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Titel: Vad underlättar respektive hindrar fysisk aktivitet hos personer med 

långvariga smärtor? – En kvalitativ intervjustudie. 

Författare: Malin Carlsson & Johanna Strömbom, Sjukgymnastprogrammet, 

Institutionen för Medicin och Hälsa (IMH), Linköpings universitet  

Handledare: Britt Larsson, Docent i yrkesmedicin, Lektor i klinisk smärtforskning, 
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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Träning har visats ge positiva effekter på långvarig smärta, dock rapporteras 

dålig följsamhet hos personer med långvarig smärta. Tidigare forskning har påvisat ett 

flertal underlättande och hindrande faktorer till träning hos personer med långvarig 

smärtproblematik men betonar vikten av vidare forskning med en bredare ansats till 

fysisk aktivitet. 

Syfte: Syftet med denna studie var att identifiera faktorer och förhållanden som verkar 

underlättande respektive hindrande för fysisk aktivitet som behandling mot långvarig 

benign smärta.  

Metod: En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer genomfördes med tio 

deltagare rekryterade via en smärtklinik i södra Sverige. Insamlad data analyserades 

utifrån en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Underlättande faktorer uppgavs vara individuellt anpassad, varierad och 

glädjefylld träning, samt stöd, gemenskap, smärtlindring, motivation, framsteg, viljan att 

förbättra hälsan, tillgänglighet samt kunskap. Smärta, tidsaspekter, brist på ork, 

svårigheter att komma igång, inte behov av träning, brist på tillgänglighet och kunskap, 

även pinsamhet, lathet, rädsla och motivationsbrist rapporterades vara hindrande.  

Konklusion: De faktorer som framkommit i resultaten styrker tidigare forskning. Denna 

studie presenterade ytterligare nya faktorer såsom svårigheter att komma igång samt att 

behov för träning inte fanns. Framtida forskning bör applicera framlagda faktorer vid 

utformning av behandling för patienter med smärta. 

Nyckelord: följsamhet, smärta, fysisk aktivitet, kvalitativ forskning.  
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ABSTRACT 

Introduction: Exercise has been shown to have positive effects on long-term pain. 

There is, however, reported poor adherence in people with long-term pain. Previous 

research has demonstrated a number of facilitating and inhibiting factors to exercise for 

people with long-term pain but lay emphasis on the importance of further research with 

a broader approach to physical activity. 

Purpose: The aim of this study was to identify facilitating factors and barriers to 

physical activity as a treatment for long-term pain. 

Method: A qualitative study using semi-structured interviews was conducted with ten 

participants recruited through the Pain -and Rehabilitation Center in Linköping. 

Collected data was analysed based on a qualitative content analysis. 

Results: Facilitating factors were reported to be individually tailored, varied and 

enjoyable training, also support, fellowship, pain relief, motivation, progress, the desire 

to improve health, availability and knowledge. Pain, timing, lack of energy, difficulty 

initiating exercise, not having a need to exercise, lack of availability and knowledge, and 

furthermore embarrassment, laziness, fear, and lack of motivation were reported as 

being inhibitive. 

Conclusion: Factors that appeared in the results confirm previous research, this study 

presented additional factors such as difficulties initiating exercise and not having a need 

to exercise. Future research should apply presented factors in the design of treatment for 

patients with pain. 

Keywords: adherence, pain, physical activity, qualitative research. 
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1. Inledning 
Denna kvalitativa intervjustudie med fokus kring vad som underlättar och hindrar 

genomförandet av fysisk träning för personer med långvarig smärta är en del i ett större 

projekt kring fysisk aktivitet som behandling av långvariga smärtor. 

2. Bakgrund 

2.1. Definitioner av smärta och prevalens av långvarig smärta   
International Association for the Study of Pain definierar smärta som ”en obehaglig 

sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande 

vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada” (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering 2010). Akut smärta är en av kroppens skyddsmekanismer, en signal för att 

medvetandegöra reell eller hotande vävnadsskada (Jakobsson 2007). Långvarig smärta 

definieras som ett smärttillstånd som pågått i minst tre till sex månader (Jakobsson 

2007; Werner & Leden 2010). Även uttrycket kronisk smärta används men är förknippat 

med att sjukdomen skulle vara livslång och inte botbar, det kan därför vara lämpligt att 

använda begreppet långvarig smärta i klinik (Jakobsson 2007).  

Punktprevalensen för långvarig smärta tycks ligga på 49 % (Gerdle et al. 2004). 

Prevalensen av långvarig smärtproblematik tenderar att vara större bland den äldre 

befolkningen vilket kan bero på förekomsten av progressiva sjukdomar som kan 

resultera i smärtor. Hos kvinnor är prevalensen av långvarig smärta signifikant högre än 

hos män (Statens beredning för medicinsk utvärdering 2006). Långvarig, ofta 

muskuloskeletal, benign smärta är en av de största anledningarna att personer söker vård 

(Werner & Leden 2010). 

2.2. Mekanismer bakom akut och långvarig smärta  
Den akuta smärtan kan vid olika typer av vävnadsskada utlösas av mekanisk, termisk 

eller kemisk aktivering av nociceptiva nervceller i perifera nervsystemet. Signalen leds 

via framsträngsbanor i ryggmärgen till olika centra i hjärnan för kognitiv och emotionell 

omarbetning av det aktiverande stimulit, och vävnadsskadan medvetandegörs i form av 

en smärtupplevelse (Magnusson et al. 2008). Normalt sätt avtar smärtan i samband med 

att vävnadskadan har läkt, vid långvarig smärta kvarstår smärtan trots att det primära 

aktiverande stimulit försvunnit (Jakobsson 2007). Den skiljer sig från den akuta smärtan 

eftersom det uppstår plastiska förändringar i centrala nervsystemet som i vissa fall kan 

vara irreversibla (Statens beredning för medicinsk utvärdering 2010). Vid långvarig 

smärta adapterar inte längre centrala nervsystemet (CNS) till ihållande aktivering av 

nociceptorer, istället kan denna repetitiva aktivering av nociceptiva nervceller leda till 

sensitiseringsprocesser i CNS. Vid så kallad central sensitisering är de nociceptiva 

nervcellerna lättaktiverade och smärtsystemet överkänsligt vilket innebär att det reagerar 

på vanligtvis icke smärtsamma stimuli (Werner & Leden 2010). 

2.3. Riskfaktorer för långvarig smärta  
Riskfaktorer för uppkomst eller vidmakthållande av långvariga smärtor är kopplade till 

såväl individuella som sociodemografiska omständigheter. Det finns tydliga relationer 
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mellan förekomsten av smärttillstånd och sociodemografiska förhållanden, arbetare och 

lägre tjänstemän har en högre risk att utveckla smärtproblematik (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering 2006). Väl kända fysiska och ergonomiska riskfaktorer för 

utveckling av långvarig smärtproblematik kan vara upprepade och enformiga rörelser, 

rörelser eller uppgifter som kräver stor kraftutveckling samt felaktig positionering av 

kroppen eller en kombination av dessa olika faktorer. Den akuta smärtans karaktär kan 

vara en relevant riskfaktor, när den akuta smärtan har hög intensitet löper personen 

större risk att utveckla framtida problem med långvarig smärta (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering 2006).  

 

2.4. Fysisk aktivitet som behandling vid långvarig smärta 
2.4.1. Definition av olika begrepp för fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet är alla typer av rörelse som ökar energiomsättningen, alla former av 

muskelaktivitet som innebär en fysisk belastning. När hälsofrämjande fysisk aktivitet 

åsyftas ska denna stärka hälsan och den fysiska förmågan utan att risk för skada 

föreligger. Motion anses vara fysisk aktivitet i avsikten att öka välbefinnandet och 

förbättra hälsa. Träning har en tydlig uppsättning av mål i syfte att förbättra 

prestationsförmågan gällande olika typer av aktivitet, begreppet används ofta inom 

idrotten (Statens folkhälsoinstitut & Yrkesföreningar för fysisk aktivitet 2008, s. 48). 

2.4.2. Träningens smärthämmande mekanism 
En modell som presenterats för att förklara träningens smärtlindrande effekt menar att 

muskelarbete vid exempelvis fysisk aktivitet aktiverar kroppens egna smärthämmande 

system. Vid muskelaktivitet stimuleras tryckkänsliga receptorer inuti muskelfibrerna, 

vars signalering på vägen upp till hjärnan aktiverar delar av mellanhjärnan som frisätter 

bland annat neurotransmittorerna β-endorfin och Neurotensin. Dessa ämnen startar i sin 

tur en kedjereaktion som slutligen resulterar i att kroppsegna smärthämmande opioider 

utsöndras på ryggmärgsnivå. Detta inducerar enligt denna förklaringsmodell en generell 

och långvarig smärtlindring (Molin et al. 2010). Gate-Control är en ytterligare 

mekanism vilket kan förklara en smärthämmande effekt vid träning, och den aktiveras 

via sensoriska inåtgående impulser från både hud och muskler (Nijs et al. 2012). Vid en 

aktivering av sensoriska nervceller kan en hämning ske av nociceptiva nervceller på 

ryggmärgsnivå, detta via ämnen såsom glycin, GABA och även kroppens egna opioider. 

Dessa ämnen binder in till nociceptiva nervceller där en minskning uppstår rörande både 

frisättning och känslighet för smärtfaciliterande ämnen såsom glutamat och Substans P. 

Detta medför en omedelbar och förhållandevis kortvarig smärthämmande effekt (Molin 

et al. 2010; Nijs et al. 2012). 

2.4.3.  Träningens effekt på långvariga smärttillstånd 
Det är vanligt att personer med långvariga smärttillstånd inte blir helt smärtfria trots 

olika behandlingar och tillståndet kan leda till långdragna problem och behov av 

regelbunden vård.  

 

Sjukgymnastik har visats ge större behandlingseffekt i förhållande till farmakologisk 

behandling vid långvariga smärttillstånd (Werner & Leden 2010). Fysisk träning som är 

specifik och professionellt ledd har visats ge 20 - 30 % bättre smärtlindring vid 

långvariga smärttillstånd i jämförelse med interventioner där deltagare inte aktiverats 
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fysiskt (Statens beredning för medicinsk utvärdering 2010). Det finns ytterligare 

sammanställningar av den aktuella forskningen om fysisk träning som behandling vid 

långvarig smärta. Små signifikanta minskningar av smärta och funktionsnedsättning har 

observerats vid träning för långvarig ryggsmärta (Ferreira et al. 2010). Vid långvarig 

nacksmärta fanns låg evidens att fysisk träning har långtidseffekter gällande reduktion 

av smärta och funktionsnedsättning (Miller et al. 2010). Det finns begränsad evidens för 

vattenträning och dess fördelaktiga effekter på funktion och smärta hos personer med 

ländryggsmärta (Waller et al. 2009). Aerob (syrgasberoende) träning, på land eller i 

vatten, för personer med fibromyalgi tycks ha positiva effekter gällande smärta, trötthet, 

depression, livskvalité och fysisk kroppsform (Hauser et al. 2010). Denna typ av träning 

har även visats vara effektiv för långvarig ländryggssmärta (Sullivan et al. 2012). 

Anaerob (ej syrgasberoende) träning och styrketräning har visat små effekter på att 

sänka smärta och öka funktion, dock anses det vara en viktig komponent i 

träningsprogram (Sullivan et al. 2012).  

 

Sammanfattningsvis kan långvariga smärttillstånd vara svårbehandlade, fysisk träning i 

olika former har visats ge positiva effekter på smärta, livskvalité och kroppsfunktion 

gällande olika smärttillstånd såsom rygg – och nackvärk samt mer generaliserad smärta 

som fibromyalgi. 

2.5. Följsamhet till träning och faktorer som påverkar följsamhet hos 
friska 

2.5.1. Följsamhet till träning hos friska 
Två tredjedelar av den svenska befolkningen mellan 16 - 84 år är fysiskt aktiva minst en 

halvtimme per dag på en måttlig aktivitetsnivå, däremot har den del av befolkningen 

som är fysiskt aktiva minskat något mellan åren 2004 och 2007. Trots att andelen som är 

fysisk aktiva på en måttlig nivå har sjunkit har andelen som tränar på en högre 

aktivitetsnivå ökat under 2000-talet. Under åren 2004 till 2005 angav 7 % av den 

kvinnliga befolkningen och 11 % av den manliga befolkningen i Sverige att de inte 

motionerade alls på fritiden. Graden av fysisk aktivitet är till synes lägre bland personer 

med låg utbildning, som är arbetare och har sin härkomst utanför Europa 

(Socialstyrelsen 2009).  

2.5.2. Individuella faktorer som påverkar följsamhet hos friska 
Majoriteten av studier kring upplevd självförmåga (self-efficacy), det vill säga 

individens tro på sin egen förmåga att utföra en aktivitet, bekräftade att en god upplevd 

självförmåga gav motivation till initiering av träning (Schutzer & Graves 2004), samt 

upprätthållande av träning (White et al. 2005). Ett samband kunde ses mellan fysisk 

aktivitet och upplevd självförmåga, ju större självförmåga individen upplevde desto 

större sannolikhet att följsamheten var hög (Schutzer & Graves 2004; White et al. 2005). 

Till skillnad från unga vuxna angav äldre oftast dålig hälsa och skador som det största 

hindret till att utöva fysisk aktivitet. Detta hinder kunde även underlätta en uppstart av 

träning då vissa personer hade en önskan att uppnå en bättre hälsa (Schutzer & Graves 

2004). Stora livshändelser som upplevs negativa, såsom stora förändringar i 

arbetssituation, matvanor och familjemedlemmars hälsa kunde påverka långvarig 

följsamhet till träning negativt (White et al. 2005).  
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2.5.3. Omgivningsfaktorer som påverkar följsamhet hos friska 
Träningsform har uppgetts vara en faktor som påverkar följsamheten hos kvinnor. Det 

var troligt att personer som uppskattat träningsformen samt haft möjlighet att välja 

träningsform fortsatte med träning, dessutom tenderade skräddarsydda program att ge en 

större positiv långvarig effekt på följsamhet (White et al. 2005). Durationen av träningen 

kunde påverka, multipla korta omgångar upplevdes vara mer motiverande och 

resulterade i ökat antal totala minuter av fysisk aktivitet då det verkade vara en mer 

genomförlig metod. Träningsintensiteten var till synes relevant enligt vissa studier som 

visat att lågintensiva frekventa omgångar är positivt för följsamheten, medan andra 

studier har indikerat att kraftfull, högintensiv träning kan vara mer motiverande och 

övervinna hinder till träning (White et al. 2005).  

 

Miljö med hög tillgänglighet och anpassade resurser ökade följsamhet till fysisk 

aktivitet. Med hög tillgänglighet menas exempelvis strukturella förutsättningar i miljön 

som geografisk närhet till träningslokal samvarierade med ökad fysisk aktivitet 

(Schutzer & Graves 2004). Träningsmiljön hade betydelse, hembaserad och 

arbetsplatsbaserad träning tenderade att vara mer effektiv för följsamheten, eftersom 

träning på gym kunde uppfattas som mer avskräckande för vissa kvinnor (White et al. 

2005).  

 

Socialt stöd upplevdes viktigare i början av ett träningsprogram för att kvinnor ska 

fortsätta att träna, träning tillsammans med andra personer ökar följsamheten då det ges 

möjlighet att knyta sociala band och nå mål tillsammans. Åldersrelaterade skillnader 

kunde föreligga för det sociala stödets inverkan på följsamhet till träning, äldre kvinnor 

verkade vara mindre beroende av socialt stöd än yngre kvinnor (White et al. 2005). 

Sambandet mellan behov av socialt stöd och följsamhet till träning sågs tydligare bland 

äldre kvinnor än äldre män. Musik hade en positiv inverkan på utförandet av träning då 

det påverkade perceptionen och kunde minska obehag i samband med träningen. 

Rådgivning från läkare gällande fysisk aktivitet verkade spela en viktig roll i att 

uppmuntra äldre att bli mer aktiva, 40 % av de personer som hade påbörjat en 

träningsperiod motiverades av läkares råd (Schutzer & Graves 2004).  

 

Brist på uppmuntran från arbetskamrater att vidmakthålla träning och 

självdisciplin/motivation uppgavs vara övergripande hinder hos aktivt arbetande 

brandmän. Tidsbrist under arbetsdagen och ett pressat schema uppgavs vara rent 

praktiska hinder för utförande av träning. Förstärkning av träningsgruppens 

sammanhållning samt att uppnå hälsofrämjande effekter ansågs underlätta träning 

(Mayer et al. 2013). Kunskapsbrist om de positiva effekter som träningen medför och 

den fysiska aktivitetens roll i sjukdomsprevention verkade vara ett hinder till att utföra 

träning, medan tillgång till kunskap var en viktig underlättande faktor framförallt i 

början av en träningsperiod (Schutzer & Graves 2004). 
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2.6. Följsamhet och faktorer som påverkar följsamhet hos personer 
med långvarig smärta 

2.6.1. Följsamhet till träning hos personer med långvarig smärta 
Svårigheter i följsamhet till generell och specifik träning ansågs enligt en review vara ett 

vanligt problem för personer med långvarig smärta i nacke och rygg (Moffett & McLean 

2006). En kohort-studie genomfördes en månad efter cirka 180 deltagare med nack- och 

ryggsmärta påbörjat en intervention som bestod av hembaserad träning. Träningen 

bestod av olika övningar innehållandes styrka och stretching. Studiens resultat visade att 

följsamheten var 60 % med hänsyn tagen till frekvens per vecka och 70 % gällande 

duration per träningsomgång (Medina-Mirapeix et al. 2009b). I en studie omfattande 82 

patienter med muskuloskeletal och/eller ortopedisk problematik där interventionen var 

sjukgymnastiska hembaserade övningar uppgavs följsamheten vara fullständig hos mer 

än en tredjedel (Chan, D. & Can, F. 2010). Vid en treårsuppföljning av nackträning för 

patienter med nacksmärta framhölls följsamheten som dålig (Ylinen et al. 2007). En 

review beskriver studier med sammanlagt 2276 deltagare med fibromyalgi där 

interventionen bestått av träningsprogram med styrketräning, konditionsträning eller en 

kombination av kondition- och styrketräning. Flera av de inkluderade studierna har haft 

ett relativt stort bortfall av deltagare eller bristfällig rapportering av följsamheten till 

träningsprogrammen (Busch et al. 2007). I en omfattande undersökning av 4867 

patienter med muskuloskeletala sjukdomar studerades följsamhet till träning genom 

Fysisk Aktivitet på Recept (FAR) som utfördes i form av träningsövningar i hemmet, på 

träningsanläggning eller en kombination. Totalt genomförde 72 % av patientgruppen sin 

rekommenderade träning (Leijon et al. 2011).  

2.6.2. Individuella faktorer som påverkar följsamhet hos personer med långvarig 
smärta 
Dålig följsamhet till sjukgymnastisk behandling för personer med muskuloskeletal 

problematik samvarierade starkt med flera olika faktorer såsom låga nivåer av fysisk 

aktivitet veckorna inför start av behandling, låg upplevd självförmåga, depression, 

ångest, högre grad av hjälplöshet till träning samt ökade nivåer av smärta i samband 

med utövandet av träning. Det fanns viss motstridiga data för att ålder skulle kunna vara 

en hindrande faktor, vissa studier lyfte fram problematik med följsamhet för äldre 

personer (Jack et al. 2010). Hos patienter med nack- och ryggsmärta uppgavs många 

faktorer ligga bakom dålig följsamhet till sjukgymnastiska hemövningar. Upplevda 

hinder visades vara trötthet, glömska, negativa effekter av träningen och komorbiditet 

(Medina-Mirapeix et al. 2009a). Smärta och sjukdom uppgavs vara de största 

anledningarna till utebliven träning hos patienter med muskuloskeletala problem, 

därefter angavs faktorn låg motivation (Leijon et al. 2011). När patienter i perioder 

upplevde en frånvaro av smärta blev ofta följsamheten till fysisk aktivitet lägre eller 

uteblev helt, förhoppningar om att undvika en kommande försämring kan dock ha verkat 

åt motsatt håll och det vill säga att följsamheten blev god. Patientens upplevda 

självförmåga ansågs ha en stark influens på följsamheten (Medina-Mirapeix et al. 

2009a).  
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2.6.3. Omgivningsfaktorer som påverkar följsamhet hos personer med långvarig 
smärta 
För patienter med nack- och ryggsmärtor upplevdes tidsbrist vara en omgivningsfaktor 

som har en negativ effekt på följsamheten till sjukgymnastiska hemövningar (Medina-

Mirapeix et al. 2009a). Även hos personer med muskuloskeletal problematik tycktes 

tidsbrist inverka negativt på följsamheten till träning, utöver detta uppfattades ekonomi 

vara en påverkande faktor (Leijon et al. 2011). Dåligt socialt stöd och social aktivitet 

hade en tydlig koppling till dålig följsamhet till sjukgymnastisk intervention (Jack et al. 

2010) och brist på återkoppling samt tillsyn från sjukgymnast vid utförande av träning 

uppfattades som hindrade faktorer (Escolar-Reina et al. 2010; Slade et al. 2009). 

Resurser i den fysiska omgivningen uppgavs vara viktiga för att komma över hinder till 

träning, möjlighet till underhållande aktivitet i hemmet såsom träning via TV och 

lättillgängliga hälsocenter togs upp som exempel på sådana resurser. Socialt stöd från 

anhöriga upplevdes viktigt, dock bedömdes interaktionen med andra personer som 

själva utförde träning ha en större påverkan på följsamheten (Medina-Mirapeix et al. 

2009a). Träningsprogrammet borde vara i linje med patientens funktionsnivå (Slade et 

al. 2009) och hög komplexitet kan påverka följsamheten negativt (Escolar-Reina et al. 

2010). Brist på kunskap kring sjukdomstillstånd och träning ansågs vara hinder till 

utförande av träning (Escolar-Reina et al. 2010; Slade et al. 2009). God kunskap kring 

det egna sjukdomstillståndet och träningens effekt på detta uppfattades kunna påverka 

följsamheten positivt (Medina-Mirapeix et al. 2009a). 

2.7. Fortsatt forskning 
Tidigare forskning framhåller att dålig följsamhet till fysisk aktivitet för personer med 

långvariga smärtor kan vara relaterat till faktorer såsom upplevd självförmåga, 

depression, ångest, samt trötthet, sjukdom och komorbiditet. Ytterligare verkar även 

negativa effekter av träning, stöd, gemenskap och tillgänglighet, kunskap, tid samt 

individanpassad träning ha en inverkan. För att kunna belysa underlättande och 

hindrande faktorer för fysisk aktivitet som behandling vid långvariga smärttillstånd ur 

ett rättvist perspektiv behövs vidare forskning. Tidigare studier har framförallt undersökt 

enskilda specifika benigna långvariga smärtor vilket för behovet till ytterligare studier 

som innefattar ett flertal olika smärtbesvär i samma studie. Ovan refererade studier 

betonar även ett behov av forskning som bekräftar redan existerande resultat där fler 

kvalitativa studier av god kvalitet eftersöks. Vidare behövs studier med en bredare 

ansats till fysisk aktivitet vilka fokuserar på ytterligare former av fysisk aktivitet och 

träning än det som tidigare studerats.  

3. Syfte 
Syftet med denna studie var att identifiera faktorer och förhållanden som verkade 

underlättande respektive hindrande för fysisk aktivitet som behandling vid långvarig 

smärta.  
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4. Metod 

4.1. Design 
För att uppfylla studiens syfte valdes en kvalitativ metod då den var lämplig för att 

undersöka hur en viss population tolkade en aktivitet eller ett beteende (Lapan et al. 

2012). Studien utfördes i form av enskilda, ämnesfokuserade intervjuer där avsikten var 

att via ett ledsagat samtal utforska vilka åsikter och erfarenheter individer hade rörande 

vilka faktorer som underlättar respektive hindrar fysisk aktivitet för personer med 

långvarig smärta. En halvstrukturerad intervju och en intervjuguide användes (Forsberg 

& Wengström 2013). Intervjuguiden bestående av förbestämda teman med specifika 

frågor som skulle besvaras under intervjun (Nyström & Edström 2004) skapades utefter 

författarnas förkunskaper kring ämnet studien bygger på. Frågorna gjordes öppna med 

möjlighet till omformulering och ordningsföljden i intervjuguiden kunde varieras 

(Bilaga 3). 

4.2. Urval/rekrytering 
Inklusionskriterier för urval av intervjudeltagare var myndiga personer med långvariga 

smärtor som har förståelse för det svenska språket. Exklusionskriterier var personer med 

cancerrelaterade respektive postoperativa smärtor.  

 

Under datainsamlingsperioden september 2013 till januari 2014 tillfrågades patienter 

som skulle delta i rehabilitering på Smärt- och rehabiliteringscentrum om intresse för 

medverkan. Denna rekryteringsmetod var dock tidskrävande och för att rekrytera ett 

tillräckligt antal intervjudeltagare inom en rimlig tidsperiod kontaktades tre specialister i 

rehabiliteringsmedicin på Smärt- och rehabiliteringscentrum. Dessa specialister ombads 

att under den aktuella insamlingsperioden fråga patienter som kom på nybesök om dessa 

ville delta i en intervjustudie om fysisk aktivitet. De intresserade patienterna lämnade 

sina telefonnummer varpå studiens författare tog kontakt per telefon för en första 

information om studien och bekräftade deltagande. Totalt rekryterades tio personer, tre 

personer skulle påbörja rehabiliteringsprogrammet inom kort, en hade nyligen påbörjat 

rehabiliteringsprogrammet och resterande sex personer rekryterades via nybesök hos 

specialister. 

 

Alla intresserade patienter erhöll efter ett första telefonsamtal ett informationsbrev via 

post. Brevet var utformat med ett fristående blad där en underskrift bekräftade önskat 

deltagande och att informationen om studien uppfattats riktigt. Talongen med 

underskrift lämnades till studiens ansvariga (Bilaga 1). Kontakt via telefon togs efter 

bekräftad önskan att delta med samtliga deltagare för att bekräfta tid och plats för 

kommande intervju och deltagarna gavs tillfälle att ställa eventuella frågor. Deltagarna 

kunde vid behov ta kontakt med studiens ansvariga ifall frågor skulle uppstå och 

hänvisades till kontaktinformationen som fanns tillgänglig på det informationsbrev som 

deltagarna erhållit. Ett frågeformulär vars syfte att kunna beskriva de intervjuade på 

gruppnivå, vilket inkluderade frågor om deltagarnas ålder, utbildningsnivå, arbete, 

boendesituation, träningsvanor och beskrivning av smärtproblematik, skickades ut cirka 

1-2 veckor innan intervjutillfället (Bilaga 2).  
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4.3. Deltagardata 
De personer som var relevanta för denna undersökning och inkluderades var patienter 

med långvarig smärtproblematik, och tio intervjudeltagare rekryterades via en 

smärtklinik i södra Sverige. Deltagarnas ålder varierade mellan 23 och 64 år, och sju 

deltagare var kvinnor och resterande tre var män.  Tre av deltagarna var inte i arbete, tre 

deltagare var sjukskrivna från sina arbeten och resten var i arbete. Nio deltagare bodde 

tillsammans med någon vuxen eller/och minderåriga barn, och en bodde ensam. Bland 

hälften av intervjudeltagarna beskrevs smärtan förekomma lokalt på kroppen, 

huvudsakligen lokaliserad till huvud, nacke, axlar/skuldra samt ländrygg. Resterande 

uppgav smärta som täckte större delen av kroppen. Hälften av deltagarna upplevde sitt 

hälsotillstånd som någorlunda, tre beskrev det som dåligt medan resterande två deltagare 

ansågs sitt hälsotillstånd vara gott. Mer än hälften beskrev sin upplevda smärta som 

allvarlig, två ansåg att smärtan var måttlig och ytterligare två beskrev smärtan som 

outhärdlig. Fler än hälften hade haft smärta i mer än 5 år, två deltagare hade haft smärta 

i mindre än ett år och resterande två hade haft sin smärta mellan 1 - 5 år. Den vanligast 

förekommande aktiviteten i förhållande till intensitet uppgavs vara lätt motion/träning. 

Hälften av deltagarna aktiverade sig på en måttligt ansträngande nivå och mycket få 

deltagare aktiverade sig på en ansträngande/intensiv nivå (Figur 1). De flesta av 

intervjudeltagarna uppgav att de aktiverade sig genom att ta promenader och de allra 

flesta deltagare hade någon gång tränat styrketräning på gym. Vissa av deltagarna hade 

tränat sjukgymnastik, och ägnat sig åt vattenträning såsom vattengymnastik och 

simning. Ett fåtal deltagare har tidigare spelat handboll, en deltagare uppgav att denne 

kontinuerligt ägnade sig åt ridning. 

 

 

  

Figur 1. Deltagarnas genomsnittliga träningsvanor under en 7-dagars period, antal träningstillfällen längre 

än 15 minuter i olika intensitet, i en kvalitativ intervjustudie om vad som underlättar och hindrar fysisk 

aktivitet hos personer med långvarig smärtproblematik. X-axeln beskriver intervjudeltagarna, Y-axeln 

beskriver antal träningstillfällen. (Intervjudeltagarnas tilldelade nummer är i denna tabell slumpade, 

tabellens information kan därmed inte härledas vidare till specifika intervjudeltagares citat i resultatdelen). 
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4. 4. Genomförande av intervjuer 
Samtliga intervjuer utfördes i samma lokal på aktuell smärtklinik där båda författarna 

närvarade och var aktiva med intervjuguiden som utgångspunkt i samtalet.  

Intervjuguidens relevans testades under en provintervju vilken resulterade i 

intervjumaterial som svarade mot studiens syfte. Intervjuguidens innehåll kunde därmed 

användas i sitt ursprungliga format under kommande intervjuer. Frågorna i 

intervjuguiden ställdes omväxlande av de båda författarna under provintervjun, en viss 

struktur i fördelning av intervjufrågor iakttogs mellan författarna vilket sedan följdes vid 

resterande intervjuer. Intervjuerna spelades in, sparades och transkriberades till 

textdokument. Tiden på intervjuerna varierade mellan 16 till 33 minuter, där de flesta 

intervjuer varade kring 20 minuter. 

4. 5. Bearbetning 
Analys av det insamlade materialet i form av transkriberade intervjuer utfördes enligt en 

induktiv kvalitativ metod (Graneheim & Lundman 2004). Samtliga intervjuer lästes 

enskilt av studiens båda författare i syfte att få en övergripande förståelse för intervjuns 

innehåll och relevanta områden i texten markerades. Efter enskild läsning valdes 

tillsammans meningsbärande enheter ut från materialet. De meningsbärande enheterna 

var meningar eller fraser med olika innebörd som var relevanta för studiens 

frågeställning. De meningsbärande enheterna abstraherades från intervjutexten och 

fördes in i tabeller där innehållet i nästa steg kondenserades, det vill säga texten kortades 

ned med bibehållet innehåll. De kondenserade enheterna sorterades därefter efter 

innehåll till koder. Koderna delades in i subkategorier som var exklusiva, det vill säga 

att en kod enbart platsade i en subkategori (Graneheim & Lundman 2004). Liknande 

subkategorier bildade kategorier och varje kategori namngavs efter innehållets karaktär. 

Därefter byggdes en övergripande huvudkategori upp, som svarade mot studiens syfte - 

underlättande och hindrande faktorer till träning för patienter med långvarig 

smärtproblematik (Elo & Kyngas 2008; Graneheim & Lundman 2004).  

Analysprocessens alla steg omvärderades och diskuterades fortlöpande under 

bearbetningen och meningsbärande enheter, koder, subkategorier och kategorier valdes 

ut i konsensus mellan författarna. För att belysa resultatens nära koppling till det 

transkriberade intervjumaterialet användes originaldata i form av autentiska citat från 

intervjuerna. Analysprocessens olika steg från subkategori, kategori vidare till 

huvudkategori presenterades i Figur 1 för att åskådliggöra sambandet mellan insamlad 

data och slutgiltigt resultat (Elo & Kyngas 2008). 

4.6. Etiska överväganden 
Båda författarna till denna studie medverkade under samtliga intervjuer vilket kunde ha 

bidragit till att en eventuell maktsituation uppstod. Detta kan vara relaterat till 

situationen där den ensamma intervjudeltagaren i relation till de två författarna kan ha 

upplevt en känsla av underlägsenhet, framförallt då båda författarna inte bara 

medverkade utan också var aktiva i samtliga intervjuer. Maktrelationen kan också 

refereras till att författarna möjligen befunnit sig i en överlägsen position rent 

kunskapsmässigt, en viss motverkan till detta var att författarna var noggranna med att 
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påbörja samtalen med att uppmuntra intervjudeltagarna att delge sina genuina åsikter 

utan att några värderingar skulle läggas till dessa. Utöver detta tilläts begrepp som var 

synonyma med fysisk aktivitet användas på det sätt som deltagarna själva ansåg 

lämpligt. En maktfördelning kan också stå relation till hur författarna valde att bemöta 

och benämna deltagande personer (Ahrne & Svensson 2011). I aktuellt fall valde 

författarna att benämnda personerna som deltog vid begreppet intervjudeltagare genom 

hela studiens gång för att utesluta eventuell värdering.  

 

Intervjutillfällena upptog deltagarnas tid då de både gavs en tid att passa och blev 

uppbokade under den tid som intervjun genomfördes. Dock uppfattade författarna i 

samtal med intervjudeltagarna innan och efter genomförd intervjun att situationen 

upplevdes positiv, att deltagarna ansåg att det var givande att få möjlighet att bidra till 

forskning samt uttryckte en nyfikenhet på studiens resultat.  

 

Deltagarna fick både skriftlig och muntlig information om studiens syfte och delgav sitt 

muntliga och skriftliga samtycke samt gavs möjlighet att ställa eventuella frågor. 

Frivilligheten att delta i studien med möjlighet att när som helst avbryta framhävdes. 

Informerat samtycke och att frivilligt delta i studien är i enlighet med forskningsetiska 

principer (Helgesson 2006; Olsson & Sörensen 2011). Deltagarna upplystes om 

sekretess kring information som framkommit i samband med intervjuerna och ifyllda 

frågeformulär, och insamlad data hanterades med säkerhet för att undvika risk att 

information skulle nå obehöriga (Helgesson 2006; Olsson & Sörensen 2011). Viss risk 

kunde anses föreligga kring det material om deltagarnas bakgrundsinformation som 

framförts i syfte att beskriva den grupp av personer som intervjuats för denna studie. 

Informationen ansågs dock relevant att presentera för att få en förståelse kring 

intervjudeltagarna och inkluderas trots en eventuell risk. Hänsyn har dock tagits till 

denna risk, beskrivning och tabeller innefattandes material av bakgrundsinformation har 

i största möjliga mån presenterats på ett sådant sätt att det inte ska kunna härledas vidare 

till en specifik person.  

 

Sammanfattningsvis bedömdes den upplevda nyttan av studien hos deltagande personer 

och författarna uppväga eventuella olägenheter. 

5. Resultat 
Begrepp såsom träning, motion, fysisk aktivitet, sjukgymnastik samt liknande uttryck 

användes av intervjudeltagarna i denna studie och därför har ingen särskiljning gjorts 

mellan definitionerna utan dessa har använts synonymt i resultatpresentation och 

diskussion. 

 

Bearbetning av insamlad data gav upphov till en huvudkategori; ”Bibehållande av 

träning trots svårigheter, träningens utformning, individ samt omgivning i samverkan för 

fysisk aktivitet vid långvarig smärta” som bestod av fyra kategorier: ”Trots svårigheter 

att komma igång bibehålls fysisk aktivitet av framsteg och motivation”, ”Lämplig 

utformning är en förutsättning för fysisk aktivitet”, ”Individuella förutsättningar och 

anpassningar till fysisk aktivitet”, och ”Omgivningens inverkan på fysisk aktivitet”. 
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Tabell 1. Data från tio intervjuade personer med långvarig smärta om deras åsikter och erfarenheter kring 

vad som underlättar och hindrar fysisk aktivitet, i form av huvudkategori, kategorier och subkategorier. 

HUVUDKATEGORI 

 
BIBEHÅLLANDE AV TRÄNING TROTS SVÅRIGHETER, 

TRÄNINGENS UTFORMNING, INDIVID SAMT OMGIVNING I 

SAMVERKAN FÖR FYSISK AKTIVITET VID LÅNGVARIG SMÄRTA 

Kategori Trots 

svårigheter att 

komma igång 

bibehålls fysisk 

aktivitet av 

framsteg och 

motivation. 

Lämplig 

utformning är en 

förutsättning för 

fysisk aktivitet 

Individuella 

förutsättningar 

och 

anpassningar till 

fysisk aktivitet 

Omgivningens 

betydelse för 

fysisk aktivitet 

Subkategori Upplevda 

svårigheter att 

komma igång 

med fysisk 

aktivitet  

 

Åsikter kring 

specifik 

träningsform 

Förekomst av 

smärta har 

betydelse för 

träningens 

genomförande 

Tillgänglighet och 

tidsaspekter 

inverkar på fysisk 

aktivitet 

 Framsteg och 

motivation 

hjälper 

bibehållande av 

fysisk aktivitet 

Allmänna 

aspekter gällande 

träningssituation 

Hur individens 

ork påverkar 

fysisk aktivitet 

I syfte att utföra 

fysisk aktivitet är 

kunskap viktigt 

   Upplevelse av att 

behov för fysisk 

aktivitet inte finns 

Den fysiska 

aktiviteten 

påverkas av sociala 

sammanhang och 

stöd utifrån 

   Fysisk aktivitet 

styrs av hur den 

kroppsliga 

funktionen 

upplevs 

 

 

   Rädsla hindrar 

fysisk aktivitet 
 

 

5.1. Bibehållande av träning trots svårigheter, träningens utformning, 
individ samt omgivning i samverkan för fysisk aktivitet vid långvarig 
smärta 

5.1.1. Trots svårigheter att komma igång bibehålls fysisk aktivitet av framsteg och 
motivation  
Ett fåtal av deltagarna beskrev hur svårt de hade att komma igång med träning, de 

hänförde svårigheterna till sin egen lathet och att det var lättare förr att komma igång. 

Från ytterligare en deltagare framgick att träningen var som roligast i början. ”Ja det är 

svårt, man tänker liksom att nu nästa vecka ska jag ta tag i det och då ska jag gå ner 

och skriva in mig på träningslokalen… Men det är svårt att ta det där steget liksom och 

göra det man tänker.” (Intervjudeltagare 7).  
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Kring bibehållande av träning berättade ungefär hälften av deltagarna att när de väl var 

igång fanns motivationen och träningen upplevdes som rolig, ett slags beroende till 

träning hade då utvecklats.  ”… börjar och träna och är igång då blir det nästan så där 

så man skapar beroende av det, nästan att man tycker att man vill mer och mer…” 

(Intervjudeltagare 2). En av dessa deltagare tillade att när denne varit borta från aktivitet 

en längre period kunde det vara svårt att hitta tillbaka till motivationen och träningen 

upplevdes då jobbig. Att bli starkare och göra framsteg underlättade träning enligt några 

få deltagare och det upplevdes som ett hinder att fortsätta träningen när förbättring av 

smärtor uteblev. Ett fåtal personer uppgav att de trots svårare perioder försökte att träna 

och aktivera sig ändå.   

5.1.2. Lämplig utformning är en förutsättning för fysisk aktivitet 
Hälften av deltagarna tyckte att det var viktigt att ha mångfacetterad och varierad 

träning i stimulerande miljö. ”... att inte gärna bli uttråkad. Det handlar nog om att 

stimulera hjärnan väldigt mycket, och det kan vara miljö eller att man byter 

övningar...” (Intervjudeltagare 8). Träning som var individuellt utformad ansågs 

underlätta av ett fåtal intervjuade personer, det framkom även att en person tyckte att det 

var viktigt att träna både delar av kroppen där denne upplevde besvär samt utföra allmän 

träning för hela kroppen. Några få personer upplevde att det var viktigt att få utmaningar 

och ha ett mål att sträva mot, även att vara tävlingsinriktad var en förutsättning för att 

genomföra träning eller aktivitet. ”Jag vill prestera bättre, alltså jag vill ju klara mer 

och kunna mer, och det är väl det...  Jag är tävlingsinriktad mot mig själv liksom.” 

(Intervjudeltagare 6). Ett fåtal personer betonade vikten av att träning skulle utformas 

på ett roligt och inspirerande sätt, och några personer uttryckte att de associerade träning 

med något som gav glädje och var kul medan en person uppgav sig vara ointresserad av 

både sport och träning. Musik upplevdes ge energi och vara medryckande vilket gjorde 

det lättare att träna eller aktivera sig ansåg några få personer av intervjudeltagarna. 

Däremot uppgav några andra att de upplevde att den bästa förutsättningen för träning 

var om den utfördes enskilt i lugn och ro där tillfälle gavs att rensa huvudet från tankar. 

Ett fåtal deltagare tog upp i intervjuerna att de eftersökte en mjukare, lugnare 

träningsform och att de ville bli varma av träning, de framhöll också att 

konditionsträning var den skönaste träningsformen.  

 

En deltagare berättade att det underlättade att vara ute och promenera när vädret var 

vackert. Två personer pratade om yoga som träningsform där den ena upplevde det som 

bra träning med både styrka och rörlighet medan den andra framhävde att yoga som 

jobbigt. De flesta deltagarna påpekade att de fann träning i vatten såsom 

vattengymnastik och simning som passande träningsform då den upplevdes lätt att 

utföra och inte tung och ansträngande, en av dessa personer ansåg även att simning 

ibland kunde upplevas besvärligt. ”Jag har tyckt att vattengymnastik funkar ju väldigt 

bra för mig … som är väldigt enkelt men som fortfarande ger mycket.”  

(Intervjudeltagare 4). Dans ansågs av några intervjudeltagare som en underlättande 

träningsform eftersom de tyckte att det var roligt. Promenader gav mycket, var 

lättillgängligt och skapade ett välbefinnande berättade runt hälften av deltagarna, varav 

en dessutom upplevde promenader som en ensidigt utformad och inte rolig aktivitet. 

Bollsport såsom fotboll och handboll upplevdes tråkigt av två personer medan en annan 

deltagare ansåg att bollsport snarare var roligt. En av intervjudeltagarna framhöll ridning 
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som något väldigt positivt och delgav att eftersom denne ridit under lång tid minskades 

hindret att aktivera sig, särskilt upplevs ridning som en skön och dynamisk träning. Två 

personer upplevde styrketräning och träning med vikter som roligt, två andra deltagare 

ansåg motsatsen. En person påpekade att denne älskade att cykla och en annan person 

delgav att denne hatade att springa. 

5.1.3. Individuella förutsättningar och anpassningar till fysisk aktivitet 
Några av deltagarna berättade att den egna smärtan var en hindrande förutsättning för 

träningen genomförande. De anpassade träningsintensitet, duration och träningsform 

efter smärtan och ungefär hälften sade att de valde bort träning eller inte kunde träna alls 

vid smärta. ”Så promenader blir det ju varje dag men hur långa de blir det beror ju 

också på hur ont jag har..” (Intervjudeltagare 8). ”… många dagar har man ju ont med 

och då blir det inte för den skull heller och så där, så man skjuter på det.” 

(Intervjudeltagare 7). En person förtydligade att det var mer genomförbart att träna när 

smärtan var mindre intensiv. ”Så för mig är det är stor motivation att inte ha ont, då är 

det lättare.” (Intervjudeltagare 2).  

 

Kring hälften av deltagarna uppgav att de efter försök till träning saknade förbättring 

alternativt försämrades på grund av träningen. Smärtan kunde förvärras efter tungt 

fysiskt arbete vilket enligt ett fåtal deltagare leder till att de avslutar aktiviteten eller inte 

kan utföra den vid nästkommande tillfälle. Några av deltagarna uppgavs uppleva en 

påverkan på sinnesstämningen i samband med smärtan och tyckte att det var ett hinder 

till att utföra träning. Det framkom även att lång frånvaro från träning gav större smärta 

när träningen skulle tas upp igen. Smärtor som uppkom vid försök till träning anpassat 

till andras funktionsnivå uppgavs ge en ovilja att träna och restriktioner efter operation 

sades hindra träning.  

 

Ett fåtal av deltagarna menade att de fick smärtlindring efter träning samt upplevde en 

minskning av smärtan i samband med aktiviteten, denna individuella förutsättning 

tycktes underlätta. Några sades träna i syfte att minska smärtan. ”Jag tränade inte för att 

jag skulle ha muskler eller något sådant [träningen] skulle ta bort värken.” 

(Intervjudeltagare 10).  

 

Bristen på ork tycktes vara en hindrande förutsättning för att träning skulle kunna 

utföras efter en arbetsdag hos ett fåtal deltagare. En av dessa deltagare uppgavs vilja få 

tag i ett arbete som ger utrymme och ork till träning. Ytterligare några deltagare 

berättade att de blev piggare av aktivitet, det framkom också att tanken på att få mer 

energi motiverade till träning. ”...jag har ju lärt mig när de värsta dipparna kommer så 

då har jag försökt lägga in så att jag tar promenaden då för att jag ska bli piggare.” 

(Intervjudeltagare 1).  Det framkom att trötthet hos den egna individen påverkade 

förmåga till aktivitet och gav svårigheter att ta sig till gym. Träning beskrevs av en 

person som väldigt jobbigt, personen upplevde en brist på ork som medförde att denne 

inte klarade samma aktiviteter som andra vilket skapade en känsla av pinsamhet inför 

situationen. I intervjuerna framkom av ett fåtal deltagare att de inte upplevt behov av 

träning då de har haft kroppsligt aktiva yrken och därmed ansåg sig ha fått den träning 

eller aktivitet de behövt via arbetet. ”I och med att jag haft ett sådant yrke, så den 
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träningen jag tror jag behövde fick jag nog genom jobbet… då använde jag den mesta 

delen av kroppen i alla fall.” (Intervjudeltagare 9).  

 

Ett fåtal personer beskrev att den egna kroppen utgjorde ett hinder eller en begränsning 

för träningen då kroppen inte ville röra sig. En utvecklade att träning snarare försämrat 

det fysiska måendet, och en annan person uppgav att det psykiska måendet utöver det 

fysiska också var en förutsättning som agerade hindrande till träning. ”Och 

rörelseapparaten slutar att fungera, alltså man vill röra sig och det går inte, utan det 

stannar upp nästan.” (Intervjudeltagare 8). Några personer av de som blev intervjuade 

berättade att de mådde dåligt om de inte fick träna eller röra på sig, ett kroppsligt 

välmående till följd av träning angavs som en positiv förutsättning. Hälften av 

intervjudeltagarna framhöll att träning gav ett kroppsligt välmående, varav en belyste att 

träningen håller uppe denne som person och ger mental balans. Några personer uppgav 

att de tränar antingen för hälsans skull, önskad viktnedgång respektive för att det ansågs 

föreligga en vinst i längden av att utföra träning. ”När man har smärta så hamnar ju 

kroppen i en väldig obalans och träningen hjälper mig till balans mentalt.” 

(Intervjudeltagare 8).  

 

Ett fåtal personer av intervjudeltagarna uppgav att rädsla var en hindrande förutsättning 

då de avskräcktes från aktivitet/träning och inte vågade träna när smärtan/skadan 

uppstod. Det framkom att en av dessa personer även upplevt rädsla att ramla på grund av 

yrselproblematik som denne fick i samband med uppkomsten av skadan. ”Men ibland 

är det jätteskönt att komma ut och jag hade önskat att jag kunde vara ute längre och 

gått. Men jag vill inte pusha för hårt.” (Intervjudeltagare 1). 

5.1.4. Omgivningens betydelse för fysisk aktivitet 
En hindrande faktor för fysisk aktivitet var, enligt några personer, långa avstånd och 

dåliga förbindelser till den miljö där träning skulle utföras, det framkom även att det 

kunde vara besvärligt att ha tider att passa. Det framkom också att det i vissa fall 

upplevdes bra att ha bestämda dagar och tider för träning. ”Det ska vara så smidigt som 

möjligt. Och om man har gångavstånd till allt då går det ibland, då tar det inte mer än 

20 min att gå till en badträning t.ex.” (Intervjudeltagare 9). Det var svårt att få tiden att 

räcka till att utföra träning ansåg runt hälften av intervjudeltagarna varav en menar att 

det fanns tid för kortvarig träning och en annan person tillade att tiden egentligen fanns 

tillgänglig. ”Och att dagen inte är full med massa andra måsten, för då är det lätt att 

träning är den första grejen man stryker, beroende på vad man lägger in här såklart.” 

(Intervjudeltagare 1).  

 

Hälften av intervjudeltagarna belyste att träning tillsammans med andra var roligt, 

spännande och skapade en gemenskap vilket var en underlättande omgivningsfaktor. Ett 

fåtal personer berättade att de upplevde att det var underlättande att träna tillsammans 

med andra personer som befann sig i en liknande situation. Det fanns ett behov av stöd 

för att motivera sig till träning sade runt hälften av de personer som blev intervjuade, 

och en av dessa ansåg också att detta stöd borde vara professionellt i form av 

exempelvis en sjukgymnast. ”… jag har ju märkt nu under dem två gympapassen här 

att de är ju lite trevligt om man är några stycken. Så det kanske underlättar.” 

(Intervjudeltagare 3). Några personer belyste ämnet vidare med att berätta att det var 
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svårt att motivera sig själv till ytterligare träning när stödet tog slut. En person delgav att 

det upplevdes som ett hinder då denne kände ett utanförskap vid jämförelse med andra 

personer.  

 

Att omgivningen bidrog med kunskap ansågs vara en viktig förutsättning, ett fåtal 

personer framhöll vikten av att veta hur mycket de skulle eller borde träna, och på vilken 

nivå. ”… jag tror det är väldigt viktigt just att jag fått lära mig… man behöver inte öka 

träningen med stora mängder…” (Intervjudeltagare 4). En person berättade att det 

fanns ett behov av att veta hur träning borde utföras för att inte riskera att den befintliga 

skadan förvärrades. Det framkom av några få deltagare att de förstod att träning var 

viktig att utföra, en annan person delgav att denne har lärt sig lyssna på sin kropp i 

samband med aktivitet.   

5.2. Sammanfattning av resultat 
Individuellt anpassad, varierad och företrädesvis glädjefylld fysisk aktivitet ansågs 

lättast att genomföra. Vidare underlättade gemenskap och stöd i olika former och 

smärtlindring som effekt av träning, behov av framsteg och motivation framfördes som 

viktiga faktorer för att kunna bibehålla träning. Tillgänglighet respektive brist på 

tillgänglighet till träningsfaciliteter framhävdes kunna underlätta respektive hindra 

genomförandet av träning. Även ett flertal specifika träningsformer ansågs underlätta 

eller hindra träning. En annan faktor som framhävdes ha inverkan på följsamheten till 

träning var kunskap alternativt brist på kunskap om träningens positiva hälsoeffekter. 

Vidare framfördes delade meningar huruvida bestämda dagar och tider var underlättande 

eller hindrande. I denna studie framkom att de tydligaste hindrande faktorerna för fysisk 

aktivitet var smärta samt försämring av smärta som konsekvens av träning. Svårigheter 

att komma igång, brist på tid och ork samt smärtans negativa påverkan på 

sinnestämningen utgjorde hinder för fysisk aktivitet. Att det inte förelåg ett behov av 

träning angavs som anledning att inte träna av några personer med aktiva yrken. Utöver 

detta framkom att en känsla av pinsamhet, rädsla att förvärra smärta, lathet samt 

motivationsbrist inför träningssituationer hindrade. 

 

6. Diskussion 
6.1. Resultatdiskussion 

6.1.1. Underlättande faktorer 
Träning som anpassats individuellt ansågs enligt denna studie vara en viktig 

underlättande faktor vilket styrks av flera andra studier som menade att en 

individualiserad träningsform skapad efter patientens preferenser med anpassade 

specifika övningar var väsentlig för genomförandet av träning (Liddle et al. 2007; Slade 

et al. 2009; Slade et al. 2013). Enligt en Cochrane review rörande ämnet finns det dock 

måttlig evidens som stödjer att individuellt anpassad träning ökar följsamheten mer hos 

personer med muskuloskeletal smärta i jämförelse med gruppträning (Jordan et al. 

2010). Träning som inte var anpassad till individens egen funktionsnivå samt om träning 

tycktes vara för komplex gav en negativ inverkan på följsamheten (Austrian et al. 2005; 

Escolar-Reina et al. 2010). En upplevelse av variation i samband med träningen 

beskrevs underlätta för intervjudeltagarna, vilket stämmer med ytterligare en kvalitativ 

studie som undersökt faktorer som påverkar utförandet av träning hos personer med 
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långvarig ländryggssmärta (Slade et al. 2013). Detta stämmer även överens med en 

studie där graderad, och därmed varierad, träning framhävs ha måttlig evidens att öka 

följsamhet (Jordan et al. 2010). Att träning borde vara glädjefylld och rolig framhävdes 

av tidigare forskning kring personer som har långvarig smärta (Austrian et al. 2005; 

Slade et al. 2013) och togs upp i denna studie som en relevant underlättande faktor. Det 

har även rapporterats liknande för friska, att personer var mer benägna att fortsätta träna 

om träningen upplevdes som rolig (Justine et al. 2013; White et al. 2005). Specifik 

träningsform har visats ha en underlättande betydelse för både utförandet av träning 

såväl som kring generella aspekter av träningens upplägg (Slade et al. 2013). Detta var i 

likhet med denna studies resultat i vilket ett flertal specifika och allmänna synpunkter 

kring träningsform beskrevs underlätta träning. Dock motsades detta enligt en 

Cochrane-review där träningsform enligt måttlig evidens inte ansågs ha någon speciell 

inverkan på följsamheten (Jordan et al. 2010). Ovan nämnda faktorer ger en hänvisning 

till att den kliniska applikationen av denna studies resultat borde ta hänsyn till patienters 

preferenser och valmöjligheter vid utformning av fysisk aktivitet som behandling, detta 

framkom då deltagarna framhävde vikten av glädjefylld, varierad och individanpassad 

fysisk aktivitet. 

 

Gemenskap beskrevs i denna studie som underlättande, i en tidigare studie framgick det 

att personer med långvarig smärta ansåg det svårare att träna i grupp där gemenskapen 

påverkades av att de ogillade någon annan person av de som tränade eller instruktören 

(Austrian et al. 2005). En sammanställning av kvalitativa studier bekräftade 

gemenskapens betydelse för träning även bland friska äldre personer (Horne & Tierney 

2012) och även hos friska brandmän upplevdes förstärkning av gruppens 

sammanhållning som en underlättande faktor till genomförandet av träning (Mayer et al. 

2013). Stöd från omgivningen framhävdes i denna studie vara en viktig underlättande 

faktor för att öka följsamhet vilket stämmer även enligt annan forskning kring träning 

hos personer med smärtproblematik (Medina-Mirapeix et al. 2009a; Park et al. 2013), 

vikten av omgivningens stöd bekräftas ytterligare av studier som visat att brist på stöd 

var en hindrande faktor till utförandet av träning (Jack et al. 2010).  Även friska kan 

uppleva stöd som en underlättande faktor för genomförande av träning (Schutzer & 

Graves 2004; White et al. 2005) och brist på stöd som i fall där personen inte har någon 

att träna med ansågs hindra utförandet av träning (Justine et al. 2013). Professionellt 

stöd upplevdes underlätta följsamheten, det styrks av ytterligare forskning om personer 

med långvarig smärta för vilka återkoppling från sjukgymnast som demonstrerade 

övningar och korrigera felaktigt utförande var en underlättande faktor (Liddle et al. 

2007; Middleton 2004; Slade et al. 2013). Brist på sådan återkoppling samt tillsyn från 

sjukgymnast uppfattades som hindrade faktorer (Austrian et al. 2005; Escolar-Reina et 

al. 2010; Slade et al. 2009).  Det finns dock måttlig evidens för att övervakad träning är 

mer effektiv för att öka kontinuerlig träning i relation till oövervakad träning (Jordan et 

al. 2010). Underlättande faktorer såsom gemenskap och stöd indikerar att gruppträning 

kan vara av relevans för patienter med långvariga smärtor, även att kunnig personal med 

möjlighet att ge ett professionellt stöd borde finnas tillgänglig vid genomförande av 

träning. Att patienters anhöriga involveras i deras rehabilitering kan medföra en tillvaro 

som i större grad främjar fysisk aktivitet. 
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Smärtlindring identifierades under intervjuerna vara ytterligare en faktor som 

förbättrade fullföljandet av träning vilket framhävts av tidigare forskning (Liddle et al. 

2007; Slade et al. 2013). Individens upplevelse av träningens nytta och personliga 

framsteg i träningen är förutsättningar för följsamhet till träning hos intervjudeltagarna 

vilket samstämmer med resultat som rapporterats i andra studier (Al-Eisa 2010; Slade et 

al. 2013). Framsteg upplevdes underlätta fysisk aktivitet, en insikt som kan understryka 

värdet i att sjukgymnasten i klinisk praxis utvärderar träningen på ett adekvat sätt och 

följer upp för att tydliggöra vilka framsteg patienten faktiskt åstadkommit. En 

underlättande faktor enligt denna studie var att vilja förbättra sin hälsa via träning vilket 

tidigare även rapporterats i en studie kring friska personer (Schutzer & Graves 2004). 

Motivation framhävdes vara en av de tydligaste faktorerna i syfte att förutsäga 

följsamhet till träning (Middleton 2004) vilket var framträdande även i denna 

intervjustudie.  

 

Tillgänglighet till träning ansågs i denna intervjustudie kunna underlätta följsamhet till 

fysisk aktivitet. Det uppgavs finnas ett behov av att lätt kunna ta sig till träning. Detta 

kan relateras till att brist på tillgänglighet som rapporterats ha en negativ påverkan i 

annan forskning om personer med långvarig smärta (Austrian et al. 2005; Hicks et al. 

2012; Park et al. 2013) och hos friska (Justine et al. 2013; Schutzer & Graves 2004; 

White et al. 2005). Under studien diskuterades fördelar kring bestämda dagar och tider, 

andra studier som rapporterar liknande resultat har inte framkommit. Kunskap kring 

träningens effekt samt om det egna sjukdomstillståndet har visats underlätta huruvida 

träningen genomfördes vilket även framhävts i tidigare studier (Escolar-Reina et al. 

2010; Medina-Mirapeix et al. 2009a; Park et al. 2013; Slade et al. 2009). Även hos 

friska personer tycks kunskap ha samma inverkan på följsamhet till träning (Horne & 

Tierney 2012; Schutzer & Graves 2004).  

6.1.2. Hindrande faktorer 
Närvaro av smärta och försämring av smärta framhävdes av intervjudeltagarna som de 

viktigaste faktorer till att träning inte genomfördes. Tidigare forskning var 

överensstämmande med denna studies resultat där smärta ansågs vara en av de största 

faktorerna som hindrade följsamheten för personer med långvarig muskuloskeletal 

smärtproblematik (Leijon et al. 2011). Även hos friska personer sågs uppkomst av 

smärta i samband med träning vara hindrande (Justine et al. 2013).  Försämring av 

smärta till följd av träning framhävdes som hinder och korrelerade med låg följsamhet 

till träning (Jack et al. 2010; Middleton 2004). Rädsla att förvärra smärta tenderade att 

påverka följsamheten (Austrian et al. 2005; Middleton 2004) vilket även lyftes fram i 

denna studie.  Förekomsten av smärta hindrar träning vilket medför att personer med 

långvarig smärta har ytterligare hinder till träning som friska personer inte begränsas av. 

Det är därför viktigt att som behandlare vara medveten om detta ytterligare hinder 

personer med långvarig smärta har, och anpassa behandlingen med hänsyn till 

individens specifika förutsättningar. 

 

Svårigheter att komma igång ansågs vara problematiskt hos många intervjudeltagare, 

däremot har författarna av denna studie inte funnit ytterligare forskning som belyser 

detta. Svårigheter att komma igång med fysisk aktivitet som deltagarna framhöll kan 

relateras till ett kliniskt behov av att möta patienterna på den nivå de befinner sig. 



18 
 

Patienter borde bedömas om de är redo för träning vilket kan ställas i relation till den 

transteoretiska modellen med de olika förändringsstadierna (Prochaska et al. 1992). 

Dessa olika stadier kan bedömas utifrån instrumentet Pain Stages of Change 

Questionaire (Kerns et al. 1997) vilket i en större applicering rent kliniskt kan användas 

i syfte att förhålla sig optimalt till patienternas behandling. 

 

Upplevelsen av tidsbrist var en tydligt hindrande faktor som berördes under denna studie 

och även deltagare med långvarig smärta i tidigare studier har rapporterat att tidsbrist 

hindrar deltagande i träning (Austrian et al. 2005; Medina-Mirapeix et al. 2009a); 

(Mayer et al. 2013; Middleton 2004), detta förekommer även bland friska individer 

(Horne & Tierney 2012; Justine et al. 2013). Deltagarna påpekade att andra aktiviteter 

blev bortprioriterade i syfte att orka med träning eller tvärtom, detta framhävdes i en 

enkätstudie (Austrian et al. 2005) och även hos friska tycks brist på ork vara det största 

hindret till träning (Justine et al. 2013).  

 

En negativ sinnesstämning eller depression uppgavs under intervjuerna vara hindrande 

till träning vilket stöddes av ytterligare forskning (Jack et al. 2010; Park et al. 2013). 

Den kliniska nyttan av vetskapen om denna faktor kan belysa att det finns en ytterligare 

problematik som är av relevans för annan profession såsom psykolog att bemöta. 

 

Denna studies resultat framhäver ett flertal specifika och allmänna synpunkter kring 

träningsform som beskrevs hindra träning vilket stödjer tidigare forskning (Slade et al. 

2013). Som nämnts ovan motsäger en Cochrane-review att specifik träningsform är av 

relevans för följsamhet. (Jordan et al. 2010). Bestämda dagar och tider ansågs kunna 

vara hindrande, en faktor som inte kunde relateras till tidigare forskning.  

 

Några personer i denna studie ansåg sig inte känna ett behov av att träna, en uppfattning 

som även har dokumenterats förekomma hos friska personer (Horne & Tierney 2012; 

Justine et al. 2013). I denna studie framkom att en känsla av pinsamhet inför andra 

agerade hindrade, detta fenomen framhävdes i en tidigare studie kring personer med 

smärta (Park et al. 2013) samt hos friska (Justine et al. 2013). Lathet angavs vara hinder 

till träning vilket också framhävts i tidigare forskning för personer med 

smärtproblematik (Austrian et al. 2005; Park et al. 2013), detsamma kan relateras till 

friska (Justine et al. 2013).  

 

Brist på motivation har tidigare rapporterats vara ett av de största hindren till att träning 

inte utförs hos personer med långvarig smärta (Middleton 2004; Park et al. 2013) och 

friska personer (Justine et al. 2013), även i denna studie berördes motivationsbrist som 

ett hinder.  I den kliniska verksamheten i behandling av personer med långvariga 

smärtor är det viktigt att identifiera att det föreligger en brist av motivation. Med detta i 

åtanke bör olika verktyg som finns att tillämpa för att kunna öka motivation hos 

patienter till aktuell behandling användas. 

 

Intervjudeltagarna uppgav att det var en hindrande faktor om avståndet till 

träningsfaciliteter var långt och förbindelser dit var dåliga. Som nämnts innan visade 

tidigare forskning att brist på tillgänglighet har en negativ påverkan (Austrian et al. 
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2005; Hicks et al. 2012; Park et al. 2013). Även hos friska personer upplevdes 

tillgänglighet som en faktor där brist på träningsfaciliteter hindrar följsamheten (Justine 

et al. 2013; Schutzer & Graves 2004; White et al. 2005).    
 

Kunskapsbrist framhävdes vara ett hinder, något som även visats i tidigare studier 

(Escolar-Reina et al. 2010; Medina-Mirapeix et al. 2009a; Park et al. 2013; Slade et al. 

2009). Kunskapsbrist verkade ha en negativ inverkan på följsamhet till träning även hos 

friska (Horne & Tierney 2012; Schutzer & Graves 2004). Deltagarna i studien framhöll 

att kunskap underlättade fysisk aktivitet, medan brist på detta hindrade. I klinisk 

verksamhet kan detta tas tillvara genom en mer grundlig och begriplig information till 

patienter om deras sjukdomstillstånd, vikten av fysisk aktivitet samt om träningens 

utförande. 

6.2. Metoddiskussion 
Rekryteringen till denna studie skedde delvis vid nybesök hos specialistläkare på Smärt- 

och rehabiliteringscentrum vilket kan ha inneburit en selektion av patienter. Vad denna 

eventuella selektion kan ha inneburit för studiens trovärdighet är oklart. Rekryteringen 

gick till på två olika sätt genom ett strategiskt urval vilket kan ha bidragit till 

heterogeniteten bland studiedeltagarna, och därmed en större chans att inringa relevanta 

fenomen för studiens syfte (Forsberg & Wengström 2013).   

 

En eventuell problematik kan ha uppstått då intervjuguiden inte innehöll frågor som var 

validerade av tidigare studier, frågorna formulerades av författarna med stöd av 

handledaren. Däremot utformades intervjuguiden enligt en mall (Nyström, B. & 

Edström, A. 2004) där frågorna var baserade på författarnas egen kunskap relaterat till 

studiens syfte. En möjlig metodologisk brist var författarnas begränsade erfarenhet av att 

genomföra intervjuer. Handledaren läste igenom det transkriberade intervjumaterialet 

och gav återkoppling på intervjuernas utförande för att till viss mån säkerställa 

intervjuernas kvalitet. Över tid förbättrades intervjuledarnas förmåga, och vid de sist 

utförda intervjuerna fanns ett mindre inslag av slutna frågor och färre avvikelser från 

intervjuguiden än vid de tidigare intervjuerna. Detta kan ha gett en variation vad gäller 

längd på intervjuer och omfattning av det transkriberade råmaterialet. Däremot 

påverkade intervjuledarnas förmågor inte andelen abstraherade meningsbärande enheter 

i förhållande till antal textsidor vilken var relativt likvärdig under samtliga intervjuer.  

 

En halvstrukturerad intervjudesigns fördelar var att förutbestämda teman användes, 

något som kunde ha ökat homogenitet i insamlingen av data. Medan flexibiliteten 

gällande ordningsföljd och utformning av de frågor som ställdes i intervjuerna kunde ha 

lett till att dessa uppfattades olika och därmed minskade svarens homogenitet (Forsberg 

& Wengström 2013). Denna möjlighet till omformulering av frågor i intervjuguiden 

kunde anses vara en metodologisk svaghet, men då intervjuguiden i denna studie hade 

ett väl avgränsat syfte och tydliga teman som följdes kunde en viss homogenitet vid 

datainsamling säkerställas. En potentiell risk var att frågorna, i och med den 

halvstrukturerade intervjudesignen, inte följde ett förbestämt mönster vilket kunde ha 

begränsat studiens reproducerbarhet.   
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Överförbarhet av kvalitativa resultat, det vill säga applicerbarheten av resultaten i olika 

sammanhang, kan ha begränsats något i denna studie på grund av det låga 

deltagarantalet. Däremot kan den relativt stora spridningen av åldrar bland 

intervjudeltagarna ha bidragit till en ökad överförbarhet (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering 2013). Författarna omvärderade och diskuterade fortlöpande 

under bearbetningen och beslut angående analysprocessens olika steg togs samråd 

mellan författarna och handledare för att stärka studiens trovärdighet. För att öka 

studiens trovärdighet och överförbarhet ytterligare överfördes citerad transkriberad text 

systematiskt invid meningsbärande enheter i en tabell (Tabell 1) för att tydligt 

överblicka och kontrollera analysprocessen. Författarna har i största möjliga mån 

presenterat resultatet utan personliga värderingar för att ge en sanningsenlig bild av de 

erfarenheter och åsikter som intervjudeltagarna delgett. Resultaten presenterar det 

fullständiga intervjumaterial som svarar mot studiens syfte (Tabell 1). Författarnas 

strävan efter sanningsenlighet och avsikten att presentera resultatet i sin fullständighet 

kan öka resultatets objektivitet (Helgesson 2006).  

7. Konklusion 
Svårigheter att komma igång med träning var problematiskt för många intervjudeltagare, 

och att fysisk aktivitet skulle utföras på bestämda tider och dagar ansågs kunna ha 

inflytande på följsamhet till träning i både en negativ samt positiv riktning. Tidigare 

forskning på personer med och utan smärta har inte rapporterat motsvarande resultat. 

Faktorer såsom en vilja att förbättra sin hälsa samt att ett behov för träning inte fanns 

kunde enbart relateras till tidigare forskning om friska personer. Resultaten i denna 

intervjustudie lyfter fram att individuellt anpassad, varierad och glädjefylld träning, och 

ytterligare gemenskap, stöd, smärtlindring, motivation och framsteg är underlättande 

faktorer. Tillgänglighet samt kunskap om träningens effekter och eventuell brist på 

dessa underlättar respektive hindrar. Smärta, tidsaspekter, brist på ork, pinsamhet inför 

andra, lathet, rädsla och motivationsbrist rapporterades vara hindrande. Faktorerna har 

rapporterats i tidigare forskning och stärks ytterligare av denna studies resultat. 

Resultaten kan användas i klinisk verksamhet vid bemötande av patienter med 

långvariga smärtor och utformning av passande behandling. Framtida forskning bör 

fokusera på vetskapen av dessa underlättande samt hindrande faktorer och använda det i 

syfte att utforma behandlingar som maximerar det som underlättar respektive minimerar 

de faktorer som hindrar genomförande av fysisk aktivitet. 
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9. Bilaga 1 
 

Vad underlättar respektive hindrar fysisk träning för personer med långvariga 

smärtor – en intervjustudie 

Forskning om olika smärttillstånd görs på Smärt-och rehabiliteringscentrum i samverkan 

med  

avdelning Rehabiliteringsmedicin, Institutionen för Medicin och Hälsa, 

Hälsouniversitet.  

Du är patient på Smärt-och rehabiliteringscentrum och tillfrågas härmed om att delta i 

en studie vars syfte är att öka kunskapen om fysisk träning som behandling för personer 

med långvarig smärta.  

 

Varför görs studien? 

Kunskapen om vad som underlättar respektive försvårar fysisk träning som 

smärtbehandling är otillräcklig. 

 

Vilka tillfrågas? 

Personer som varit eller är patienter på Smärt-och rehabiliteringscentrum i Linköping.  

Även personer som inte tränar eller har tränat kan delta i studien. 

 

Vad innebär studien för dig? 

Du kommer att vid ett tillfälle medverka i en intervju om din uppfattning och dina 

erfarenheter av fysisk träning.  

Intervjun är en del av ett större projekt om träning som pågår vid enheten 

Rehabiliteringsmedicin, som ligger i samma hus som Smärt-och rehabiliteringscentrum. 

Före eller i anslutning till intervjun kommer vi be dig fylla i ett frågeformulär med åtta 

frågor om träningsvanor och din situation. 

Intervjuerna sparas i elektronisk form och data från frågeformulären förvaras 

avidentifierade i låst arkiv vid enhet Rehabiliteringsmedicin. Endast forskare på enhet 

Rehabiliteringsmedicin samt ansvariga studenter kommer ha tillgång till materialet.  

 

Deltagandet är frivilligt 

Deltagande i studien är frivilligt och Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

någon förklaring. Du är anonym och all information behandlas konfidentiellt. Dina svar 

kommer inte att kunna identifieras på individnivå i texter, presentationer och liknande. 

 

Vilka är ansvariga för studien? 

Ansvarig för studien är:  

Docent Britt Larsson. Britt.Larsson@liu.se. Tel: 010 103 49 52.  

Sjukgymnaststudenter vid Linköpings Universitet Malin Carlsson, 

malca010@student.liu.se och Johanna Strömbom, johst950@student.liu.se. 
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Jag är intresserad av att delta i intervju om fysisk träning  

 

Namn ……………………………………………………………………… 

 

Telefon ………………………………………………………………………. 
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10. Bilaga 2 
 

 Frågeformulär för deltagare i fokusgrupp om fysisk träning vid långvariga 

smärtor 

 Namn  

 

Ålder 

 

1. 
Vilken är din högsta utbildning? Ange endast ett alternativ. 

 

 Grundskola/folkskola/realskola 

 Gymnasie- eller yrkesutbildning (2 år eller mer) 

 Högskoleutbildning/Universitetsstudier 

2 Om du är i arbete – vilka är dina arbetsuppgifter? 

 

 

……………………………………………………………….. 

 Jag är inte i arbete 

 

3 Boende. Mer än ett alternativ kan vara möjligt. 

 Jag bor ensam 

 Jag bor tillsammans med annan vuxen 

 Jag bor tillsammans med barn under 18 år som jag har vårdnad för. 

 

4 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? 

  Utmärkt 

  Mycket gott 

   Gott 

  Någorlunda 

  Dåligt 
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5 Markera var du vanligtvis har värk eller smärta genom att tydligt skugga alla de 

områdena i figuren nedan. 

 

 

 

6 Vilket ord beskriver bäst den värk eller smärta du vanligtvis har? 

 Mild 

 Måttlig 

 Allvarlig 

 Outhärdlig 

7 Hur länge har du haft den nu pågående värken eller smärtan? 

  Den har pågått mindre än 1 år  

  Den har pågått 1-5 år 

  Den har pågått mer än 5 år  
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8 Under en genomsnittlig 7-dagars period hur många gånger under din fritid ägnar du dig 

åt följande typer av motions- eller träningsaktiviteter? 

a) Lätt motion/träning – längre än 15 minuter per gång Exempel: fiske, bowling, boule, lätta 

promenader, stavgång med lätt ansträngning, golf mm. 

 

…………………………..gånger per vecka 

 

 

b) Måttligt ansträngande motion/träning – längre än 15 minuter varje gång Exempel: rask 

promenad/stavgång, cykling eller simning med lättare ansträngning, dans, skidåkning utför, 

friskis o svettis pass eller motsvarande med låg intensitet. 

 

…………………………...gånger per vecka 

 

 

c) Ansträngande/intensiv motion/träning - längre än 15 minuter varje gång? Exempel: löpning, 

jogging, lagidrotter, racketidrotter som tennis/badminton/squash, längdskidåkning, ansträngande 

simning eller cykling, friskis o svettis pass/spinning eller motsvarande på medel/intensiv nivå. 

 

……………………………gånger per vecka 

 

 

Tack för att dina svar! 
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11. Bilaga 3 
 

Intervjuguide inför fokusgruppsintervju 

 

Inledningsfrågor 

• Tränar du för tillfället? 

• Har du tränat innan? 

• Vad tränar du? 

 

Tema 1: Försvårande faktorer till fysisk träning. 

Syfte: Få information om vad som hindrar fysisk träning hos deltagarna. 

 

Klargörande frågor:  

• Hur är det att komma igång med att träna? 

• Hur upplever du att det är att träna?  

• Kan du beskriva vad som gör det motigt? 

• (Vad är det som gör att du inte tränar?) 

 

Tema 2: Faciliterande faktorer till fysisk träning. 

Syfte: Få information om vad deltagarna tycker underlättar träning. 

 

Klargörande frågor:  

• Berätta om vad som får dig att träna/röra på dig.  

• Exempel på träning/aktiviteter? 

• Vad är det som underlättar? 

• Vad är en optimal träningssituation för dig? 

 

Stödfrågor: 

• Kan du säga något mer om det? 

• Kan du ge exempel? 

• Hur tänker du? 

• Kan du utveckla? 

 

 

                                

 

 

 

 

    


