstånd med vaskularisering och fibros av vävnaden. Resultatet är en 

vävnadsdegenerering/vävnadsförändring, snarare än inflammation (Lemont, Ammirati & 

Usen, 2003). Förlusten av normal vävnad i kombination med en förtjockning av 

plantarfascian spelar en viktig roll i uppkomsten av smärta vid plantar fasciit enligt 

Mahowald, Legge och Grady (2011). I ett antal studier har vävnadsprover analyserats  från 

patienter med kronisk plantar fasciit, som har opererats för hälsporre, och det har inte hittats 
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några bevis för en pågående inflammationsprocess i plantarfascian enligt Lemont et al. 

(2003). I upp till 50 % av alla patienter med plantar fasciit återfinns ha ̈lsporre och hos 19 % 

av befolkningen återfinns ha ̈lsporre som ett asymtomatiskt röntgenologiskt fynd 

(DiMarcangelo & Yu 1997, refererad i Cole, Seto & Gazewood, 2005). Hälsporre som 

röntgenologiskt fynd i samband med plantar fasciit ses som ett resttillstånd och är inte den 

grundläggande orsaken till problemet, diagnosen plantar fasciit ställs primärt med kliniska 

fynd (Thomeé, Swärd & Karlsson 2011). Det förekommer ett flertal differentialdiagnoser till 

plantar fasciit, förekommande diagnoser i mjukvävnad är: vävnadsförändring eller skada i 

fettkudden under hälen, inflammation i m. tibialis posterior eller akillessenan samt bursit 

kring hälbenet. Skeletala differentialdiagnoser kan vara fraktur på grund av trauma eller 

stressfraktur i hälbenet. Exempel på neurologiska differentialdiagnoser är tarsaltunnel 

syndrom och neuropati orsakad av diabetes (Schwartz & Su 2014). 

1.3 Mekanoterapi och remodulering 
Mekanoterapi är en klinisk applicering av mekanotransduktion som är en fysiologisk process 

där de aktuella cellerna adapterar till ökad belastning. Mekanoterapi stimulerar 

återuppbyggnad av den vävnad som belastas, till exempel vävnader som senor och muskler. 

Randomiserade kontrollerade studier visar att ett stort antal fysiska övningar såsom 

excentrisk träning, ger positiva resultat i form av läkning och remodulering av vävnaden, hos 

patienter med muskuloskeletala problem (Khan & Scott, 2009). Vid tillstånd som 

inflammation i senor kan denna adaptation alltså användas till fördel för att påskynda 

läkningen av strukturen (Freedman, Bade, Riggin, Zhang, Haines, Ong & Janmey, 2015). 

 
Uppkomsten av abnorma senförändringar i muskelsenor är inte helt känd. Det är föreslaget 

att avvikande mekanisk belastning driver senors celler och senors stamceller till sjukliga 

förändringar. De utmärkande dragen vid seninflammation är förändringar i kollagenhalter, 

en försämrad organisering av kollagenafibrer samt avvikelser i extracellulärmatrixet (ECM) 

(Freedman et al., 2015). Genom att belasta en sena med yttre belastning kan ett ökat tryck 

genereras i ECM som omger senans celler. Detta resulterar i en förändring av flödet i ECM 

och ökning av blodflödet till senan och en påbörjad inflammatorisk process (Langberg, 

Skovgaard, Karamouzis, Bülow & Kejær, 1999). Detta leder till aktivering av 

mekanotransduktion i senans vävnad. Utan belastning blir den läkande senans 

kollagenstrukturer oorganiserade, förlorar sin dynamiska elasticitet och vävnadens viskositet 

förändras. Detta på grund av vävnadsdöd och en ökad närvaro av inflammatoriska celler. Vid 

belastning aktiveras proteiner och celler i senans ECM som skickar signaler om remodulering 

(Freedman et al., 2015). Det förekommer en femfaldig ökning av mekanisk styvhet i 

plantarfascian hos den patologiska foten jämfört med en frisk fot. Denna ökade styvhet 

resulterar i högre hydrostatiskt tryck i plantara vävnader under stående belastning. Detta 

resulterar i en påverkan på blodkärl och en minskning av blodflödet lokalt (Mithraratne. Ho, 

Hunter & Fernandez, 2012). Enligt en litteraturstudie (Landorf & Menz, 2008) har 

undersökningar visat att stretching, i kombination med andra interventioner som skoinlägg 
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och fotortoser, har goda effekter med avseende på smärtlindring och därigenom ökad 

funktion i vardagen. 

Rathleff et al., (2014) presenterade i en randomiserad kontrollerad studie goda effekter av 

excentrisk träning av akillessenan, i kombination med dorsalflexion i tålederna, som 

behandling för plantar fasciit.  Studien visar att styrketräning med hög excentrisk belastning 

av akillessenan med tårna dorsalflekterade i kombination med skoinlägg fick bättre resultat 

mätt med Foot Function Index, än stretching i kombination med skoinlägg (Rathleff, 

Mølgaard, Fredberg, Kaalund, Andersen, Jensen, Aaskov & Olesen, 2014). 

1.4 Träning 
Den tid muskeln är under belastning beskrivs i litteraturen som Time Under Tension. Genom 

att öka Time Under Tension i form av excentrisk belastning tillsammans med tillräckligt stor 

yttre belastning framkallas en ökad muskeltrötthet. Den muskulära tröttheten är en viktig 

faktor för att åstadkomma lokal muskelförbättring och uthållighet (Tran, Docherty & Behm, 

2006). Styrketräning med hög belastning på senor har visat goda resultat vid behandling av 

degenererade senor som rotator cuff-, akilles- och patellarsenetendinoser (Camargo, 

Alburquerque-Sendín & Salvini, 2014; Malliaras, Barton, Reeves & Langberg, 2013). 

Excentrisk träning innebär att en muskelgrupp belastas under förlängningsfas samtidigt som 

muskeln utvecklar spänning och kontraherar för att kontrollera en rörelse (Thomeé, Swärd & 

Karlsson, 2011). 

1.5 Fysioterapeutens roll i behandling av plantar fasciit 
Att patienten följer de råd och den regim som ges av fysioterapeuten är av stor betydelse för 

utfallet av rehabiliteringen. Genom en beteendemedicinsk kartläggning av patienten kan 

fysioterapeuten hjälpa patienten att återfå funktion och nå sitt mål med rehabiliteringen. Ett 

användbart verktyg i denna kartläggning är dagbok och skattningar av self-efficacy och 

utfallsförväntningar för den ordinerade behandlingen (Denison & Åsenlo ̈f, 2012). Enligt 

Rosenbaum, DiPreta och Misener (2014) är plantar fasciit den vanligaste diagnosen vid 

skada/problem i foten. Läkningstiden för plantar fasciit kan vara mycket lång, i vissa fall upp 

till två år. Genom ett bra formulerat rehabiliteringsprogram med successivt stegrad 

belastning lindras symtomen. Att beakta är att den övergripande prognosen är god då de 

flesta självläker med tiden (Thomeé, Swärd & Karlsson, 2011; Lorentzon, 2007). Utöver 

naturalförloppet för läkning så är följsamhet till träningsbehandlingen avgörande för 

resultatet. 

1.6 Följsamhet till träning 
I fysioterapeutens arbete med att rehabilitera patienter med muskuloskeletal smärta är det 

viktigt att förstå patientens inställning och följsamhet till sin träning. Följsamhet (eng. 
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adherence) kan definieras som på vilket sätt patienten följer de råd och den regim som 

terapeuten ordinerat (WHO, 2003). Det förekommer ett flertal faktorer som negativt 

påverkar följsamheten till träningen given av fysioterapeuten. Några exempel på detta är låga 

nivåer av fysisk aktivitet under baslinjen eller tidigare hos individen, depression, ångest, låg 

self-efficacy, dåligt socialt stöd eller stöd för att utföra aktiviteter, samt smärta i samband 

med utförande av träningen (Jack, McLean, Moffett & Gardiner, 2010).  

En persons inställning till ett beteende, samt hur viktigt det är för individen att uppnå 

resultatet, har en avgörande betydelse för vilket resultat beteendet kommer få. Det är därför 

viktigt att undersöka individens inställning när denne genomgår sin träning. Det är viktigt att 

ta reda på vilket resultat patienten förväntar sig, så att fysioterapeuten tillsammans med 

patienten kan skapa ett gemensamt mål (Denison & Åsenlo ̈f, 2012; McAlister, Perry & Parcel, 

2008). Den socialkognitiva teorin (eng. Social Cognitive Theory, SCT) beskriver tre faktorer 

som interagerar i en beteendefo ̈ra ̈ndringsprocess. Dessa faktorer är individ, beteende och 

omgivning (Bandura, 1986). Individfaktorer som kan påverka beteendet och i detta fall 

genomförandet av en intervention kan till exempel vara förväntningar på behandling, rädsla 

och smärta. Smärta definieras enligt International Association for the Study of Pain (IASP 

Taxonomy, 2012) som en obehaglig sensorisk och/eller emotionell upplevelse som kan 

sammankopplas med faktiska eller potentiella vävnadsskador, eller beskrivas på ett sätt som 

liknar en sådan skada. Andra centrala begrepp inom SCT som är relaterade till individen och 

har betydelse för följsamhet till behandling är; utfallsfo ̈rva ̈ntningar, self-efficacy och 

självreglering (Bandura, 1986). Self-efficacy definieras som den enskilda individens tilltro till 

förmåga att utföra ett givet beteende i en given situation (Bandura, 1984). Enligt Bandura 

(1994) påverkar self-efficacy individens utfallsförväntningar. Har individen en låg self-

efficacy resulterar det i negativa utfallsförväntningar, det motsatta gäller för en individ med 

hög self-efficacy. Baranowski, Perry och Parcel (2002) visar på att individens self-efficacy 

påverkar hur hårt individen anstränger sig i ett beteende, och hur bra individen tål eventuella 

motgångar och hinder. Self-efficacy är därför viktig att kartlägga vid påbörjan av 

intervention. Utfallsfo ̈rva ̈ntningar är en individs förväntningar på konsekvenser av ett 

specifikt beteende. Sja ̈lvreglering handlar om individens förmåga att sätta mål, utvärdera och 

anpassa beteendet för att uppnå målet (McAlister, Perry & Parcel, 2008). 

1.6.1 Förväntningar på behandling 

Patienters förväntningar ser olika ut i mötet med terapeuten. Det förekommer enligt 

Thompson och Suñol (1995) fyra olika kategorier av förväntningar; ”ideal expectations”, 

”predicted expectations”,”normative expectations” samt ”unformed expectations”. ”Ideal 

expectations” är den inre förhoppningen hos patienten, det som individen vill och hoppas ska 

hända. ”Predicted expectations” syftar till det som patienten tror kommer inträffa. 

”Normative expectations” syftar på vad patienten tycker borde inträffa, denna kategori 

återkopplar till den tillfredsställelse patienten upplever. Om patientens förhoppningar inte 

möts finns en risk att individen känner sig missnöjd med behandlingen. ”Unformed 

expectations” är den kategori där patienten inte har någon erfarenhet av situationen, vilket 

innebär att patienten inte har några förväntningar på behandlingen och där för inte uttrycker 

några förväntningar (Thompson & Suñol, 1995). Om patienten tror på behandlingen är 
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möjligheten större att resultatet av behandlingen blir positivt. Detta visar på att det 

förekommer ett samband mellan ”predicted expectations” och utfallet av vald behandling för 

patienter med muskuloskeletal smärta. Det är därför av stor betydelse att veta vad patienten 

har för förväntningar på behandlingen innan och under intervention (Bialosky, Bishop & 

Cleland, 2010). 

1.6.2 Locus of control 

Begreppet Locus of control har sitt ursprung i Social learning theory (social inlärningsteori) 

som förklarar hur en individ tror/inte tror att det egna beteendet påverkar utfallet av 

rehabiliteringen. Locus of control består av internal locus of control där individen upplever 

sig ha kontrollen över sitt liv inom sig själv, samt external locus of control där individen 

överlämnar kontrollen till omgivande faktorer. Individen kopplar ett samband mellan sina 

egenskaper och utfallet av de händelser det resulterade i. Individer med stark internal locus 

of control kan se sambandet mellan sitt beteende och utfallet av det beteendet. Individen 

med stark external locus of control ser inte sina egna beteenden eller egenskaper som 

orsaken till utfallet, utan menar att slumpen, ödet eller andra yttre faktorer som ligger 

utanför individens möjlighet att påverka är det som avgör utfallet (Kormanik & Rocco, 2009). 

Locus of control är av betydelse då individen reagerar olika på händelser den ställs inför och 

utfallet av de händelserna. Locus of control förklarar hur en individ tror att det egena 

beteendet är relaterat till utfallet av situationen och om denne tror att den kan göra något åt 

situationen. Detta relaterar till begreppet health locus of control vilket förklarar individens 

kontroll över sin hälsa. Individen med internal locus har kontroll på sin hälsa och anser sig 

kunna påverka sin hälsa. Individen med external locus lägger istället ansvaret för sin hälsa 

hos omgivande faktorer eller vårdgivaren. Individen med en hög external health locus känner 

sig hjälplös och upplever sig inte ha kontroll på utfallet vid rehabilitering (Sengul, Kara & 

Arda, 2010). 

1.7 Problemformulering 
Enligt tidigare studier kan mekanoterapi i form av excentrisk belastning vara effektivt på 

kroniska inflammationstillstånd i senor. På grund av detta är det av intresse att undersöka 

om mekanoterapi kan vara ett effektivt sätt att behandla plantar fasciit genom att träna 

tårnas flexormuskulatur, via dess direkta koppling till plantarfascian, med Thera-Band som 

yttre belastning. Efter litteratursökning i databaser finner författaren inga studier som 

undersökt eller beskrivit träning med excentrisk belastning av tårnas flexormuskulatur vid 

plantar fasciit som enskild behandling. Diagnosen är bland de vanligast förekommande 

problemen relaterade till foten och symtomen vid plantar fasciit är oftast långdragna och 

svårbehandlade. Förutom konservativ behandling förekommer apparatbehandling som gör 

patienten beroende av vårdgivaren. Författaren ämnar med detta interventionsupplägg göra 

patienten mer självständig i sin rehabilitering. För att utvärdera träningsövningens 

eventuella effekter och tillämpbarhet ser författaren till faktorer som är avgörande för 

följsamhet utifrån SCT. Följsamhet är av stor betydelse för utfallet av den fysioterapeutiska 

behandlingen. Baserat på det rådande forskningsläget imon området går det inte att försvara 
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en gruppstudie. För att börja belysa denna träningsmetod har författaren valt att utföra 

undersökningen i form av Single-Case studie. 

2 SYFTE 

Studiens syfte är att undersöka hur styrketräning av tårnas flexormuskulatur, med fokus på 

excentrisk belastning, påverkar tilltro till aktivitetsnivå (rask promenad) och symtom vid 

plantar fasciit. Vidare är syftet att utifrån socialkognitiv teori bedöma deltagarnas följsamhet 

och belysa faktorer av betydelse för följsamhet till träning, samt hur deltagarna upplever 

träningsövningen 

2.1 Frågeställningar 

Hur påverkas patienters self-efficacy för till att gå en rask promenad vid träning av tårnas 

flexormuskulatur? 

Hur påverkas patienters smärta lokaliserad till plantar fascians ursprung av träning av tårnas 

flexormuskulatur? 

Hur ser det visuellt avlästa sambandet mellan self-efficacy, utfallsförväntningar och 

följsamhet följsamhet till träning av tårnas flexormuskulatur ut hos patienter med plantar 

fasciit?  

Vilken följsamhet till träningsprogrammet givet i denna studie har patienter med plantar 

fasciit. 

Vilken self-efficacy för att genomföra träning av tårnas flexormuskulatur har patienter med 

plantar fasciit?  

3 METOD 

3.1 Design 
Denna studie genomfördes som Single-Case Design med Withdrawal Design, A-B-A. 

Baslinjemätningen (A1) pågick under två veckor tills tillräcklig data var insamlad med så liten 

variation i skattningarna som möjligt. Baslinjen ger information om problemets omfattning 
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och patientens dåvarande status. Baslinjens viktigaste funktion är att fungera som ett mått 

för att kunna utvärdera behandlingen efter interventionen. Efter baslinje (A1) följer 

intervention (B) som har till syfte att beskriva patientens tillstånd under behandling och 

förutsäga utfallet av behandling. Interventionen pågick i sex veckor som följdes av ytterligare 

baslinje (A2) på två veckor för att mäta om träningen hade gett någon effekt. I denna sista 

baslinje togs behandlingen i form av träningsövningen bort. Denna avslutande mätning 

syftar till att utvärdera resultatet av behandlingen genom att beskriva deltagarens status efter 

intervention, den gav också en indikation på framtida och fortlöpande status (Carter, 

Lubinsky & Domholdt, 2011; Söderback, 1988).  

3.2 Urval 
Ändamålsenligt urval tillämpades på en privat fysioterapeutmottagning i mellansverige. Sex 

patienter var aktuella under tidsperioden för studien. Tre personer tillfrågades skriftligt och 

muntligt i samband med besök hos fysioterapeut där deras fotbesvär diagnostiserades som 

plantar fascitt. Ansvarig fysioterapeut ställde diagnos utifrån anamnes och kliniska fynd. 

Palpation, enbensstående, huksittande samt tåhävning användes för att lokalisera och 

bedöma smärta, belastningssmärta, rörlighet och funktion. Patienterna hade beskrivit smärta 

på morgonen eller efter längre tids inaktivitet samt smärta vid belastning av foten, vid till 

exempel gång, löpning eller annan belastande aktivitet. Smärtan skulle vara lokaliserad till 

plantarfascians ursprung. Palpation av fascian i kombination med dorsalflexion i tålederna 

genomfördes för att ställa diagnos utifrån kliniska fynd. I samband med detta tillfrågades 

patienten om sin aktivitetsnivå. 

Under rekryteringsprocessen exkluderades tre patienter utifrån inklusion- och 

exklusionskriterier. Bedömning av urvalet utifrån inklusion- och exklusionskrieterier 

diskuterades löpande mellan ansvarig fysioterapeut och studiens författare. 

3.2.1 Inklusionskriterier 

För att delta i studien krävdes det att patienten var mellan 18 och 65 år.  Patienten har av den 

ansvariga fysioterapeuten diagnostiserats med kronisk plantar fasciit, definierat som symtom 

i minst tre månader. Patienten måste kunna förstå tal och skrift på svenska. 

3.2.2 Exklusionskriterier 

Patienter med annan diagnostiserad sjukdomsproblematik kring fot och underben, personer 

som på grund av livssituation inte bedöms klara av att fylla i formulär, samt individer med 

kognitiva svårigheter exkluderades. Patienter som genomgick någon annan fysioterapeutisk 

behandling, till exempel stötvågsbehandling, kunde ej medverka i studien. 
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3.3 Datainsamlingsmetoder 
Patienterna genomförde under samtliga mätningsperioder skattningar utifrån frågeformulär 

konstruerat för studien (Bilaga C, D, E.). Formulären har utformats för att på bästa sätt 

besvara forskningsfrågorna utifrån Flinks (2006) rekommendationer. Deltagaren har i sin 

träningsdagbok skattat sin self-efficacy för att klara av en rask promenad. Self-efficacy har 

skattats på en 11-gradig numerisk skattningsskala (Numeric Rating Scale, NRS), där (0) 

motsvarar ingen tilltro till förmåga och (10) motsvarar hög tilltro till förmåga att gå en rask 

promenad. Rask promenad bedömdes för denna studie ha intensitet motsvarande pratvänlig 

takt, där individen skattar minst 12-13 enligt Borgs RPE skala. Skalan är utformad för att 

mäta skattad ansträngning i hela kroppen och innefattar andning och ansträngning i 

muskler. Den går från 6, vilket motsvarar ingen ansträngning, till 20 som är maximal 

ansträngning (Statens Folkhälsoinstitut, 2008; Borg, 1970). Denna skattning gjordes 

veckovis i samband med skattning av smärta under baslinjeperioderna, och i samband med 

utförande av träningsövningen. Skattningarna har antecknats i patientens träningsdagbok. 

Smärta lokaliserad till plantarfascians ursprung skattades på en 11-gradig NRS-skala i 

deltagarens träningsdagbok. Skattningen har genomfördes dagligen under baslinjeperioden 

under eftermiddagen och under interventionen i samband med träningen. Detta för att 

minska risken för missvisande värden då symtomet smärta ofta är mer påtagligt på 

morgonen och för att göra det lättare för patienten att komma ihåg. Den 11-gradiga NRS-

skalan möjliggör för patienten att skatta sin smärta från (0) vilket motsvarar ingen smärta till 

(10) motsvarande värsta tänkbara smärta (Dworkin, Turk, Wyrwich, Beaton, Cleeland, Farrar 

& Haythornthwaite, 2008).  

Patienten skattade under studiens gång sin; self-efficacy för att klara av träningsövningen, 

sina utfallsförväntningar på behandlingen, samt hur bra övningen gått att utföra. Dessa 

skattningar gjorde patienten en gång i veckan under interventionen i separat frågeformulär 

(Bilaga D). 

De grundläggande bakgrundsfakta som presenteras inhämtades genom att ställa öppna 

frågor vid besök hos ansvarig fysioterapeut och redovisas i textform enskilt för de olika 

deltagarna, det vill säga ålder, kön, hur länge patienten haft symtom och aktivitetsnivå. 

Följsamhet har avlästs från deltagarnas träningsdagbok och presenteras i löpande text. 

3.4 Tillvägagångssätt 
Kontaktuppgifter om fysioterapeuter som arbetar inom primärvård anslutet till landstinget, 

samlades in via berörda landstings hemsidor. Fysioterapeuter kontaktades genom e-post där 

en preliminär förfrågan om intresse för medverkan presenterades. I e-postmeddelandet 

framgick också författarens och handledarens kontaktuppgifter (Bilaga A). Kontakten med 

fysioterapeuter för att kunna svara på eventuella frågor och förtydligande av information 

gjordes genom telefon och e-post. 

Efter preliminär muntlig förfrågan av fysioterapeuter där den enskilde fysioterapeuten visade 

intresse kontaktades den verksamhetsansvarige för att godkänna genomförande på kliniken. 
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Efter att verksamhetsansvarig godkänt genomförande presenterades studien fullständigt för 

ansvarig fysioterapeut. Vid nybesök tillfrågades patienter som uppfyllde inklusionskriterierna 

om medverkan av fysioterapeuten. Patienten fick då information om studien genom ett 

informationsblad (Bilaga B). Patienten fick efter godkännande av deltagande lämna 

kontaktuppgifter till fysioterapeuten. Rekrytering av deltagare till studien har skett löpande 

under studiens gång. 

Patienten kallades till återbesök med intervju/anamnes för att få en bild av patienten och 

problematiken samt för muntlig redogörelse av aktivitetsnivå, till ansvarig fysioterapeut. 

Legitimerad fysioterapeut har vid detta tillfälle undervisat i utförande av träningsövning. 

Patienten har vid detta tillfälle fått en dagbok och ett formulär för att kunna skatta sin smärta 

vid belastning lokaliserad till plantarfascians ursprung, samt skatta sin self-efficacy för att 

klara av en rask promenad (Bilaga C). Dessa har skattats dagligen i samband med 

träningstillfället. Kontakt med patienter har skett vid återbesök av patienten vid påbörjan av 

intervention (B) samt sjätte veckan i intervention (B) för uppföljning av utförande. Patienten 

har vid dessa tillfällen återigen tilldelats formulär och dagböcker från fysioterapeuten för 

skattningar. Inlämning av skattningar och dagböcker har gjorts vid återbesök efter avslutad 

baslinje (A2). 

3.5 Intervention 

3.5.1 Baslinje (A1) 

När patienten tilldelats formulär och förstått samtliga instruktioner påbörjades kartläggning 

av baslinje (A1). Denna kartläggning pågick i två veckor (Se Figur 3). Från första besöket 

informerades patienten om att undvika att belasta foten i för stor utsträckning och hålla sig 

till cykling, simning och kortare promenader. Patienten informerades också om att denne ej 

får påbörja någon annan behandling under hela studiens gång. I samband med kontakt med 

fysioterapeut under interventionen har rekommendationer angående val av skor, 

aktivitetsnivå samt val av aktivitet diskuterats med patienten. Generella rekommendationer 

för att göra patientens problematik hanterbar och träningen av tårnas flexormuskulatur 

genomförbar har förekommit, detta i form av anpassat val av skor eller aktivitet. 

3.5.2 Intervention (B) 

I tillägg till de generella rekommendationerna genomförde patienten en träningsövning 

dagligen i hemmet. Övningen skulle utföras enligt instruktionerna: 1 till 3 set med 8-12 

repetitioner per set. Utförandet av övningen skulle ske i sittande position: Foten placeras 

med hälen i golvet med cirka 70° flexion i knät och 80° dorsalflexion i fotled. Thera-Bandet 

hålls med båda händerna och appliceras plantart om den distala delen av fotvalvet och 

omsluter samtliga tår. Patienten spänner sedan gummibandet genom att dra det mot sig med 

armarna till önskat motstånd, för att sedan flektera tårna och “suga in fotvalvet” i en 

koncentrisk kontraktion. Patienten återgår sedan med tårna till utgångspositionen, under 
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denna excentriska fas är det viktigt att bibehålla det “insugna fotvalvet” och låta tårna återgå 

så långsamt och kontrollerat som möjligt till startpositionen (Figur 2). 

 
Figur 2: Bilden visar den excentriska fasen som följer efter den koncentriska kontraktionen. 

Thera-Band har blivit synonymt med gummiband och är ett handhållet träningsredskap. 

Gummibandets motstånd beror på hur mycket bandet sträcks ut, där motståndsnivån ska 

matcha patientens styrkekapacitet. Gummibandet finns i flera olika färger vilka representerar 

elasticiteten och därmed vilket motstånd de ger. För att bedöma vilket motstånd på band som 

ska användas, används repetition maximum (RM) vilket är patientens förmåga att utföra ett 

förutbestämt antal repetitioner (Newsam, Leese & Fernandez-Silva, 2005). Patienten ska 

träna styrkan av muskulaturen med fokus på den excentriska belastningen, och patienten ska 

utföra 1 till 3 set med 8-12 repetitioner per set (Kenney, Wilmore & Costill, 2012). 

Under de sex veckor som interventionen pågått, har patienten tilldelats dagböcker och 

skattningsformulär vid återbesök till fysioterapeuten för instruktioner av träningsövning. 

Patienten har under denna period skattat följande utfallsmått i sin dagbok och på formulär: 

Smärta i samband med träning lokaliserad till plantarfascians ursprung, och self-efficacy för 

att klara en rask promenad. Detta har skattats i samband med daglig träning (Bilaga E). 

Skattning av self-efficacy och utfallsförväntningar för träningsövningen har genomförts en 

gång i veckan (Bilaga D). Patienten har även noterat frekvens av träning och fyllt i om träning 

blivit utförd eller ej enligt ordination, vilket gjorts i extern dagbok (Bilaga F). Patienten har 

återkallats till fysioterapeuten för uppföljning och kontroll av utförande av övningen under 

vecka sex i intervention (B). Utförande av övningen är av stor betydelse för resultatet av 

interventionen. För att underlätta för patienten har denne haft tillgång till instruktioner i 

form av en instruktionsfilm upplagd på YouTube (Ullberg, 2015). Detta material har tilldelats 

patienten vid start av interventionen (B) av den ansvariga fysioterapeuten. 
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3.5.3 Baslinje (A2) 

Innan påbörjan av denna period informerades patienten om att sluta med träningsövningen 

och återgå till sitt normala liv. Följande utfallsmått mäts: smärta som är lokaliserad till 

plantarfascians ursprung, och self-efficacy för att klara en rask promenad vilket skattas i 

dagligen i deltagarens dagbok (Bilaga C). Syftet med denna andra baslinje är att undersöka 

om interventionen givit någon effekt på smärta, och self-efficacy för förmågan att gå en rask 

promenad (Figur 3).  

 
Figur 3: Flödesschema över samtliga faser och mätningar. 

3.6 Dataanalys 
Insamlad data baserad på frågeställningarna bearbetades genom visuell analys. Data 

sammanställdes från patienternas utförda skattningar från samtliga mätperioder, vilka 

innefattar baslinje, intervention och ytterligare en baslinje. Utifrån detta har författaren av 

uppsatsen visuellt avläst om skattningarna av variablerna sammanfaller med varandra över 

tid. För validering har författarens handledare granskat avläsningen. Författaren har 

sammanställt data genom att visuellt avläsa trend, lutning och variation för varje individ. 

Syftet med analysen är att avgöra om förändringarna kan tillerkännas interventionen (B). 

Patientens individuellt skattade värden för smärta lokaliserad till plantarfascians ursprung 

och self-efficacy för att gå en rask promenad sammanställdes i ett kalkylblad i Excel för att 

sedan skapa grafer i PowerPoint. Skattade värden för utfallsförväntningar av behandling, 

self-efficacy för träningsövningen, och upplevelsen av hur träningen gått att utföra under 

interventionen, sammanställdes i separat kalkyl i Excel för att sedan skapa grafer i 

PowerPoint. Trendlinje har lagts in för varje mätperiod utifrån sammanställning i Excel. 

Excels funktion för att ta fram trend finner den linjära trenden med hjälp av minsta 

kvadratmetoden. Funktionen beräknar den linje som passar bäst för en infogad uppsättning 

av y- och x-värden i Excel. Om det endast finns en rad av x-värden, görs beräkningen utifrån 

en rak linjeekvation (y=mx+B). Där är x den oberoende variabeln, y är den beroende 

variabeln, m är lutningen av linjen och b är konstant, lika med värdet av y när x är lika med 

noll (Office, 2016). Linjen går från den första punkten i mätperioden till den sista punkten i 
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mätperioden. Den visuella avläsningen har skett på datorskärm. Deltagarnas mätvärden 

presenterades individuellt före, under och efter interventionen genom granskning och analys 

av lutning, variationer och trender enligt Kazdins (2011) rekommendationer. 

Lutning är skillnaden mellan Y- och X-axelns värden, skillnaden i storlek på lutningen ger en 

indikation på hur snabbt en eventuell förändring skett inom olika faser (Kazdin, 2011; Carter, 

Lubinsky & Domholdt, 2011). Variationen är den sammanfattade skillnaden mellan 

deltagarens skattningar. Om det förekommer en stor variation av datapunkter är detta ett 

tecken på att data är instabil, vilket gör det svårt att dra slutsatser om interventionens effekt 

och hotar den interna validiteten. Trend pekar på riktningen av resultatet av interventionen 

över tid, baserat på de uppgifter från data som visar på en systematisk ökning eller 

minskning med tiden. Trend utläses som en stabil, nedåtgående eller uppåtgående kurva 

eller linje. Utifrån trend avläses eventuella pågående förändringar i samlade datapunkters 

riktningar. En visuell analys gav författaren möjligheten att visa på effekter över tid hos varje 

enskild deltagare i studien (Kazdin, 2011; Carter, Lubinsky & Domholdt, 2011). 

Den visuella avläsningen har kompletterats med deskriptiv statistik, som redovisat data 

översiktligt från deltagarna enligt ABA Single-Case design (Tabell 1). Utifrån studiens design 

och det lilla urvalet mättes skillnaden för samma deltagare över tid före, under och efter 

interventionen. Varje deltagare är därför sin egen kontroll. Smärta redovisades med 

medianvärde och högsta samt lägsta skattade värde från baslinje (A1), intervention (B) och 

baslinje (A2). Self-efficacy för rask promenad redovisades med medianvärde och högsta samt 

lägsta skattade värde från baslinje (A1), intervention (B) och baslinje (A2). Brister har 

förekommit i ifyllandet av skattningsformulär. Inga bortfall har förekommit under studien 

gång. 

3.7 Etiska överväganden 
Deltagarna i studien informerades innan deltagande om studiens syfte genom muntlig 

information av fysioterapeut och skriftligt genom ett informationsbrev (Bilaga B). Deltagaren 

försäkrades om att deltagande är frivilligt och att denne hade möjlighet att avbryta sin 

medverkan när som helst under studiens gång utan att ange anledning. Deltagaren godkände 

genom sin medverkan att författaren fick ta del av data som redogjorts för muntligt och 

skriftligt av ansvarig fysioterapeut och i informationsbrev. Dessa data har endast använts för 

presentation av denna studie. Deltagaren garanteras att data inte kommer att användas i 

annat syfte. Patienten hade också rätt att välja behandling om annan behandling kunde 

erbjudas av fysioterapeuten (Vetenskapsrådet och Uppsala Universitet, 2013). Författaren 

kan inte säkerställa individens anonymitet genom sekretess, men konfidentialitet kan 

säkerställa att personuppgifter som kan avslöja individens identitet inte kommer att 

förmedlas eller delges till andra än ansvarig fysioterapeut enligt Vetenskapsrådet och 

Uppsala Universitet (2013). Detta har säkerställts genom kodning av data som förvaras på 

låst lösenordskyddad extern hårddisk. Den information om patienten som författaren 

hanterat rör enbart patientens ålder, kön, duration av besvär, uni- eller bilaterala besvär, 

samt aktivitetsnivå. Samtliga patienter har tilldelats ett kodad bokstav, där det noterats 

vilken klinik och fysioterapeut som behandlat deltagaren. Ansvarig fysioterapeut meddelades 
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vilken kodbokstav patienten fick för att märka frågeformulären med den kodade bokstaven. 

Patienten utsattes inte för någon direkt risk, så som större vävnadsskador eller trauma, 

genom deltagandet i studien. Vid utebliven effekt av interventionen förekom risken att 

patientens problem kvarstått eller ökat. Ett potentiellt etisk problem med denna design är att 

om behandlingen har haft god effekt hos deltagaren för att sedan tas bort till andra 

baslinjemätningen kan deltagaren drabbas av ett bakslag (Carter, Lubinsky & Domholdt, 

2011). Deltagaren ska sedan under två veckor gå utan behandling vilket är svårt att etiskt 

försvara. Givetvis får deltagaren påbörja behandling direkt efter avslutad baslinjemätning. 

4 RESULTAT 

Tre deltagare fullföljde studien, Deltagare A genomförde alla mätperioder men med en 

kortare intervention. Deltagare B och C genomförde samtliga 10 veckor. Nedan presenteras 

en översikt av resultatet samt individuell presentation av deltagarna. 

Tabell 1: Medianvärde och min/max värde för samtliga mätperioder. NRS: (0-10) innebär att låga 

siffror motsvarar låg intensitet på skattad smärta samt låg nivå på skattad self-efficacy. 

 

4.1 Deltagare A 
Kvinna född 1968 (47 år). Unilaterala besvär med symtomduration på 12 veckor. Har medel 

aktivitetsnivå, motionerar på Friskis & Svettis eller joggar 2-3 gånger i veckan. Utifrån 

dagbok går att utläsa att hon tränade enligt ordination de första tre veckorna under 

interventionen. Vecka fyra från interventionsstart upplevde deltagaren sig mycket bättre och 

gick då ned i träningsvolym till ett eller två set med träning per dag. Deltagaren slutade med 

träningsövning under vecka fem i interventionen eftersom hon blev fri från sina besvär. Hon 

har under interventionen tränat med grönt motstånd på gummibandet. 
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4.1.1 Smärta och self-efficacy  

Vid visuell avläsning syns en tydlig minskning av smärta lokaliserad till plantarfascians 

ursprung från NRS: 6 baslinje (A1) till NRS: 0 under baslinje (A2). Det syns en tydlig negativ 

trend från och med att interventionen påbörjas. Self-efficacy för att gå en rask promenad 

skattades till 10 på NRS konstant genom hela studien, deltagaren nådde takeffekt vid 

skattning av denna variabel (Figur 4). 

 

Figur 4: Visar skattning av smärta och self-efficacy (SE) för rask promenad under baslinje (A1), 

intervention (B) och baslinje (A2). 

4.1.2 Skattningar under behandling 

Deltagaren visar hög self-efficacy för träningsövningen vid påbörjad intervention, denna 

tilltro bibehålls genom hela interventionen. Utfallsförväntningarna på behandlingen har en 

positiv trend med en ökning på två skalsteg. Deltagaren skattar hur bra det har gått att utföra 

träningsövningen till NRS: 10 genom hela interventionen (Figur 5). 
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Figur 5: Self-efficacy (SE): Svarar på den första frågan i formulär (skattningar i hemmet) –”Hur säker 

är du på din förmåga att utföra träningsövningen (träning av tårnas muskler med excentrisk 

belastning)?” 0 = mycket osäker, 10= mycket säker. Utfallsförväntningar: Svarar på den andra frågan i 

formulär (skattningar i hemmet) – ”Hur höga är dina förväntningar på att behandling ska ge effekt 

mot dina besvär?” 0 = låg förväntan, 10 = Hög förväntan. Utförande av träningsövningen: svarar på 

den tredje frågan i formulär (skattningar i hemmet) – ”Hur har det gått att utföra träningsövningen?” 

0 = mycket dåligt, 10 = mycket bra. 

4.2 Deltagare B 

Kvinna född 1972 (43 år). Unilaterala besvär med symtomduration på 20 veckor. Har medel 

aktivitetsnivå, springer och tar raskare promenader fem gånger i veckan. Har som 

personbästa sprungit 10 km på 61 min. Har under hela interventionen tränat enligt 

ordination utifrån dagbok. Har tränat med grönt motstånd på gummibandet. 

4.2.1 Smärta och self-efficacy  

Deltagaren genomförde 3 set med 10 repetitioner fram till dag 40 då hon ökade med 2 

repetitioner. I samband med detta skedde en tydlig ökning av smärta lokaliserad till 

plantarfascians ursprung med 3 skal-steg till NRS: 8. Vid visuell avläsning sågs en positiv 

trend med ökning av smärta. Denna ökning sammanföll med en stabilisering av self-efficacy 

för rask promenad som vidmakthölls genom baslinje (A2) (Figur 6). 

 

Figur 6: Visar skattning av smärta och self-efficacy (SE) för rask promenad under baslinje (A1), 

intervention (B) och baslinje (A2). 
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4.2.2 Skattningar under behandling 

Deltagaren visar på hög self-efficacy för träningsövningen vid påbörjad intervention, denna 

tilltro bibehålls genom hela interventionen. Utfallsförväntningarna till behandlingen är hög 

och stabil genom hela interventionen NRS: 10. Deltagaren visar på en positiv trend till hur 

det har gått att utföra träningsövningen, en ökning med två skalsteg till NRS: 10 halvvägs i 

interventionen (Figur 7). 

 

Figur 7: Self-efficacy (SE): Svarar på den första frågan i formulär (skattningar i hemmet) –”Hur säker 

är du på din förmåga att utföra träningsövningen (träning av tårnas muskler med excentrisk 

belastning)?” 0 = mycket osäker, 10= mycket säker. Utfallsförväntningar: Svarar på den andra frågan i 

formulär (skattningar i hemmet) – ”Hur höga är dina förväntningar på att behandling ska ge effekt 

mot dina besvär?” 0 = låg förväntan, 10 = Hög förväntan. Utförande av träningsövningen: svarar på 

den tredje frågan i formulär (skattningar i hemmet) – ”Hur har det gått att utföra träningsövningen?” 

0 = mycket dåligt, 10 = mycket bra. 

4.3 Deltagare C 
Kvinna född 1960 (55 år). Unilaterala besvär med symtomduration på 300 veckor. Har låg 

aktivitetsnivå, går lättare promenader någon gång i veckan. Utifrån deltagarens dagbok går 

det att utläsa att hon inte tränat enligt ordination. Hon har varit bortrest, glömt bort att träna 

eller inte utfört antal set/rep som är ordinerat. Under interventionsfasen har hon tränat nio 

gånger enligt ordinationen. Deltagaren skriver att hon tränat i sängen vid tre tillfällen, då har 

hon genomfört 3 set med 15 repetitioner i varje. Har tränat med grönt motstånd på 

gummibandet. 

4.3.1 Smärta och self-efficacy  

Deltagaren har ej skattat sin smärta under interventionen, i baslinje A1 syns en svagt 

nedåtsluttande trend för smärta. Några avvikande skattningar finns men det är relativt 

stabilt. I baslinje A2 är det stor variation i skattningarna, under baslinje A2 syns en positiv 

trend. Deltagarens skattning av self-efficacy för att gå en rask promenad visar på golveffekt. 

Hon skattade NRS: 0 genom hela studien (Figur 8). 
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Figur 8: Visar skattning av smärta och self-efficacy (SE) för rask promenad under baslinje (A1), 

intervention (B) och baslinje (A2). Notera att skattning av smärta ej utfördes under intervention (B). 

4.3.2 Skattningar under behandling 

Deltagaren visar hög self-efficacy för träningsövningen vid påbörjad intervention, denna 

tilltro bibehålls genom hela interventionen. Utfallsförväntningarna till behandlingen skattas 

till NRS: 5 genom hela interventionen. Hur det har gått att utföra träningsövningen skattar 

deltagaren varierande NRS: 2-3 (Figur 9). 

 

Figur 9: Self-efficacy (SE): Svarar på den första frågan i formulär (skattningar i hemmet) –”Hur säker 

är du på din förmåga att utföra träningsövningen (träning av tårnas muskler med excentrisk 

belastning)?” 0 = mycket osäker, 10= mycket säker. Utfallsförväntningar: Svarar på den andra frågan i 

formulär (skattningar i hemmet) – ”Hur höga är dina förväntningar på att behandling ska ge effekt 

mot dina besvär?” 0 = låg förväntan, 10 = Hög förväntan. Utförande av träningsövningen: svarar på 

den tredje frågan i formulär (skattningar i hemmet) – ”Hur har det gått att utföra träningsövningen?” 

0 = mycket dåligt, 10 = mycket bra. 
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5 DISKUSSION 

5.1 Resultatsammanfattning 

Deltagare A fick en tydlig minskning av smärta motsvarande fem skalsteg. Vid visuell 

avläsning av smärta förekommer en viss variation under baslinjen A1, under interventionen 

syns en stark nedåtgående trend. Under baslinje A2 stabiliseras smärtan till NRS: 0. Vid 

mätning av self-efficacy för att gå en rask promenad, nådde deltagare A takeffekt, och har 

skattat NRS: 10 genom hela studien.  

Deltagare B fick en liten ökning av smärta från 4,5 baslinje A1 till 5,5 baslinje A2. Hos 

deltagare B syns vid visuell avläsning också en variation under baslinje A1, med en kraftig 

ökning i intensitet vid början av interventionen. Det skedde också en ökning av 

smärtintensiteten i samband med ökat repetitionsantal i slutet av interventionen. Hos 

deltagare B syns tydligt att smärta och self-efficacy för rask promenad sammanfaller med 

varandra. Från baslinje A1 till baslinje A2 har deltagare B fått en ökning av self-efficacy för 

att gå en rask promenad motsvarande tre skalsteg vid visuell avläsning. 

Smärtan skattat av deltagare C är oförändrad utifrån medianvärdet vid jämförelse av baslinje 

A1 och A2. Vid den visuella avläsningen syns en stor variation av skattningarna i baslinje A2. 

Deltagare C visade på golveffekt vid skattning av self-efficacy för att gå en rask promenad och 

skattade NRS: 0. 

Samtliga deltagare visar på hög self-efficacy för att utföra träningsövningen. Deltagare A och 

B har skattat höga utfallsförväntningar på behandlingen och att det har gått bra att utföra 

träningsövningen. Deltagare C skattade något lägre angående utfallsförväntningar på 

behandling och har skattat NRS: 2-3 på utförande av träningsövning. 

5.2 Resultatdiskussion 
Att utifrån Socialkognitiv teori (SCT), ta reda på patientens utfallsförväntningar för 

behandlingen har betydelse för beteendets (träningens) utförande och resultatet av 

behandlingen (Bialosky, Bishop & Cleland, 2010). Samtliga deltagare skattade höga 

utfallsförväntningar, varav deltagare A och B skattade mycket högt. Dessa två var även mer 

nöjda med hur träningsövningen gått att utföra än deltagare C. Endast hos deltagare A 

sammanföll de höga utfallsförväntningarna med ett positivt behandlingsresultat. 

En hög self-efficacy medför att individen anstränger sig mer för att uppnå ett beteende och 

tål motgångar bättre (Baranowski et al., 2002). Alla deltagare visade på en hög self-efficacy 

för träningsövningen, dock fick det lite olika utfall. Hos deltagare A och B medförde det en 

hög följsamhet och hängivenhet till behandlingen, där de följt fysioterapeutens 

rekommendationer dagligen. Hos deltagare C medförde det en låg följsamhet och 

hängivenhet till behandlingen. Deltagaren glömde bort att utföra övningen eller prioriterade 

annat. 
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Skattning av self-efficacy för att klara av en rask promenad ger inget direkt mått på funktion 

hos deltagaren. Men enligt McAlister, Perry och Parcel (2008) finns det ett samband mellan 

self-efficacy för en aktivitet och det faktiska utförandet av aktiviteten. Det finns utifrån detta 

en anledning att misstänka att deltagarnas skattade self-efficacy för att gå en rask promenad 

motsvarar deras faktiska funktion att klara av aktiviteten. 

5.2.1 Deltagare A 

Deltagare A visar på en negativ trend vid skattning av smärta från och med att interventionen 

påbörjas jämfört med baslinje A1. Det förekommer en svag negativ trend i baslinjen, vilket 

gör att det delvis går att tillskriva behandlingen den minskade smärtan. Att föredra skulle 

varit att låta baslinje A1 pågå en vecka till för att eventuellt få stabilitet i mätvärdena. Att ta i 

beaktning är att baslinjemätningen inte visar på stabilitet och deltagarens korta 

symtomduration (12 veckor). Detta medför att resultat kan ha berott på naturalförloppet, 

alternativt de generella rekommendationerna. Deltagare A skattade sin tilltro till förmåga att 

gå en rask promenad till 10 på NRS, utifrån deltagarens bakgrundsfakta går det att utläsa att 

hon har en medelhög aktivitetsnivå angivet av ansvarig fysioterapeut. Hon tränar 

regelbundet och joggar 2-3 gånger i veckan. Utifrån detta är en rask promenad inget problem 

att klara trots smärta. Troligtvis har deltagare A hög aktivitetsnivå trotts smärtan och uppnår 

därför takeffekt vid skattning av self-efficacy för att gå en rask promenad. Utifrån deltagarens 

dagbok kan författaren avläsa att träningen utförts dagligen som ordinerat vilket visar på god 

följsamhet till behandlingen. 

Deltagarens self-efficacy för träningsövningen och höga utfallsförväntningar på behandlingen 

är av betydelse för hennes goda följsamhet. En hög self-efficacy medför att en individ 

anstränger sig mer och tål motgångar bättre (Baranowski et al., 2002). Att individen tror på 

behandlingen är avgörande för utfallet (Thompson & Sunol, 1995). Av betydelse för utfallet är 

också individens locus of control (Kormanik & Rocco, 2009). Deltagare A visar på ”predicted 

expectations” och en stark internal locus utifrån dagboken samt resultat. De höga 

utfallsförväntningarna deltagaren har på behandlingen samt att hon är mycket nöjd med hur 

utförandet av träningen har gått. 

5.2.2 Deltagare B 

Deltagare B visar på en negativ trend under baslinjen och mycket instabila mätvärden. Under 

interventionen syns en tydlig positiv trend som visar att smärtan ökar under studiens gång. 

Samtidigt visar trendlinjen för self-efficacy att den också är positiv med liknande lutning som 

smärtan. Av intresse skulle ha varit att se stabilare baslinjedata hos denna deltagare då det 

förekommer en stor variation av skattningar genom hela studien. Det som går att avläsa är 

den ökning i smärta deltagaren får i samband med ökat repetitionsantal i slutet av 

interventionen. I samband med denna ökning i smärta stabiliserar sig skattningen av self-

efficacy för att gå en rask promenad. 

Deltagaren visar då på mycket hög tilltro till att kunna gå en rask promenad, något som är 

motsägelsefullt då tidigare skattningar visar på ett samband mellan hög smärta och låg self-
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efficacy för rask promenad. Deltagare B precis som deltagare A har en bra följsamhet. Utifrån 

deltagarens dagbok har deltagare B tränat dagligen enligt ordination. Utifrån Kormanik och 

Rocco (2009) har deltagaren en stark internal locus då deltagaren utifrån dagboken visar på 

en hängivenhet till behandlingen trots utebliven effekt. Denna hängivenhet till den 

fysioterapeutiska behandlingen, syns även i skattningen av utfallsförväntningar på 

behandlingen. Där deltagaren skattar mycket höga förväntningar genom hela interventionen 

trots utebliven effekt. 

5.2.3 Deltagare C 

Deltagare C blev varken bättre eller sämre av behandlingen. Av intresse skulle ha varit att se 

om hon skulle fått någon påverkan på smärtan under interventionen. För deltagaren skulle 

det också behövts funnits ett bättre mått på tilltro till funktion eftersom hon nådde 

golveffekt. En utifrån henne vald aktivitet eller ett funktionellt test kanske hade varit bättre. 

Utifrån deltagarens låga utfallsförväntningar var det inte väntat att behandlingen skulle givit 

effekt. Att deltagaren tror på behandlingen är avgörande för utfallet (Thompson & Sunol, 

1995). Trots deltagarens höga tilltro till att utföra träningsövningen var följsamheten låg och 

hon skattade NRS: 2-3 på hur det gått att utföra träningsövningen. Jag som författare 

misstänker att deltagaren ville ge behandlingen en chans. Utifrån den långa 

symtomdurationen kan hon ha provat andra behandlingar tidigare utan effekt. På grund av 

detta och hennes låga följsamhet visar deltagare C på en external health locus. Detta innebär 

att individen lägger ansvaret för sin hälsa hos omgivande faktorer eller vårdgivaren (Sengul, 

Kara & Arda, 2010). Författaren får en misstanke om att patienten uttrycker ”unformed 

expectations”. ”Unformed expectations” innebär att patienten inte har någon erfarenhet av 

situationen, vilket medför att patienten inte har några förväntningar på behandlingen och 

uttrycker därför inte några förväntningar (Thompson & Suñol, 1995). Deltagare C skattar 

NRS: 5 genom hela interventionen, författaren tolkar detta som att deltagaren inte tänkt 

igenom sitt svar och har svårt att utrycka sina förväntningar, vilket medför att hon skattar i 

mitten på skalan. På grund av brister i metod skulle denna patient eventuellt ha exkluderats. 

Detta eftersom studien skulle behövt en övre gräns för symtomduration och att deltagarens 

eventuella tidigare behandlingar för samma diagnos skulle ha kartlagts. Detta är faktorer som 

kan påverka utfallet av behandlingen. 

5.2.4 Upplevelser och effekter av behandlingen 

Denna studie undersökte samtliga deltagares utfallsförväntningar på behandlingen innan 

interventionen påbörjades. Deltagare A och B hade höga utfallsförväntningar på 

behandlingen, de uppgav att de var mer nöjda med hur träningsövningen hade gått att utföra 

än deltagare C som skattade lägre. De höga utfallsförväntningarna till ett okänt 

behandlingsupplägg kan bero på terapeutens bemötande, meriter eller att deltagaren 

rekommenderats att söka just denna fysioterapeut. Av stor betydelse är också som i detta fall 

att fysioterapeuten tror på behandlingen. Blow, Sprenkle och Davis (2007) visar på att i vissa 

fall har terapeuten större betydelse än behandlingen. 
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I tidigare utförda studier har det visats på goda behandlingseffekter med hög belastning vid 

senpatologi (Camargo, Alburquerque-Sendín & Salvini, 2014; Malliaras, Barton, Reeves & 
Langberg, 2013). Möjligen kan styrketräning av tårnas flexormuskulatur ha en effekt på att 

minska smärta och öka tilltro till aktivitetsnivå hos vissa enskilda individer med plantar 

fasciit. Troligtvis är följsamhet till träningen och symtomduration av betydelse för resultatet. 

Utifrån samtliga deltagares skattningar av self-efficacy för att utföra träningsövningen, kan 

författaren dra slutsatsen att övningen är tillämpbar som rehabiliterande övning. Dock krävs 

betydligt mer forskning på området innan det går att uttala sig om eventuella 

behandlingseffekter. Studien presenterad av Rathleff et al. (2014) som visar goda effekter av 

tung belastning av akillessenan kombinerat med dorsalflexion i tålederna vid plantar fasciit, 

väcker ett intresse att gå vidare med ytterligare forskning på området. För att lyckas få 

tillräckligt stor belastning på fascian tror författaren att både tåflexorerna och akillessenan 

måste belastas optimalt vilket öppnar upp för vidare studier. 

5.3 Metoddiskussion 
Valet att preliminärt fråga om intresse hos fysioterapeuter och inte hos 

verksamhetsansvarige direkt gjorde författaren för att säkra intresse för studien hos den 

enskilde fysioterapeuten. Eftersom författaren själv inte kunde vara försöksledare och ha 

kontroll över samtliga variabler, krävdes ett intresse hos den legitimerade fysioterapeuten för 

att studien skulle gå att genomföra. 

Single-Case Design möjliggör för författaren att titta på effekter på individnivå vilket är till 

fördel när ett nytt interventionsupplägg ska utvärderas. Författaren till studien valde 

upplägget i form av A-B-A design vilket innebär; baslinjemätning (A), intervention (B) som 

följs av ytterligare baslinjemätning (A) för utvärdering av resultat. Att lägga till en ytterligare 

baslinjefas i uppföljande syfte efter tre till sex månader är att föredra. Det kan visa på 

eventuella bestående samt långtidseffekter av behandlingen (Carter, Lubinsky & Domholdt, 

2011). Att utifrån Single-Case Design uttala sig i stort om den externa validiteten är inte 

möjligt eftersom det inte förekommer någon kontrollgrupp. För att väga upp för detta 

genomförs många mätningar under studiens gång vilket stärker studiens interna validitet 

(Kazdin, 2011). 

Anledningen till valet av studiens design var en önskan om att kunna följa patienten över tid. 

Detta för att se om patienten förbättras eller försämras under behandlingen, och om 

potentiell förbättring bibehålls under den andra baslinjen eller om det återgår till hur det var 

under den första baslinjen. Det som försöks påvisas genom att mäta, sedan behandla och 

sedan mäta igen efter avslutad behandling är ifall det är behandlingen i sig som orsakat en 

förändring (Carter, Lubinsky & Domholdt, 2011). Single-Case Design har valts för att kunna 

utvärdera ett nytt interventionsupplägg. Eftersom evidens saknas för detta upplägg bör det 

initialt utvärderas med fallstudier för att beroende på resultat eventuellt upprepas i 

gruppstudier. 

Önskvärt är att uppnå en stabilitet i mätvärden under baslinjemätning (A1) innan 

interventionen påbörjas för bättre kunna tillskriva och utvärdera eventuella effekter av 
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behandlingen. Det är dock inte alltid möjligt att skjuta på interventionen så länge som 

nödvändigt eftersom det kan anses oetiskt att låta patienten vänta på behandling (Engel & 

Schutt, 2008). I denna studie var så fallet, ansvarig fysioterapeut har lång väntetid för 

besökstid och patienterna har gått med besvär under en längre tid. Detta medför att ansvarig 

fysioterapeut vill påbörja behandling så fort som möjligt av etiska skäl. Detta avgjorde 

tidsintervallet för baslinje (A2) till två veckor, med reservation för förlängning om så ansågs 

nödvändigt. Den korta baslinjen gör att det inte går att få en korrekt och utförlig bild av 

patientens aktivitetsproblem och symtombild. Utifrån en längre baslinje kan författaren 

utläsa eventuella mönster över tid vilket kan underlätta jämförelser av variabler före, under 

och efter interventionen (Engel & Schutt, 2008). I denna studie förekommer det i vissa fall en 

oregelbunden skattning under baslinjen, vilket gjort det svårt för författaren att avgöra hur 

smärtintensiteten ser ut över tid. Detta hotar den interna validiteten då författaren baserar 

sin analys på icke stabil data, vilket kanske inte är representativt för deltagaren. 

5.3.1 Urvalsbeskrivning 

Samtliga deltagare var medelålders kvinnor med stor variation i symtomduration. Alla 

stämde in på studiens inklusionskriterier. Av intresse skulle ha varit att även undersöka 

behandlingens effekter hos yngre deltagare och hos män. En bredare urvalsgrupp hade 

möjliggjort för att öka studiens generaliserbarhet. Tre deltagare exkluderades under 

rekryteringsprocessen av ansvarig fysioterapeut, detta gjordes innan tillfrågan om 

deltagande. För att säkerställa att ingen potentiell deltagare skulle utebli skedde 

exkluderingen i samråd med författaren. Vid studiens planeringsstadium fanns ett stort 

patientunderlag för rekrytering. Ansvarig fysioterapeut uppgav att patientflödet på kliniken 

skulle möjliggöra ett genomförande på denna klinik. Detta patientflöde var avsevärt mindre 

när rekrytering påbörjades, vilket resulterade i att tiden fick begränsa antalet studerade fall 

till tre. 

Externa faktorer som annan behandling kan påverka den interna validiteten för studien. För 

att undvika detta utformade författaren exklusionskriteriet att patienter som hade pågående 

eller påbörjad annan behandling skulle exkluderas. Detta för att säkrare kunna påvisa 

behandlingens eventuella effekter. Det saknas i exklusionskriterierna att deltagarna inte får 

ta antiinflammatoriska läkemedel eller smärtstillande medel. Ingen kontroll har gjorts om 

deltagarna tog läkemedel eller inte. Detta gör att resultatet inte kan sägas vara helt 

tillförlitligt. Ett förslag är att detta skulle kunna kompletteras i träningsdagboken, där 

deltagaren skulle ha kunnat fylla i om läkemedel tagits eller ej. 

5.3.2 Behandlingsupplägg 

Mekanoterapi har vistats sig effektivt som behandling vid flertal muskuloskeletala besvär för 

att återställa vävnadens struktur och funktion genom remodulering (Khan & Scott, 2009). 

Eftersom senans celler anpassar sig efter belastning kan detta användas som behandling vid 

senförändringar orsakat av ett inflammatoriskt tillstånd (Freedman et al., 2015). Ett sätt att 

åstadkomma denna belastning är genom träning, i detta fall med fokus på excentrisk 

belastning. Dessa teorier väckte intresset hos författaren att utvärdera denna 
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behandlingsform på plantar fasciit. En övning utformades för att belasta plantarfascian 

maximalt, utifrån den biomekaniska princip att när tårna dorsalflekteras, spänns fascian upp 

oavsett om foten är under belastning eller ej (Martin, 2005). Författaren ville med denna 

övning belasta det extenderade ytterläget i tålederna när fascian är som mest spänd för att 

åstadkomma en sträckning av fascian. Detta för att påverka den femfaldiga styvhet som 

förekommer i den patologiska plantarfascian (Mithraratne et al., 2012). Intentionen var att 

belastningen i form av träning i kombination med sträckningen av fascian skulle minska den 

mekaniska styvheten, åstadkomma remodulering av vävnaden och på så vis lindra symtom i 

form av smärta. Det är möjligt att detta inträffat hos någon av deltagarna, men kräver 

mätning av cirkulation, en biopsi samt ultraljudsundersökning. Vidare forskning skulle 

kunna undersöka om dessa effekter uppnås med denna träningsövningen som använts i 

föreliggande studie. 

5.3.3 Datainsamlingsmetoder 

Fallstudier så som Single-Case tillåter inte författaren att uttala sig om den externa 

validiteten, eftersom det inte förekommer någon kontrollgrupp som kan stärka 

behandlingens effekter. Det som går att diskutera är om baslinjemätningen innan 

interventionen går i samma riktning som under interventionen. Är fallet så måste 

studieförfattaren se till externa faktorer som till exempel naturalförloppet, bias från 

försöksledare, förändrade levnadsrutiner och generella rekommendationer som orsak till 

förbättringen. Baslinjemätningar som sammanfaller med interventionen och stora växlingar i 

mätvärden gör det ytterst svårt att dra någon slutsats om behandlingens effekt. Det är därför 

nödvändigt att se till en stabilitet i mätvärden under baslinjen för att kunna utvärdera 

behandlingseffekten under och efter interventionen (Kazdin, 2011). På grund av begränsad 

tid för utförandet av studien kunde stabila mätvärden inte uppnås. En svaghet för samtliga 

deltagares resultat är att trendlinje under baslinje visar att deltagaren går mot förbättring 

redan under baslinjeperioden när det gäller symtomet smärta. 

Skattningsskalan NRS har visat sig vara reliabel i samband med mätning av bland annat 

smärta. Dock finns det vissa svårigheter att finna reliabilitet och validitet för NRS som mått 

av self-efficacy, utfallsförväntningar och nöjdhet. Skalan användes i en studie utförd av 

Åsenlöf, Denison och Lindberg (2005) för bland annat skattning av self-efficacy. Skalan har 

bedömts som reliabel vid mätning av variabler som smärta, fatigue och spasticitet (Farrar, 

Troxel, Stott, Duncombe & Jensen, 2008; Kapella, Larson, Patel, Covey & Berry, 2006); 

Dworkin, Turk, Wyrwich, Beaton, Cleeland, Farrar & Haythornthwaite, 2008). Författaren 

valde att tillämpa NRS-skalan för att mäta self-efficacy, utfallsförväntningar och hur bra 

träningsövningen gått att utföra, baserat på reliabilitetstesterna som gjorts för variablerna 

smärta, fatigue och spasticitet. 

Samtliga deltagare sökte vård när de var i behov av vård. Detta medför en risk att de söker 

när deras tillstånd är som värst och de kan därför bara bli bättre. Här fyller baslinjens sin 

funktion då den medför att deltagaren avstår från behandling i två veckor innan behandling 

påbörjas. Deltagarna visar på variation och tendenser till förbättring i baslinje A1, detta gör 

det svårt att uttala sig om det är behandlingen som givit effekt. 
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Vid ett upprepande av studien i en gruppstudie skulle det vara intressant att jämföra 

resultatet mot en jämförelsegrupp. Exempel på jämförelsegrupp skulle kunna vara en grupp 

som endast stretchar, endast behandlas med tejpning eller behandlas på ett annat 

konservativt sätt. Att jämföra med naturalförloppet för en kontrollgrupp är intressant, det är 

dock inte etiskt försvarbart att låta patienter invänta behandling. 

Utifrån forskningsfrågorna har författaren utformat frågeformulär som ska besvara dessa så 

bra som möjligt. Formulären delades ut och samlades in löpande under studien, samtliga 

formulär har deltagarna fått fylla i hemma. Att tillämpa denna metod har både styrkor och 

svagheter. Enligt Flink (2006) är hembaserade enkäter/frågeformulär en styrka då 

deltagaren själv kan välja när hen ska fylla i inom det givna tidsintervallet, till skillnad mot 

om data samlas in vid ett bestämt tillfälle som exempelvis vid möte med fysioterapeuten. 

Svagheten med hembaserade frågeformulär är att det inte möjliggör för deltagaren att ställa 

direkta frågor om hen inte förstår formuleringen eller skattningsskalan (Flink, 2006). 

Deltagarna skattade smärta och self-efficacy dagligen, intentionen var att kunna avläsa 

förändringen från dag till dag. Detta för att få en djupare förståelse för den variation som kan 

förekomma under en vecka. Nackdelen med dagliga skattningar i hembaserade 

frågeformulär, är att det kan påverka och störa deltagarens vardag i för stor utsträckning 

(Flink, 2006). 

Baserat på de formulär som har samlats in under studiens gång anser författaren att 

formulären skulle behövts utformats på ett bättre sätt. Formulären innehöll för mycket att 

fylla i vilket gjorde det för svårt för deltagarna att hinna med och se tydligt vad som skulle 

besvaras. Förekommer det mycket att besvara under lång tid kan det resultera i att 

deltagaren inte överväger sitt svar eller låter bli att svara (Flink, 2006). Detta medför risken 

att resultaten kan vara missvisande. Brister i att fylla i dagböcker och formulär har 

förekommit hos samtliga deltagare, vilket gör det svårt för författaren att besvara 

forskningsfrågorna. Trots att författaren försökt att samla alla skattningar till samma tillfälle, 

förekom de bister i ifyllandet av formulär. Ett alternativ skulle kunna vara att använda sig av 

redan standardiserade formulär för att stärka den interna validiteten till exempel Foot and 

Ankle Outcome Score. FAOS (KOOS, 2003). Att använda FAOS skulle medföra att det är 

troligare att författaren mäter faktiska förändringar hos deltagarna. Bristen i att tillämpa ett 

redan färdigt formulär är att det inte svarar på de specifika forskningsfrågor som författaren 

har. Fördelarna är att svaren kan göras mer generaliserbara, lättare att återupprepa och kan 

jämföras med andra studier vilket stärker resultatet och den externa validitet. På grund av 

kunskapslucka tillämpades egenkonstruerade formulär. 

Skattning av smärta lokaliserad till plantarfascians ursprung genomfördes av deltagarna på 

eftermiddagen under baslinjemätningarna. Detta för att minska risken för missvisande 

värden då symtomen är som mest framträdande på morgonen. Om skattningarna skulle skett 

på morgonen blir inte skattningen representativ för resterande dagen, vilket författaren i 

denna studie var intresserad av. Valet att smärtan skattades i samband med träning under 

interventionen var för att underlätta för deltagaren, och säkerställa att data kunde insamlas. I 

efterhand har författaren sett bristen i detta. Denna smärtskattning är inte jämförbar med 

baslinjeskattningarna eftersom skattningen under interventionen svarar på smärtan i 

samband med träningsövningen. 
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Frågan som berör aktivitetsnivå ”din tilltro till förmåga att gå en rask promenad” (Bilaga C & 

E) innefattar inte någon bestämd längd av gångsträcka vilket gör den svår att tolka. Detta 

resulterade i en takeffekt hos deltagare A och golveffekt hos deltagare C. Att basera frågan 

utifrån ansträngning ser författaren i efterhand som en stor brist, då frågan blir för subjektiv 

och lätt kan feltolkas. En ytterligare brist här är att Borg-RPE skalan ej bifogats i deltagarnas 

dagböcker utan endast har endast presenterats muntligt vid första besöket. Frågan 

formulerades utifrån förutfattade meningar om aktivitetsnivå och funktion för patienter med 

plantar fasciit utan djupare efterforskning. Utifrån de deltagare som inkluderades i studien 

säger det inte så mycket om deras funktion. Att föredra hade varit att använda sig av self-

efficacy för en gångsträcka då det är tydligare än subjektiv skattning av ansträngning. Ännu 

bättre hade varit att tillämpa ett funktionellt test av rörlighet med mått och skattning av 

smärta eller att mäta funktion genom FAOS. Författaren tror att dessa mätvärden skulle vara 

mer utslagsgivande och lättare att utvärdera för att kunna bedöma resultatet av 

behandlingen. 

Self-efficacy för träningsövningen och utfallsförväntningar till behandling fungerade bra som 

mått. I kombination med skattningen av hur träningsövningen gått att utföra går det att dra 

slutsatser om hur träning av tårnas flexormuskulatur med excentrisk belastning fungerar 

som träningsövning. Utifrån dessa värden går det även att diskutera patientens health locus 

of control och vilka förhoppningar som finns hos den enskilda deltagaren. 

Mätningar av self-efficacy för att utföra träningsövningen, förväntningar på 

behandlingseffekt och hur det gått att utföra träningsövningen har det inte gjorts några 

baslinjemätningar för. Av intresse skulle ha varit att mäta förväntningar på behandlingseffekt 

innan påbörjad intervention. Detta för att kunna uttala sig om ifall deltagarens 

utfallsförväntningar förändrades före, under och efter behandling. Utfallsförväntningarna 

skulle kunnat ge en anvisning om det eventuella utfallet av behandlingen innan den 

påbörjades. Kartläggning av utfallsförväntningar är av stor betydelse vid påbörjan av en 

fysioterapeutisk behandling (Bialosky, Bishop & Cleland, 2010). På grund av att ingen 

baslinjemätning gällande förväntningar är utförd, var det svårt att uttala sig om deltagarnas 

utfallsförväntningar innan påbörjad intervention. 

Definitionen av följsamhet är lite problematisk, på engelska förekommer ett flertal ord för 

just följsamhet med snarlik innebörd. Exempel på ord som förekommer i litteraturen är 

adherence, compliance och concordance. För att underlätta för läsaren beslutade författaren 

sig för att uteslutande använda adherence som definition av följsamhet, definierat enligt 

WHO (2003) som på vilket sätt patienten följer de råd och den regim som terapeuten 

ordinerat. 

5.3.4 Databearbetning  

Författaren har valt att göra visuell avläsning av behandlingens effekter. Vid visuella 

inspektion kan författaren endast se de markanta skillnaderna i förändring hos deltagaren. 

Inspektionen är inte unik för Single-Case Design utan återfinns i andra experimentella 

studier som en första screening av behandlingens effekter. Förekommer inte markanta 

skillnader som författaren kan avläsa rekommenderas statistiska beräkningar för att ge en 
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klar förståelse av behandlingens effekter. Detta då en visuell avläsning anses något oprecis 

för att fastställa effekter av behandling (Söderback, 1988). Författaren har valt att 

komplettera den visuella avläsningen med medianvärde och variationsvidd för de olika 

faserna. Detta för att erbjuda läsaren en övergripande bild av resultatet. Viktigt att poängtera 

är att ingen av deltagarna har jämförts eller bör jämföras med varandra. Designen tillåter 

inte jämförelser eftersom varje deltagare är sin egen kontroll. 

Vid beräkning av trendlinje utgick författaren från beräkningar i Excel, författaren har sedan 

själv ritat in trendlinjer i figurerna. Detta medför en brist på grund av den mänskliga faktorn, 

trendlinjen placeras inte exakt i förhållande till de inmatade värdena. Författaren bedömer 

att trendlinjen trots detta ger en tydlig återgivning av resultatets riktning utifrån 

beräkningarna i Excel. Den visuella analysen genomfördes på datorskärm. Författaren valde 

det med motiveringen att det upplevdes som enklast och av miljömässiga skäl. Nackdelen är 

att skalenligheten inte blir identisk från figur till figur. Detta påverkar dock inte resultatet 

nämnvärt då varje deltagare är sin egen kontroll. 

5.3.5 Tillvägagångsätt 

Vid rekryteringen tillfrågades den potentiella deltagaren vid första besöket hos ansvarig 

fysioterapeut, först då fick deltagaren ta del av informationsbrevet. Det positiva i detta är att 

frågor kan ställas direkt till fysioterapeuten. Nackdelen med detta som måste övervägas är att 

deltagaren inte får tänka igenom sitt deltagande, förbereda frågor eller kan missa viktig 

information. Att utifrån klinikens väntelista skicka ut förfrågan och informationsbrev till de 

patienter som söker för misstänkt plantar fasciit hade varit ett alternativ. 

Undersökning, diagnos, instruktioner av träning samt uppföljning är utförd av en enskild 

ansvarig fysioterapeut (försöksledare). I och med att samma fysioterapeut valde ut samtliga 

deltagare, är det troligt att de deltagare som ansågs lämpliga för studien valdes utifrån 

liknande kriterier. Detta kan ses som en styrka i urvalsförfarandet. En annan styrka i 

utförandet av studien är att alla patienter rekryterades utifrån det normala patientflödet på 

en och samma mottagning. Detta ger en representativ bild av de individer som söker vård vid 

just denna fysioterapimottagning. På grund av få deltagare och studiens utformning är det 

inte möjligt att generalisera resultatet. Resultatet svarar endast för deltagarna i studien, men 

kan ligga till grund för fortsatt forskning inom området. Begränsningar i antalet deltagare 

berodde på tidsbegränsningar och svårigheter i att rekrytera deltagare. Ett något bredare och 

för populationen mer representativt urval av deltagarantal hade varit önskvärt. Bortfall av 

deltagare har ej förekommit under studiens gång. 

För att stärka resultatet av studen har patienten fått skriva dagbok för utförd träning. Detta 

medför att författaren får en inblick hur mycket träning patienten har utfört. Eftersom 

följsamheten är av betydelse för resultatet av en fysioterapeutisk intervention är kartläggning 

av stor betydelse (Denison & Åsenlo ̈f, 2012). Dagböcker möjliggör att effekten respektive 

utebliven effekt kan tillskrivas träningsövningen. Kvalitén på utförandet av träningsövningen 

har också säkerställts genom uppföljning av fysioterapeuten efter tre veckor i interventionen. 

Ansvarig fysioterapeut bedömde utförandet som bra hos samtliga deltagare. Brister finns i 

samtliga deltagares dagböcker och det är svårt att säga om det som är ifyllt är helt 
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sanningsenligt. För att garantera utförd träning skulle deltagarna behöva göra övningen 

under uppsikt av försöksledare, vilket hade inneburit stora kostnader och uppoffring av tid 

för ansvarig fysioterapeut och deltagare. Detta hypotetiska upplägg hade även ändrat syftet 

med studien då det inte skulle gå att uttala sig om individens följsamhet till 

träningsövningen. 

5.4 Etikdiskussion 
Kvarstående och något förvärrade symtom i form av smärta ägde rum hos deltagare B och C. 

Ansvarig fysioterapeut påbörjade efter avslutad baslinje A2 annan behandling när så 

önskades. Inga andra farhågor besannades. Av de som tillfrågades om deltagande i studien 

var det ingen som tackade nej till deltagande. En stor faktor till detta kan vara att ansvarig 

fysioterapeut skötte rekryteringen och att tillfrågan skedde i samband med att patienterna 

sökte vård. Fysioterapeuten kan i detta fall ses på grund av sin erfarenhet som makthavande i 

situationen. Detta kan därför ha påverkat beslutet som patienten tog. Skulle en oberoende 

person eller studieförfattaren ha tillfrågat patienterna är det möjligt att de skulle varit mer 

skeptiska till upplägget och behandlingsmetoden. Att notera är dock att samtliga deltagare 

rekryterades frivilligt och att de innan studiens påbörjan informerades om att de kunde 

avbryta sitt deltagande när så önskades. Vid diskussion med ansvarig fysioterapeut framgick 

inga etiska problem av kännedom. Att ta i beaktning är att deltagarna fick invänta behandling 

under baslinje (A1), vilket kan vara problematiskt för en deltagare som har mycket besvär. 

Vidare fick deltagaren avstå ny behandling under baslinje (A2) vid utebliven effekt. 

Deltagarna informerades om detta vid påbörjan av studien, men det kan ändå upplevas som 

problematiskt vid kvarstående besvär. 

5.5 Slutsats 
Författaren ville belysa träningsprogrammets effekter på tilltro till aktivitetsförmåga och 

smärtintensitet. Studien ämnade också att besvara upplevelsen av träningsövningen och 

deltagarens följsamhet till denna behandling. Studien har besvarat samtliga forskningsfrågor, 

dock förekom brister i att utvärdera aktivitetsnivå i förhållande till behandlingen. Studien har 

givit en första överblick på detta nya interventionsupplägg. Författaren drar slutsatsen att 

träningsupplägget är genomförbart på denna patientgrupp. Det går dock inte utifrån denna 

studie att uttala sig om behandlingens effekter, men det öppnar upp för vidare forskning på 

området. I eventuell gruppstudie skulle deltagarna vara medelålders kvinnor och män med 

en symtomduration motsvarande 10-14 veckor. De skulle även utifrån dessa single-case 

studier vara aktiva motionärer och skatta en smärtintensitet motsvarande NRS: 4-6. 
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BILAGA A KONTAKTBREV KLINIKER 
Du tillfrågas härmed om medverkan i en studie som kommer att användas som underlag för 
ett examensarbete på Fysioterapeutprogrammet. Vi har via Landstinget Va ̈stmanlands eller 
Södermanlands hemsida fått tillgång till Dina kontaktuppgifter. Studien syftar till att 
undersöka om excentrisk träning med Theraband är effektiv vid kronisk plantar fasciit och 
hur patienterna i studien uppfattar denna träning. Träningen ska utföras av patienten själv 
som hemövning, med instruktion och uppföljning av fysioterapeut vid ett återbesök i slutet av 
interventionen. Totalt rör det sig om fyra till fem besök för patienten under studiens gång. 
Träningen utförs med Theraband vilket ger det excentriska motståndet och en liten stretch 
vid slutet av rörelsen. 
 

Studien ska vara i form av en Single Case Design vilket innebär att jag behöver ett 
patientunderlag på 6 individer. Det som även ska undersökas är patientens följsamhet till 
träningsprogrammet och individuella faktorer som kan påverka denna följsamhet, tilltro till 
att gå en rask promenad och smärtintensitet. Patienter kommer rekryteras från mer än en 
klinik. 

Det vi önskar svar på är: 

- Hur vanligt förekommande är plantar fasciit bland era patienter? 

- Skulle Du/någon av er vara intresserad att hjälpa oss i form av hitta patienter med 
plantarfascit till studien, fastställa diagnos och genomföra behandling enligt detta 
träningsupplägg? - Vid medverkan ombedes Du att kontakta författarparet med ett skriftligt 
godkännande från Dig och eventuell klinikansvarig. 

Om du är villig att medverka ombeds Du att kontakta fysioterapeutstudenten via epost eller 
telefon. Du får då en blankett att skriva under där Du skriftligen godkänner medverkan. 

 
Med vänliga hälsningar: 
Fysioterapeutstudent: Oskar Ullberg 
oug13001@student.mdh.se 
 
Handledare: 
Johan Moberg 
adjunkt i Fysioterapi 
Akademin för Hälsa, vård och Välfärd, Mälardalens högskola 
e-post: johan.moberg@mdh.se 
Tel:  021-101488 



 

 

BILAGA B INFORMATION TILL DELTAGARE 
Du tillfrågas med detta brev om deltagande i en studie som går ut på att undersöka en ny 
behandlingsmetod vid plantarfacit genom träning av fotens muskler.  Träningen kommer Du 
att få genomföra som hemträning under 6 veckor. Innan denna träning kan börja behöver Du 
skatta dina besvär i 2 veckor. Detta görs för att vi ska få en uppfattning om hur dina besvär 
ser ut innan själva träningen börjar. Du kommer också att få föra en enkel dagbok över din 
träning och besvara några få frågor.  

Studien kommer användas som underlag för ett examensarbete vid 
Fysioterapeutprogrammet vid Mälardalens högskola. I studien undersöks om excentrisk 
träning, som är en form av muskelträning, är effektiv vid kronisk plantarfasciit., 
Plantarfasciit är smärta från en av bindvävsstrukturerna på fotens undersida. Vidare 
undersöks hur Du som patient uppfattar denna träning.  

Deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta Ditt deltagande utan 
närmare motivering och utan att det påverkar bemötande och behandling hos 
fysioterapeuten. Eventuellt insamlad data från dig kommer då inte att användas i studien. 

Uppgifter om Dig kommer att behandlas med konfidentialitet, vilket innebär att Dina svar 
och Dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Inga 
personuppgifter kommer synas i studien då materialet är kodat. Det innebär att resultat 
kommer att presenteras så att Dina svar inte kommer att kunna spåras till Dig som enskild 
individ. Student och handledare vid Mälardalens högskola kommer inte att ha tillgång till ditt 
namn, personnummer eller kontaktuppgifter. 

Träningen Du ska utföra kommer demonstreras närmare av en legitimerade fysioterapeut. 
Träningen kommer utföras med hjälp av ett Thera-Band, ett slags gummiband som används 
för träning. Denna träning kommer Du få utföra varje dag som hemövning. Du kommer få 
notera om och hur du genomfört hemövningarna i en träningsdagbok. Med korrekt utförd 
träning kan en viss smärta i samband med träning förekomma och även träningsvärk kan 
uppstå. I samband med träningen kommer Du även få skatta smärta och vad du tänker om 
din förmåga att klara en rask promenad. En gång i veckan kommer du också få skatta hur 
säker du är på att kunna utföra träningen, hur Du tror träningen kommer gå samt hur har det 
gått att utföra träningsövningen. Detta görs i en enkel form av träningsdagbok och tre frågor i 
ett frågeformulär som Du får av fysioterapeuten. 

Din fysioterapeut kommer ge Dig mer information om hur Du ska genomföra träningen och 
fylla i träningsdagboken efter Ditt godkännande av deltagande i studien. 

Vänligen! 

Fysioterapeutstudent: Oskar Ullberg 
e-post: oug13001@student.mdh.se 
 
Handledare: 
Johan Moberg 
adjunkt i Fysioterapi 
Akademin för Hälsa, vård och Välfärd, Mälardalens högskola 
e-post: johan.moberg@mdh.se 
Tel:  021-101488 



 

 

Bilaga C schematisk Dagbok Baslinje (A1) och (A2) 

Dagbok för kartläggning av smärta och tilltro till 
förmåga (self-efficacy) för att klara en rask 
promenad: 

 

 

 

Du ska använda skalan för att skatta: 

• Smärta dagligen i samband med träning. 

• Hur säker du är på din förmåga att klara en rask promenad, dagligen i 
samband med träning. 

 

För smärta: 

0 betyder: Ingen smärta 

10 betyder: högsta tänkbara smärta 

 

Hur säker du är på att klara en rask 
promenad: 

0 betyder: Mycket osäker 

10 betyder: Mycket säker 

 

 

 

 

 

Under eftermiddagen/kvällen fyller du i vilken veckodag det är, vilken smärta 
du upplever i foten. Därefter fyller du i hur säker du känner dig på att klara av 
att gå en rask promenad.

Vecka 1,2 3,4  
och dag. 

Skattning 
av smärta i 
foten: 

0 till 10 

Skattning 
av säkerhet 
att klara 
rask 
promenad. 

0 till 10 

Måndag   

Tisdag   

Onsdag   

Torsdag   

Fredag   

Lördag   

Söndag   

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 



 

 

 

Vecka 1, dag 
och tid: 

Skattning av 
smärta i 
foten: 

0 till 10 

Skattning av 
säkerhet att 
klara rask 
promenad. 

0 till 10 

Vecka 2, dag 
och tid: 

Skattning av 
smärta i foten: 

0 till 10 

Skattning av 
säkerhet att 
klara rask 
promenad. 

0 till 10 

       

      

      

      

      

      

      

Vecka 3, dag 
och tid: 

Skattning av 
smärta i 
foten: 

0 till 10 

Skattning av 
säkerhet att 
klara rask 
promenad. 

0 till 10 

Vecka 4, dag 
och tid: 

Skattning av 
smärta i foten: 

0 till 10 

Skattning av 
säkerhet att 
klara rask 
promenad. 

0 till 10 

      

      

      

      

      

      

      

 



 

 

BILAGA D SKATTNING I HEMMET UNDER INTERVENTION(B)  

 
Intervention (B)      (PATIENT:___) 

Skattning att göra hemma en gång i veckan. Ringa in den siffra som stämmer bäst för Dig! 

• Hur säker är du på din förmåga att utföra träningsövningen (träning av tårnas 
muskler med excentrisk belastning)? 

0       1       2       3        4       5       6       7       8       9       10 

Mycket osäker     Mycket säker 

 

• Hur höga är dina förväntningar på att behandling ska ge effekt mot dina besvär?  
 

0       1       2       3        4       5       6       7       8       9       10 

Låg förväntan     Hög förväntan 

 

• Hur har det gått att utföra träningsövningen? 

 
0       1       2       3        4       5       6       7       8       9       10 

Mycket dåligt     Mycket bra 

 



 

 

• BILAGA E SCHEMATISK DAGBOK OCH SKATTNINGAR 
INTERVENTION (B) 

Dagbok för kartläggning av träning, Skattningar av 
smärta och hur säker är du på att klara en rask 
promenad (self-efficacy): 

 
 

Vecka1,2,3,4,5,6 
dag och tid. 

Vid 
träning 

Utförd 
träning, 
antal 
repetition
er och 
set. 

Vid 
träning 

Skattni
ng av 
smärta: 

0 till 10 

 

Vid 
träning 

Skattning 
av 
säkerhet 
att klara 
rask 
promenad. 

0 till 10 

Måndag    

Tisdag    

Onsdag    

Torsdag    

Fredag    

Lördag    

söndag.    

 

0 betyder: Ingen smärta och mycket osäker på förmåga att klara en rask promenad. 

10 betyder: Högsta tänkbara smärta och mycket säker på att klara en rask promenad. 

 

Efter avslutad träning fyller du i vilken veckodag det är och hur många repetitioner och 
omgångar (set) du gjorde. Sedan fyller du i vilken smärta du upplever i foten mellan 0 
och 10 där 10 är värsta tänkbara smärta. Därefter fyller du i hur säker du är på att klara 
av att gå en rask promenad mellan 0 och 10 där 10 motsvarar mycket säker på att klara 
av aktiviteten.

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 



 

 

Vecka1, dag 
och tid. 

Vid träning 

Utförd 
träning, antal 
repetitioner 
och set. 

Vid 
träning 

Skattning 
av smärta: 

0 till 10 

 

Vid träning 

Skattning 
av säkerhet 
att klara 
rask 
promenad. 

0 till 10 

Vecka 2, 
dag och 
tid. 

Vid 
träning 

Utförd 
träning, 
antal 
repetitione
r och set. 

Vid 
träning 

Skattning 
av smärta: 

0 till 10 

 

Vid träning 

Skattning 
av säkerhet 
att klara 
rask 
promenad. 

0 till 10 

        

        

        

        

        

        

        

Vecka 3, 
dag och tid. 

Vid träning 

Utförd 
träning, antal 
repetitioner 
och set. 

Vid 
träning 

Skattning 
av smärta: 

0 till 10 

 

Vid träning 

Skattning 
av säkerhet 
att klara 
rask 
promenad. 

0 till 10 

Vecka 4, 
dag och 
tid. 

Vid 
träning 

Utförd 
träning, 
antal 
repetitione
r och set. 

Vid 
träning 

Skattning 
av smärta: 

0 till 10 

 

Vid träning 

Skattning 
av säkerhet 
att klara 
rask 
promenad. 

0 till 10 

        

        

        

        

        

        

        



 

 

 

Vecka 5, 
dag och tid. 

Vid träning 

Utförd 
träning, antal 
repetitioner 
och set. 

Vid 
träning 

Skattning 
av smärta: 

0 till 10 

 

Vid träning 

Skattning 
av säkerhet 
att klara 
rask 
promenad. 

0 till 10 

Vecka 6, 
dag och 
tid. 

Vid 
träning 

Utförd 
träning, 
antal 
repetition
er och set. 

Vid 
träning 

Skattning 
av smärta: 

0 till 10 

 

Vid träning 

Skattning 
av säkerhet 
att klara 
rask 
promenad. 

0 till 10 

        

        

        

        

        

        

        

 



 

 

BILAGA F DAGBOK FÖR FÖLJSAMHET TILL TRÄNING UNDER 
INTERVENTION (BASLINJE B) 6 VECKOR 

Datum:	 Har	du	genomfört	hela	
träningsprogrammet	idag?	

															Ja												Nej	

Om	inte,	varför	då?	Hur	mycket	genomförde	du?	

	

	

	

Datum:	 Har	du	genomfört	hela	
träningsprogrammet	idag?	

															Ja												Nej	

Om	inte,	varför	då?	Hur	mycket	genomförde	du?	

	

	

Datum:	 Har	du	genomfört	hela	
träningsprogrammet	idag?	

															Ja												Nej	

Om	inte,	varför	då?	Hur	mycket	genomförde	du?	

	

	

Datum:	 Har	du	genomfört	hela	
träningsprogrammet	idag?	

															Ja												Nej	

Om	inte,	varför	då?	Hur	mycket	genomförde	du?	

	

	

Datum:	 Har	du	genomfört	hela	
träningsprogrammet	idag?	

															Ja												Nej	

Om	inte,	varför	då?	Hur	mycket	genomförde	du?	

	

	

Datum:	 Har	du	genomfört	hela	
träningsprogrammet	idag?	

															Ja												Nej	

Om	inte,	varför	då?	Hur	mycket	genomförde	du?	

	

	

Datum:	 Har	du	genomfört	hela	
träningsprogrammet	idag?	

															Ja												Nej	

Om	inte,	varför	då?	Hur	mycket	genomförde	du?	
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