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Abstract 
 

Aims 

The aim of this study was to conclude what effects, both positive and negative, physical 

activity can have for people in rehabilitation. The following questions were used: 

What background have the different pain states? What form of physical activity and the 

duration, frequency and intensity of use? How are the people in question affected by the 

physical activity on the pain state - positive / negative effects? 

 

Methods 

The study is based on five interviews with women in rehabilitation, in the form of 

physiotherapy. I thought, this way could help me to find out however people can be affected, 

positively or negatively, by physical activity at various physical pain. The answers from the 

interviews was then compiled and compared with previous researched and other material. 

Literature studies have also derived background information and for increased knowledge in 

the subject. 

 

Results 

The results showed that the interviewed women who go to rehabilitation, feel improved 

physical capacity and decreased pain during exercise, irrespective of the different painstates 

and painfactors for each interviewee. The current pain permits are one workrelated injury, 

accident injury, sports injury, overworked and congenital disabilities. All interviewees are in 

rehabilitation for an indefinite period of time - it depends on how their body continues to 

respond to exercise and how you feel effects of endurance training. Everyone feel, so far, that 

the exercise has positive effects, provided that you only train your own potential and that you 

are not training too hard, resulting in a backlash of negative effects. Interviewees also shared 

that they experience positive effects in maintenance training – if they train regularly on a 

comfortable level and not take long breaks in their training. Training paus demonstrated a 

perceived increased pain and less mobility, than in training periods. 

 

Conclusion 

Physical activity in rehabilitation showed positive effects as long workout was individualized 

and look at the prevailing pain. Regularity train in combination with a moderate level of 

frequency, duration and intensity revealed optimal positive effects. 

 
 



Sammanfattning 
 

Syfte  

Syftet med denna uppsats var att ta reda på vilka effekter, såväl positiva som negativa, fysisk 

aktivitet kan ha hos människor i rehabilitering. Följande frågeställningar användes: 

Vilken bakgrund har de olika smärttillstånden? Vilken form av fysisk aktivitet och vilken 

duration, frekvens och intensitet används? Hur påverkas personerna i fråga av den fysiska 

aktiviteten på smärttillståndet - positiva/negativa effekter? 

 

Metod  

Studien baseras på fem intervjuer med kvinnor i rehabilitering, i form av sjukgymnastik. 

Detta för att på bästa sätt kunna studera och belysa hur människor kan påverkas positivt eller 

negativt av fysisk aktivitet vid olika fysiska smärttillstånd. Svaren från intervjuerna har sedan 

sammanställts och jämförts med tidigare forskning och annan litteratur inom området. 

Litteraturstudier har även bedrivits både för bakgrundsinformation samt för ökad kunskap 

inom ämnet. 

 

Resultat  

Resultatet visade att de intervjuade kvinnorna som går på rehabilitering, upplever förbättrad 

fysisk kapacitet och minskad smärta vid träning, oavsett de olika smärttillstånden och 

smärtorsakerna för respektive intervjuperson. De aktuella smärttillstånden var arbetsskada, 

olycksfallsskada, idrottsskada, utbrändhet samt medfödd funktionsnedsättning. Alla 

intervjupersoner har tränat under olika långa perioder och de går alla på rehabilitering under 

obestämd tid - det beror på hur kroppen fortsätter att svara på träningen och hur man själv 

upplever träningens effekter. Alla upplever, hittills, att träningen givit positiva effekter 

förutsatt att man endast tränar efter egen förmåga samt att man inte tränar för hårt, vilket 

resulterar i bakslag med negativa effekter. Gemensamt för de intervjuade är att de upplever 

positiva effekter vid underhållen träning, det vill säga att man regelbundet tränar på en lagom 

nivå och inte gör långa uppehåll i sin träning. Träningsuppehåll, har enligt de intervjuade, 

påvisat en upplevd ökad smärta och mindre rörlighet än vid uppehållen träning. 

 

Slutsats  

Fysisk aktivitet som rehabilitering ger positiva effekter så länge träningen individanpassas 

och ser till aktuellt smärttillstånd. Regelbundenhet samt en lagom nivå på frekvens, duration 

och intensitet är ledorden för optimala effekter. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Allt fler studier visar att fysisk aktivitet kan ha en positiv bidragande effekt vid behandling av 

olika sjukdomar och smärttillstånd: direkt eller indirekt. Att öka sin fysiska aktivitet är därför 

lika viktigt för patienter med kronisk smärta som för dem utan smärta. Ökad fysisk aktivitet 

kan även vara en del i behandlingen av patientens smärttillstånd. Speciella hänsyn kan behöva 

tas till patientens utgångsstatus och eventuella interaktioner/kontraindikationer till fysisk 

aktivitet.
1
 

     ”Fysisk aktivitet innefattar all kroppsrörelse som är ett resultat av skelettmuskulaturens 

kontraktion och som resulterar i en ökad energiförbrukning”
2
 det vill säga att allt från lättare 

promenader och styrkeövningar till skidåkning, spinning samt hårdare löp- och 

styrketräningspass räknas som fysisk aktivitet.  

     Kroppen är byggd för rörelse och mår bra av fysisk aktivitet. De flesta organ och vävnader 

påverkas av arbete och anpassar sig till regelbunden träning. Regelbunden fysisk aktivitet 

minskar påtagligt risken för prematur död och en rad sjukdomar.
3
 Det stärker kroppens skelett 

och muskulatur samt ökar syreupptagningsförmågan.  

     Vid fysiskt arbete ökar pulsen och hjärtats minutvolym: andningen förbättras, blodtrycket 

ökar, kroppstemperaturen stiger, hjärtats och musklernas genomblödning ökar, det bildas mer 

mjölksyra och frisättningen av hormoner som adrenalin, tillväxthormon och kortisol ökar. 

Storleken på den maximala syreupptagningsförmågan beror på kroppsstorlek, kön, ålder, 

träningsgrad, gener med mera. De faktorer som begränsar prestationsförmågan vid 

helkroppsarbete är olika beroende på arbetspassets längd.
4
  

     En del träningseffekter kan ses redan efter en väldigt kort tid från någon till några veckor. 

Fortgår träningen i månader upp till år, kan de fysiska effekterna bli avsevärda. 

Träningseffekten ökar beroende på vilken träningsgrad man har, när träningsperioden inleds - 

                                                 
1
 Mats Börjesson, Jon Karlsson & Clas Mannheimer, ”Mindre ont med motion!”,  

     Läkartidningen, 98 (2001:15) s. 1791 

 
2
 Pia Lindeskog, ”Definitioner”, Folkhälsoinstitutet, (2010:10) < http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Fysisk 

aktivitet/Definitioner/> (Acc. 2011-03-09) 

3
 Jan Henriksson & Carl Johan Sundberg, ”Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och behandling”, FYSS (2008)  

     s. 11-12 

 
4
 Ibid s. 11 
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den som är inaktiv och otränad förbättras relativt sett mer än den som är vältränad och 

träningseffekterna är specifika för de organ och vävnader som tränas och belastas. Endast de 

muskler som används anpassar sig och endast de skelettdelar som belastas stärks.
5
 

     För att uppnå maximala prestations- och hälsoeffekter måste man utföra fysisk aktivitet 

regelbundet, där rekommendationen är cirka 30 minuters fysisk aktivitet per dag.
6
 

Fysisk aktivitet är effektivt vid förebyggandet och behandlingen av en rad sjukdomar, skador 

och olika psykiska tillstånd som till exempel stress.
7
 Fysisk aktivitet i form av träning som 

förbättrar styrka, uthållighet, koordination och stabilisering, har visat sig ge positiva effekter 

vid långvariga smärttillstånd.
8
 Fysisk aktivitet har även en mer indirekt roll i samband med 

olika smärttillstånd. Ökad fysisk aktivitet kan bidra till en ökad funktionell kapacitet samt en 

höjning av stämningsläget, vilket kan reducera smärtupplevelsen och påverka patientens 

livssituation positivt.
9
 

 

1.1.1 Smärta 

Smärta är en personlig upplevelse som endast den som upplever smärtan kan uttala sig om, 

men definieras av International Association for the Study of Pain (IASP) som ”en obehaglig 

sensorisk eller emotionell upplevelse associerad med manifest eller hotande vävnadsskada, 

eller beskriven i termer av en sådan.”
10

 Smärta kan förekomma som akut eller långvarig. Akut 

smärta är sällan ett allvarligt terapeutiskt problem och svarar i regel bra på analgetika eller 

kausal behandling. Behandlaren, exempelvis doktorn, är här aktiv och patienten passiv. Den 

långvariga kroniska smärtan är däremot mer komplex och därmed också mer svårbehandlad. 

För att smärtan ska betecknas som långvarig ska den ha viss varaktighet, vanligen minst tre 

                                                 
5
 Ibid s. 12 

6
 Ibid s. 12 

7
 BW Penninx, WJ Rejeski, J Pandya, ME Miller, M Di Bari & WB Applegate, “Exercise and depressive 

symptoms: a comparison of aerobic and resistance exercise effect on emotional and physical function in older 

persons with high and low depressive symptomatology”,  Journal of Gerontology B Psychological Sciences 

Social Sciences, (2002:57) s.124-132 

8
 SC Richards & DL Scott, “Prescribed exercise in people with fibromyalgia: parallel group randomised 

controlled trial”, BMJ, (2002:325) s. 185-7 

9
 H Sexton, Å Maere & NH Dahl, “Exercise intensity and reduction in neurotic symptoms”, Acta Psychiatr 

Scand (1989:80) s. 231-235.     

10
 Ralph Nisell & Stefan Einhorn, ”Ont i kroppen – Bota, lindra och förebygga”, Forum förlag (2000) s. 14 
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månader. Smärta som pågått så länge innebär ofta ökad förekomst av andra symtom liksom 

inskränkningar och problem i det dagliga livet. Förekomsten av svår eller måttligt svår 

långvarig smärta i befolkningen är vid ett givet tillfälle cirka 20 procent och en betydande del 

av de drabbade har svårigheter att leva med sin smärta.
11

 Många är sjukskrivna och/eller söker 

och får någon form av vård. Här bör patienten vara den aktive och upprätthålla aktivitet, med 

hjälp av doktorer och specialister för bästa smärtlindring.
12

 Smärta kan även klassificeras i 

fyra huvudgrupper som mer eller mindre speglar de välkända mekanismerna för den aktuella 

smärtan. De fyra grupperna är:  

 

- Nociceptiv smärta - Vävnadsskadesmärta  

- Neuropatisk smärta - Nervskadesmärta  

- Psykogen smärta - Smärta som symptom på psykiatrisk sjukdom  

- Idiopatisk smärta - Smärta av okänd mekanism 

 

Smärta upplevs då nervimpulsen når speciella centra i det centrala nervsystemet efter 

komplex bearbetning. I regel uppstår smärtimpulser via aktivering av smärtreceptorer på till 

exempel huden. Detta leder till aktivering av inåtledande fibrer (A-deltafibrer) och tunnare 

fibrer (C-fibrer). Smärtfibrerna når ryggmärgens bakhorn och aktiverar sekundära fibrer 

(neuron). Smärtsignalen leds sedan vidare uppåt i nervsystemet och når den somatosensoriska 

hjärnbarken och förmedlar efter kort bearbetning smärtan. Andra banor når mer djupa, diffusa 

subkortikala områden för emotionell bearbetning som motsvarar den mer diffusa obehagliga 

smärtkomponenten.
13

 

     Sammanfattningsvis är långvarig, liksom akut smärta, en komplex och subjektiv företeelse 

med ett antal dimensioner: intensitet, kvalitet, tidsförlopp, effekt och personlig betydelse vilka 

upplevs unikt av varje individ och som bara kan bedömas indirekt. Smärtans och alla 

relaterade svar influeras av en rad olika faktorer som livshistoria, nuvarande 

                                                 
11

 Dag Lundberg & Susanna Axelsson, SBU:s rapport om: ”Behandling av långvarig smärta – en systematisk 

litteraturöversikt”, Läkartidningen 103 (2006:17) s. 1297 

12
 Karolinska Institutet, Anestesklinikerna, 2010-02-10 < http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Sjukdomar-

tillstand--besvar/Smarta/>  (Acc. 2011-01-28) 

 
13

 Mats Börjesson, Jon Karlsson & Clas Mannheimer, ”Mindre ont med motion!”, Läkartidningen, 98 (2001:15) 

s. 1787 
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hälsotillstånd och psykologiskt tillstånd samt det sociala, emotionell och fysiska 

sammanhanget.
14

 

 

1.2  Forskning om fysisk aktivitet som smärtlindring 

Forskning om behandling av långvarig smärta visar klart att det finns ett starkt negativt 

samband mellan smärta och livskvalitet, det vill säga att ökad smärta medför minskad 

livskvalitet. För personer med långvarig smärta koncentreras uppmärksamheten på besvären 

och mot vad som upplevs som okänt och onormalt med kroppen. Smärtan dominerar och 

utgör i många fall ett hinder för de dagliga aktiviteterna. Trötthet och sömnstörningar är 

vanliga. Att leva med långvarig smärta innebär behov av förändring i tillvaron och av att tala 

om sin smärtupplevelse.
15

 Ett omfattande mål för breda och samordnade 

rehabiliteringsprogram, så kallad multimodal rehabilitering som oftast innebär en 

kombination av psykologiska insatser och fysisk aktivitet/träning eller sjukgymnastik, är att 

lindra smärtupplevelsen samt att öka individens allmänna funktionsförmåga och 

arbetsförmåga. Multimodal rehabilitering leder långsiktigt till att smärtan minskar, att fler 

människor återgår till arbete och att sjukskrivningstiderna blir kortare jämfört med passiv 

kontroll och/eller enskilda, mindre omfattande insatser.
16

  

     Man försöker utveckla fler alternativ till behandling av långvarig smärta; endast ett fåtal 

preparatgrupper har utvecklats i syfte att specifikt behandla långvarig smärta. Många av de 

läkemedel som idag används för behandling av långvarig smärta är registrerade för andra 

indikationer. Läkemedelsstudier är relativt kortvariga och hinner därför inte visa om 

läkemedlet har sena biverkningar eller leder till ett beroende.
17

 Istället föredrar man olika 

instrumentmetoder som syftar till att minska den långvariga smärtan. Det kan vara till 

exempel elektrisk stimulering, akupunktur, massage, manipulation/mobilisering, 

avslappningsövningar och träning/fysisk aktivitet.
18

  

                                                 
14

 Björn Gerdle, Susanna Axelsson & Maria Ahlberg, SBU:s rapport om: ”Rehabilitering vid långvarig smärta en 

systematisk litteraturöversikt”, Partiell uppdatering och fördjupning av SBU rapport, 177/1+2 (2010:5) s. 34  

15
 Dag Lundberg & Susanna Axelsson, SBU:s rapport om: ”Behandling av långvarig smärta – en systematisk 

litteraturöversikt”, Läkartidningen 103 (2006:17) s. 1298 

16
  Ibid s. 1298 

17
  Ibid. s 1298 

18
  Ibid. s 1300 
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     Träning kan ske till exempel genom promenader, på träningscykel, i bassäng eller med 

hjälp av olika träningsapparater antingen i form av hemprogram eller under ledning av en 

terapeut. Aktiv, specifik och professionellt ledd träning har visat sig ge 20-30 procent 

bättre smärtlindrande effekt vid långvariga smärttillstånd, än vid behandling där patienten inte 

aktiveras fysiskt.
19

 Träning i kombination med någon form av beteendeterapi kan ge 

ytterligare positiva effekter. Studier har visat att beteendemedicinsk behandling leder till 

större förbättring i aktivitetsförmåga efter två till fem år, än med enbart fysisk aktivitet/träning 

eller kombinationsbehandlingar av fysisk aktivitet/träning, manuella och fysikaliska 

metoder.
20

  

     Studier med olika typer av fysisk aktivitet/träning: aerobisk träning, stretching, 

uthållighets-, snabbhets-, och koordinationsövningar samt styrketräning i kombination med 

professionell hjälp och råd har utförts på människor med nack- och ländryggsbesvär. 

Resultatet visade bland annat att aktiv styrke- och uthållighetsträning av nackmuskulaturen 

kombinerat med ett beteendemedicinskt behandlingsprogram är mer effektivt, på både kort 

och lång sikt avseende aktivitetsförmåga och smärtintensitet, än enbart råd om hemträning av 

nackmuskulaturen. Ingen skillnad syntes dock i effekterna av styrketräning jämfört med 

uthållighetsträning.
21

 Gällande ländryggssmärtan så visade resultatet bland annat att fysisk 

träning i kombination med problemlösning, positiv förstärkning, skriftligt 

behandlingskontrakt och träningsdagbok var mer effektivt avseende aktivitetsförmåga, 

smärtintensitet och arbetsförmåga jämfört med enbart fysisk träning.
22

 

     Studier har visat att personer som är regelbundet fysiskt aktiva tycks ha en högre 

smärttolerans än icke fysiskt aktiva, men om detta beror på träningen i sig eller är genetiskt 

betingat är fortfarande ett frågetecken.
23

 Effekten av fysisk aktivitet på smärta, tycks dock 

vara likvärdig för både aktiva idrottare och otränade personer.
24

 

                                                 
19

 Björn Gerdle, Susanna Axelsson & Maria Ahlberg, SBU:s rapport om: ”Rehabilitering vid långvarig smärta en 

systematisk litteraturöversikt”, Partiell uppdatering och fördjupning av SBU rapport, 177/1+2 (2010:5) s. 37 

20
 Ibid s. 121 

21
 Ibid s. 126 

22
 Ibid s. 132 

23
 PJ O´Connor & DB Cook, Exercise and pain: “The neurobiology, measurement, and laboratory study of pain 

in relation to exercise in humans”, Exercise Sports Science Review, (1999:27) s. 119-166 

24
 A Pertovaara, T Huopaniemi, A Virtanen & G Johansson, “The influence of exercise on dental pain thresholds 

and the release of stress hormones”, Physiology Behavior, (1984:33) s. 923-926,  
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     Hos personer med kronisk smärta har fysisk aktivitet påvisat positiva effekter gällande 

smärtlindring. Den fysiska aktiviteten hos dessa personer anses inte bara minska 

muskelspänningen, förbättra kroppsuppfattningen och den funktionella kapaciteten utan även 

påverka stämningsläget positivt.
25

 Personer med kronisk smärta har oftast låg fysisk kapacitet 

och kopplar rörelse med smärta som i sin tur skapar en ond spiral till sämre livskvalitet. Det 

gäller därför att ta sig över smärttröskeln och börja vara fysiskt aktiv, som inte bara bidrar till 

starkare fysisk, utan även till ett bättre mentalt välbefinnande, som i sin tur kan underlätta 

smärthanteringen.
26

 

     Den vanligaste teorin bakom den smärtlindrande effekten av fysisk aktivitet, utgår från de 

kroppsegna opiaterna, som kan verka smärtdämpande i främst ryggmärgens bakhorn och 

centralt via det ”smärthämmande systemet” i det centrala nervsystemet. Det finns även teorier 

om att de stämningshöjande endorfinerna, som finns i blodet och ökar vid fysisk aktivitet, 

indirekt kan vara med och påverka den upplevda smärtan.
27

 Undersökningar har visat att det 

dock krävs en hög intensitetsnivå (> 75-80 procent av VO2max) för att uppnå anmärkningsvärd 

endorfinfrisättning. Vid lågintensivt arbete däremot, finns teorier om att arbetet istället bör 

pågå under en längre tid för den ökade endorfinfrisättningen: minst en timme.
28

  

     Minskad smärta via aktivering av smärthämmande interneuron, förmedlas troligen och 

huvudsakligen via centrala mekanismer. Dessa kan påvisa smärtan på olika sätt, innan 

smärtan blir medveten efter bearbetning i hjärnbarken. Man brukar tala om fyra olika 

komponenter som alla är med och påverkar hur vida smärtupplevelsen tolkas i hjärnbarken. 

Dessa fyra är: distraktion, stress, sensitering och tidigare smärtupplevelser samt indirekta 

effekter som till exempel god sömn.
29

 

                                                 
25

 H Sexton, Å Maere & NH Dahl, “Exercise intensity and reduction in neurotic symptoms”, Acta Psychiatr 

Scand, (1989:80) s. 231-235 

26
  Mats Börjesson, Jon Karlsson & Clas Mannheimer, ”Mindre ont med motion!”, Läkartidningen, 98 (2001:15) 

s. 1788 

27
 PJ O´Connor & DB Cook, Exercise and pain: “The neurobiology, measurement, and laboratory study of pain 

in relation to exercise in humans”, Exercise Sports Science Review, (1999:27) s. 119-166 

28
 L Schwarz & W Kindermann, Review: “Changes in beta-endorphin levels in response to aerobic and anaerobic 

exercise”, Sports Medicine, (1992:13) s. 25-36 

29
  Mats Börjesson, Jon Karlsson & Clas Mannheimer, ”Mindre ont med motion!”, Läkartidningen, 98 (2001:15) 

s. 1788, s. 1790 
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     Distraktion i samband med fysisk aktivitet har visat sig vara ett fenomen som kan vara 

med och påverka smärtupplevelsen till det bättre, då distraktionen kopplar bort tankarna från 

smärtan till det man istället fokuserar på att göra.
30

 

     Vad gäller stress, så bidrar fysisk aktivitet till att kroppens stressmekanismer aktiveras 

vilket i sin tur kan reducera smärta.
31

 Det är dock oklart om det är den fysiska aktiviteten i sig 

eller spänningen och rädslan inför den fysiska aktiviteten som kan vara med och påverka 

smärtlindringen.
32

 

     Sensitering och tidigare smärtupplevelser kan vara bidragande orsaker till varför vissa 

personer känner mindre smärta än andra, både före och efter fysisk aktivitet, gällande en viss 

typ av upplevd smärta.
33

  

     De indirekta effekterna, som påvisats och som kan vara smärthämmande i samband med 

fysisk aktivitet är: minskad nedstämdhet, depression samt god sömn. Fysisk aktivitet aktiverar 

olika positiva mekanismer i kroppen som alla bidrar till att dessa faktorer påverkas positivt 

och därmed bidrar till ökad sinnesstämning och piggare livssituation som i sin tur kan 

underlätta smärthanteringen.
34

   

     Fysisk aktivitet för att lindra smärta bör vara regelbunden och kontinuerlig. Aktiviteten bör 

vara allra minst tio minuter, gärna betydligt längre och av låg intensitet (>60 procent av 

VO2max). Det finns främst stöd för dynamisk uthållighetsträning som till exempel: 

promenader, joggning, cykling eller simning. Vilken typ av fysisk aktivitet man väljer beror 

även på underliggande smärttillstånd och fysisk prestationsförmåga. Kroniska smärtpatienter 

har ofta mycket låg prestationsförmåga och bör aktivera sig med långsamt stegrande 

aktiviteter; till en början lågintensiva.
35
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1.3 Rehabilitering - sjukgymnastik 

Rehabilitering kan utföras i olika former och innebär de insatser som behövs för att minimera 

verkningarna av en eller flera funktionsnedsättningar av funktionshinder för en persons 

aktiviteter.
36

 De olika formerna av rehabilitering är: unimodal-, intermediär- samt multimodal 

rehabilitering. 

     Unimodal rehabilitering innebär att en enstaka åtgärd används som till exempel 

sjukgymnastik, samtal et cetera. Den insatta åtgärden kan i sig vara komplex men kräver inte 

aktiviteter från flera olika professioner. Intermediär rehabilitering är en nivå där fler åtgärder 

vidtas. Personalen arbetar inte regelmässigt i team, utan arbetet är mer uppbyggt på 

regelbundna kontakter mellan inblandad behandlingspersonal som exempelvis läkare eller 

annan vårdpersonal. Dessa två rehabiliteringsformer finns på olika vårdnivåer och kliniker 

inom hälso- och sjukvården.
37

 

      Multimodal rehabilitering används i situationer med förhållandevis stora och komplexa 

behov men har även att göra med vårdorganisation och arbetsfördelning. 

Rehabiliteringsprocessen innebär ett antal välplanerade och synkroniserade åtgärder under en 

längre tid. Processen kräver att personalen arbetar i team, teamet har en särskilt skolad läkare 

och teamet har ett interdisciplinärt arbetssätt där patienten är en del av teamet.
38

 

     Sjukgymnastik/fysioterapi är en rehabiliteringsform som har till uppgift att hjälpa personer 

med olika typer av fysisk smärta. I arbetet som sjukgymnast ingår undersökning och 

behandling med syfte att bedöma, bota, förebygga eller lindra sjukdomar, främst sådana som 

drabbar rörelse- och stödjeorganen det vill säga: muskler, leder, skelett och nerver. En 

sjukgymnast arbetar inte bara med att bedöma, förebygga, lindra diverse åkommor; de bidrar 

även till att bota hälsoproblem där folkhälsa, ergonomi, stress, idrottsmedicin, manuell 

medicin och ortopedi är några viktiga kompetensområden. Sjukgymnastens fokus finns på 

hälsa, livsstil och beteendeförändringar och har ett salutogent perspektiv på hälsa, vilket 

innebär fokus på sådant som gör individen frisk.
39
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1.4 Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka effekter, såväl positiva som negativa, fysisk 

aktivitet kan ha hos människor i rehabilitering, i detta fall hos kvinnor med olika typer av 

fysisk smärta.  

 

1.5 Frågeställningar 

- Vilken bakgrund har de olika smärttillstånden? 

- Vilken form av fysisk aktivitet samt vilken duration, frekvens och intensitet används? 

- Hur påverkas personerna i fråga av den fysiska aktiviteten på smärttillståndet: positiva 

och/eller negativa effekter? 

2 Metod 

2.1 Inledning 

För att kunna besvara frågeställningarna utfördes en kvalitativ studie baserad på intervjuer. 

Tanken med detta var att försöka finna svaren till frågeställningarna utifrån människors 

faktiska upplevda känsla. För att skapa ytterligare förståelse utfördes en mindre 

litteratursökning om effekten av fysisk aktivitet vid rehabilitering. 

 

2.2 Litteratursökning 

Litteratursökningen genomfördes främst i Google samt Google Scholar. Vid sökningen 

användes sökorden i kombination med varandra (se bilaga 2 för sökord och söksträngar). 

 

2.3 Urval och begränsning av intervjupersoner 

Intervjupersonerna kontaktades via sjukgymnastiken på ett sjukhus i Mellansverige av 

bekvämlighetsskäl, där en intresseanmälan om att delta i studien gjordes. Utefter 

intresseanmälan gjordes ett urval för att på så sätt fånga en grupp individer med samma kön 

och med ungefär samma problem; i detta fall kvinnor med smärta för att på så sätt nå bästa 

slutgiltiga resultat. Med hjälp av kontakt med sjukgymnastiken kunde sedan 

försökspersonerna kontaktas via telefon. I telefonsamtalen informerades de om intervjuns 

upplägg och studiens syfte. Vid samtalen bestämdes även tid och plats för möte till 
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intervjuerna som skulle göras veckan därpå. Anledningen till valet om att ringa och informera 

deltagarna var dels för att spara tid och dels för att informera om studien samt dess syfte, för 

att på så sätt förbereda deltagarna till kommande intervjuer.  

 

2.3.1 Intervjupersoner 

De fem intervjupersonerna är alla kvinnor och går på sjukgymnastik med fysisk aktivitet i 

form av olika rörelser och styrkeövningar som gemensam nämnare. Åldern varierar från 

tjugotre till sjuttiosju år. Alla har någon form av fysisk smärta som uppkommit på grund av 

olika orsaker.    

 

2.4 Genomgång av intervjustrategier  

För att kunna ta del av de intervjuades tankar och funderingar valdes både halvöppna och 

öppna frågor, som sedan användes som underlag vid varje intervjutillfälle (se bilaga 3). 

Strategin för intervjuerna var att dessa likna vanliga samtal med en tvåvägskommunikation 

snarare än frågestunder där frågorna inte skulle ställas i en viss ordning utan snarare bara 

hålla samtalet vid liv.  

 

2.5 Genomförande 

Intervjuerna ägde rum på olika platser, beroende på deltagarnas egen önskan. En av 

intervjuerna gjordes på ett fik, en annan hemma hos intervjuledaren och några hemma hos 

deltagarna själva – allt för att på bästa sätt få deltagarna att känna sig så trygga som möjligt 

med situationen. Innan intervjun började informerades deltagarna om sekretessen - deras rätt 

om att vara anonym, samt om tacksamheten om så detaljerade svar som möjligt för resultatets 

bästa. Sedan påbörjades intervjun med en mobiltelefon som inspelningsmaterial, för att på så 

sätt få allt dokumenterat och för att sedan kunna transkriberas.  

     Intervjufrågorna utformades utefter studiens huvudsyfte, det vill säga vilken effekt fysisk 

aktivitet kan ha hos människor i rehabilitering. Frågorna behandlade ålder, typ av smärta, 

rehabiliteringsorsak, rehabiliteringsperiod, behandlingsform, typ av fysisk aktivitet, allmänna 

motionsvanor och så vidare. 



11 

 

 

3 Resultat 

Nedan följer ett kapitel som sammanfattar svaren från de fem intervjuer som genomförts, 

utifrån frågeställningarna. Därefter sammanfattas de fem intervjuer som utfördes. Svaren som 

framkommer i intervjuerna analyserades, jämfördes och sammanfattades kort för att finna 

likheter och skillnader mellan intervjupersonerna. Detta var sedan till hjälp vid vidare 

diskussion och slutsats. 

 

 

 

3.1 Sammanfattning av intervjuer 

Vilken bakgrund har de olika smärttillstånden? 

 Medfött fel i form av överrörliga höfter som orsakat smärta i korsryggen. 

 Arbetsskada på grund av flera års städning som resulterat i muskelmyargi i 

skulderbladet; en muskelansträngning som orsakar smärta. 

 Utbrändhet och stress som orsakat inflammation i ryggen. 

 Idrottsskada/överträning som orsakat benhinneinflammation, muskelbristning i höften 

samt stressfraktur i bäckenet.  

 Olycksfallskada i form av bilolycka och flera fall som medfört benbrott, smärta i 

skuldra, ländrygg, vrist och knä. 

 

Vilken form av fysisk aktivitet samt vilken duration, frekvens och intensitet används? 

 De former av fysisk aktivitet som används är: bad i varmvattenbassäng, lätta styrke- 

och stretchövningar, styrketräning samt cykling/spinning. Här kan även tilläggas 

avslappningsövningar, akupunktur och promenader. 

 Durationen, hur länge varje träningspass pågår, varierar mellan intervjupersonerna; 

från några minuter till en timme beroende på vilken träning som utövas samt aktuellt 

smärttillstånd. 

 Frekvensen det vill säga hur ofta träningen utövas, varierar mellan en gång om dagen 

till några gånger i veckan, beroende på vilken typ av träning som utövas. 



12 

 

 Intensiteten/belastningen är generellt relativt lätt för de intervjuade då alla tränar 

endast efter fysisk förmåga.   

 

Hur påverkas personerna i fråga av den fysiska aktiviteten på smärttillståndet: positiva 

och/eller negativa effekter? 

 Gladare, piggare, starkare. 

 Minskad smärta vid regelbunden träning. 

 Ökad smärta vid träningsuppehåll. 

 Ökad smärta vid för mycket och/eller för hård belastning. 

 Positivt så länge träningen utövas regelbundet, på en lagom nivå efter egen fysisk 

förmåga. 

 

3.2 Analys av intervjuer 

Här följer en kort analys av intervjuerna, som grundas på gemensamma nämnare hos 

intervjupersonerna.  

     Gemensamt för de intervjuade är att de alla är kvinnor, som går på rehabilitering på grund 

av olika smärtor. Ålder och typ av smärta är dock varierande: arbetsskada, olycksfallsskada, 

idrottsskada, utbrändhet samt medfödd funktionsnedsättning. Alla går på rehabilitering på 

obestämd tid: det vill säga att ingen av dem har en speciell tidsplan för hur länge träningen 

ska fortgå. Det beror på hur kroppen fortsätter att svara på träningen och hur man själv 

upplever träningens effekter.  

     Alla upplever hittills att träningen har givit positiva effekter förutsatt att man endast tränar 

efter egen förmåga samt att man inte tränar för hårt vilket resulterar i bakslag med negativa 

effekter. Intervjupersonerna upplever även positiva effekter vid underhållen träning: det vill 

säga att man regelbundet tränar på en lagom nivå och inte gör långa uppehåll i sin träning. 

Träningsuppehåll har enligt de intervjuade påvisat upplevd ökad smärta och mindre rörlighet 

än vid träning. 

     Tre av de intervjuade anser att fysisk aktivitet är ett bättre alternativ till att minska smärtan 

jämfört med antiinflammatoriska tabletter kombinerat med vila, som läkare oftast ordinerar.   

Att observera i resultatet är skillnaden i ålder, träningsperiod samt träningsupplägg som kan 

vara avgörande för varje intervjupersons upplevda positiva respektive negativa effekter. 

Exempelvis så har tre av de intervjuade gått på rehabilitering några år jämfört med de två 



13 

 

resterande som endast gått ett par månader. Bara denna skillnad kan vara avgörande för hur 

man upplever träningen. Åldersskillnaden mellan intervjupersonerna i samband med 

träningens effekter kan också vara avgörande vid upplevd känsla om effekter, då äldre oftast 

har längre läkningsprocess än yngre personer. Självklart beror även detta på vilken typ av 

smärta man har och vad den uppkommit ifrån: desto lindrigare orsak, desto lättare att 

rehabilitera och bli bättre.  

 

3.3 Intervjuer 

Följande intervjuer utspelade sig på olika platser, vid olika tillfällen, beroende på varje 

intervjupersons egen önskan – för att vara så flexibel som möjligt och för att få 

intervjupersonerna att känna sig så trygga som möjligt i situationen. Diagnoserna i texten är 

formulerade såsom de beskrivits av de intervjuade. Varje intervju är skriven i berättarform, 

där vissa delar i texten ändrats från talspråk till skriftspråk – för en mer korrekt läsning.  

 

3.3.1 Samtal med Ylva 

Ylva är fyrtiofem år gammal och arbetar som receptionist. Hon går på rehabilitering på grund 

av smärta i korsryggen. Hon har gått på sjukgymnastik några år till och från, beroende på hur 

ihärdig smärtan varit. Problemet har uppkommit av att hon är född med överrörliga höfter 

som gör hennes rygg instabil och mer eller mindre tvingar henne till att träna upp de små 

musklerna runtomkring korsryggen och höfterna för att lindra smärtan. Ylva tillägger att 

”desto äldre man blir, desto mer stelnar man till” med vilket hon menar att det blir desto 

viktigare att träna ryggen och bygga upp stabilitet. 

     Eftersom Ylva har ett medfött fel, har hon haft problem i många år och som sagt: desto 

äldre hon har blivit desto mer problem har hon fått. I samspråk med läkare bestämde sig Ylva 

för att börja med sjukgymnastik vilket de båda var helt överens om. Ylva menade att hon vet 

med sig själv att hon blir bättre av träning och att om hon missköter sin träning blir hon genast 

sämre och måste uppsöka läkare igen – allt blir en ond cirkel, där även läkaren blir inblandad 

mer eller mindre i onödan eftersom man vet vad problemet är och vad som måste göras. 

Sjukgymnastik var därmed ett givet alternativ. Hon menade även att sjukgymnastiken, från 

början, givit henne kunskapen om hur hon ska träna och hur hon kan träna hemma själv. 

På sjukgymnastiken fick Ylva introduktion i några enkla ryggövningar som hon kan göra 

hemma. Dessa övningar innefattar bland annat benlyft; när man ligger på mage och lyfter 
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benen över marken, rygglyft både med och utan boll; när man ligger på mage och lyfter 

överkroppen från marken som basövning som man sedan kan avancera med till exempel en 

boll som samtidigt ska förflyttas från hand till hand bakom/framför bröstet/ryggen. Här 

tillägger Ylva: ”Det känns jättelarvigt när man ligger där på golvet och lyfter lite på sig, det 

ser inge jobbigt ut, men det är faktiskt jättejobbigt, men den är bra, för att den tar både upptill 

och nedtill. Det är inte mycket och det är inga stora grejer man gör, men det ger mycket 

ändå.” För övrigt så gör hon lite stretchövningar som involverar ryggen, promenerar och går 

på massage lite då och då för att mjuka upp och knäcka kotorna rätt. Ylva säger: ”Så länge 

min kropp är mjuk så fungerar det ganska bra.” Ylva tränar oftast två gånger om dagen, då 

morgon och kväll. Ylva menar att det viktigaste är att man tränar kontinuerligt och får in det 

automatiskt i vardagen så att man inte slarvar. Hon säger: ”Varje sådant här pass brukar jag 

köra tio gånger först för att sedan öka på till femton, tjugo. Jag måste ta det lugnt i början och 

öka successivt. Jag brukar ta någon månad i taget, göra det sakta. För går det för fort och blir 

för tungt får jag bakslag och blir dålig istället. Det är jättesvårt och veta vart gränsen går när 

man kan öka och hur mycket. Men det går successivt framåt i alla fall.”Varje pass brukar pågå 

i ungefär tio till femton minuter. Ylva tillägger: ”Det är ju ingen lång tid, så man kan ju inte 

skylla på att man inte har tid, för tid har man ju. Det gäller bara att man tar sig tid till att göra 

det.”  

     Ylva anser inte att hennes träning är speciellt hård, eftersom att det inte är några stora 

muskler man anstränger och att träningen inte är speciellt konditionskrävande. Hon var inte 

speciellt aktiv innan rehabiliteringen började eller utöver rehabiliteringen eftersom hon anser 

sina promenader vara tillräckligt. Hon säger: ”Det enda är väl att jag försöker gå så mycket 

som möjligt och nu när jag har flyttat intill stan så tänkte jag försöka börja cykla till jobbet så 

mycket som möjligt.” 

     För träningen, rehabiliteringen, finns inte någon speciell tidsplan. Ylva bör träna livet ut 

för att undvika smärta och för att vara så rörlig och må så bra som möjligt. Hon berättar även 

att hon går på kontroll hos sjukgymnasten varje månad, så att man ska se utvecklingen samt 

för att hon själv ska bli mer motiverad till att bibehålla sin träning. Ylva säger: ”I och med att 

jag går på kontroll varje månad, så måste jag träna. Så det här med kontroll tycker jag är bra, 

det funkar bättre för mig.” 

     Sammanfattningsvis menar Ylva att träningen bara påverkar henne positivt: ”Jag kan inte 

säga att det är något negativt i sig med att träna. Jag skulle nog säga, att det i så fall är mitt 

beteende som är negativt; att jag måste få in för mig själv att jag måste träna, disciplin helt 
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enkelt. Jag hoppas att jag kommer till den här nivån, när jag vet att jag kan hålla mig till mina 

övningar och verkligen får in den här rutinen. Då vet jag att jag inte får de här stora 

problemen i ryggen.” 

 

3.3.2 Samtal med Ann 

Ann är snart femtioett år gammal och arbetar som lokalvårdare. Hon lider av muskelmyargi 

under skulderbladet, en muskelansträngning som orsakar smärta. Smärtan har uppkommit i 

arbetet i och med att hon går och städar/moppar hela dagarna och då har ett relativt fysiskt 

ansträngande och monotont arbete. Hon började med att gå till läkare med sina smärtor som 

konstaterade att det var en muskelansträngning och fick då remiss till sjukgymnast. Ann har 

hittills gått på sjukgymnastik i två månader och kommer att fortsätta med träningen tills hon 

känner sig bra igen. Hur lång tid det kommer att ta är fortfarande oklart.  

     På sjukgymnastiken har Ann fått ordination om att gå och bada i varmvattenbassäng samt 

göra lättare träningsövningar hemma som främst innefattar olika stretchövningar och lättare 

styrketräningsövningar. Ann har fått introduktion hos sjukgymnasten i olika övningar som hon 

främst tränar hemma, men även på sjukgymnastiken en gång i veckan. Hon försöker att träna 

hemma lite varje dag, då pass om cirka tre till fyra minuter med låg intensitet.  

     Innan och utöver sjukgymnastiken, är och var Ann inte speciellt fysiskt aktiv, med tanke på 

att hon rör sig på jobbet hela dagarna och att hon då är ganska trött när hon kommer hem om 

dagarna. Hon säger: ”Jag tar väl promenader men inte några andra speciella grejer. Man orkar 

inte så mycket mer heller, när man går och städar hela dagarna. Det är ju som en fysisk 

aktivitet bara det.”  

     På frågan om hur Ann upplever hur hon har påverkats, både fysiskt och psykiskt, positivt 

och negativt, av träningen hittills svarar hon: ”Lite positivt är det, men man får akta sig så att 

man inte håller på för hårt när man tränar. I och med att jag har en ansträngningsmyargi så får 

jag inte köra på för hårt. Jag menar, jag måste nästan vila. Jag måste tänka hela tiden hur jag 

gör, eftersom det är en ansträngning som gör att jag kanske inte ska göra för hårda grejer, det 

är inte bra.” Ann tillägger sedan att hon tycker det är svårt att säga ännu om träningen gjort 

henne bättre än, dels på grund av att rehabiliteringen inte pågått så länge och dels för att hon 

nu går på arbetsträning och då inte arbetar heltid, endast två timmar om dagen. Ann säger: 

”Jag ska till läkaren imorgon, för att se hur det ser ut och då säga om jag ska öka på 

arbetstiden lite och se vad som händer då.” Slutligen kan man säga att Ann fortfarande är 

ganska neutral i sitt utlåtande om träningen är positiv eller negativ i sin anmärkning. Hon tror 
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att träningen kan leda till något positivt, så länge hon tränar rätt och inte för hårt, så att 

ansträngningen blir till överansträngning som får henne in i en ond cirkel med kronisk smärta. 

 

3.3.3 Samtal med Maria 

Maria är fyrtiosex år gammal och arbetar som frilanserande operasångerska. Hon började gå 

på sjukgymnastik på grund av inflammation i ryggen och stress som grundades i utbrändhet. 

Det hela började med att hon fick ett barn med hjärtfel och i samband med att Maria har fel på 

ämnesomsättningen och hennes kropp utsätts för stress så slår hennes kropp bakut, som hon 

själv uttryckte det. Hennes son var sjuk och hon jobbade mycket samtidigt som stressen 

gjorde att hon gick upp 27 kilo. I samband med detta fick hon inflammation i ryggen som 

efter ett år gjorde att hon inte kunde gå. 

     Tidigare var Maria väldigt aktiv: ”En period i mitt liv var jag tvungen att ut och springa 

varje dag annars mådde jag dåligt. Det kröp i kroppen på mig. Jag behövde göra av med 

energi.”  Förutom detta har hon tävlingssimmat, ridit, orienterat, promenerat, joggat och 

dansat balett. När hon kom till den punkten, att hon inte kunde röra på sig som hon ville, 

bestämde hon sig ändå för att inte bara ligga hemma utan att försöka hitta alternativ till att 

röra på sig. Hon började därför med vattengympa. Tyvärr svarade hennes inflammerade kropp 

negativt på detta och hon fick feber och kramp efter varje träningspass. Efter många om och 

men hamnade Maria hos en sjukgymnast, på remiss av läkare, som ordinerade 

avslappningsövningar och bad i varmvattenbassäng. Avslappningen pågick i ett halvår två 

gånger i veckan för att sedan kombineras med varmvattenbad.  

      För ungefär ett år sedan, när Maria blivit bättre, började hon med träning på cykel då hon 

skulle cykla lugnt utan motstånd i tio minuter. Detta kom sedan att öka till cykling i en 

halvtimme motsvarande cirka åtta till nio kilometer med motstånd. Hon fortsatte med 

bassängträningen och säger: ”Jag blev ju bättre av det och tycker personligen att det är lugnt, 

varmt och man rör på sig. Men man rör på sig under väldigt lugna former vilket jag tror är A 

och O för mig för att komma tillbaka.” Maria har även försökt tagit en del promenader men 

än så länge är inte det något bra alternativ till förbättring. Maria förklarar: ”Jag har varit ute 

och promenerat, men eftersom det är så halt ute så måste man gå och spänna sig. Lite av min 

grej, varför jag blev utbränd, var för att jag spände mig. Prestationen i allt man gjorde och 

skulle göra. Mycket utav det här kom när jag kände att jag börja tappa kontrollen över 

situationen med min hjärtsjuke son. Istället lade jag kontrollen på träning, det var som att det 

blev maniskt för mig att gå ned mina graviditetskilon. Det var det enda jag tänkte på till slut, 
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antagligen för att det var det enda sättet för mig att känna någon form av kontroll, så varje 

gång det blir någon prestation i träning krampar jag ihop.” Maria menar att det är något 

psykologiskt som hon måste komma över eftersom hon måste röra på sig.  

      Avslappning, cykling och varmvattenbassäng har varit aktiviteter som inverkat positivt på 

Maria. Hon säger: ”Jag tror att det här med att hålla igång skapar bättre förutsättningar 

eftersom det blir blodgenomströmning hela tiden som mjukar upp och tar bort inflammation. 

Det var först när jag fick den här hjälpen som jag fattade att avslappning faktiskt också är 

träning.” Maria tillägger: ”Många läkare vill bara skriva ut massa piller men jag anser att det 

bara dämpar symptomen, det botar inte.”  

      Idag har Maria gått på rehabilitering i ungefär ett och ett halvt år och hur länge den ska 

fortgå är fortfarande en fråga om fysisk och psykisk läkning. Förutom sjukgymnastiken går 

Maria på akupunktur och djupandning som även hjälper henne i hennes arbete som 

operasångerska. Annars tränar Maria tre gånger i veckan, ungefär en halvtimme per gång, 

efter fysisk förmåga. Maria tillägger: ”Sedan eftersom jag är småbarnsmamma så får man ju 

vardagsgymnastiken också. Jag menar, man springer runt en del, man sitter inte stilla så 

mycket. Sedan sjunger jag en timme varje dag och det blir jag svettig av. Det innebär en del 

muskelrörelser och är hårdare än vad man tror.”  

     Maria tror att, hur dålig man är, så kan man med hjälp av sjukgymnastik och träning bli 

bättre. Att alla rörelser är bra, även om de bara är små och försiktiga. Hon tillägger: ”Om man 

tänker hur kroppen fungerar; rör man sig, flödar blodet mer och kommer runt på ställen där 

det kanske inte alltid är och hjälper då kroppen att läka.” 

      På frågan om hur Maria upplever träningens positiva och negativa effekter säger hon att 

träningen gjort henne gladare, starkare och börjat få henne på fötter igen. Det negativa anser 

hon vara förmågan att lätt bli överambitiös och risken med att ta för stora steg i träningen som 

kan medföra bakslag.  

     Avslutningsvis säger Maria: ”Jag har ju som sagt alltid varit en aktiv person och vill röra 

på mig och jag kommer att göra det, bara jag får ordning på allting. Det är ju deprimerande att 

inte kunna få röra på sig som man vill.” 

 

3.3.4 Samtal med Anna 

Anna är tjugotre år och studerande. Hon har tränat i olika former i stort sett hela sitt liv, men 

har främst ägnat sig åt löpning och längdskidåkning. Andra stora intressen är raska 

promenader, spinning och styrketräning. Hon kallar sig själv träningsnarkoman och tränar 
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idag så mycket hon kan, men endast efter fysisk förmåga, då skadorna gjort henne begränsad. 

Anna säger: ”Väldigt frustrerande, med tanke på att jag alltid har tränat mycket och verkligen 

vill kunna träna mycket. Men det är väl kanske det som har varit en del av problemet också: 

att man har tränat för mycket och/eller att man börjat träna för tidigt och för mycket efter 

skada.”  

     Anna började med sjukgymnastik i oktober hösten 2010 på grund av de långdragna 

idrottsskador hon drabbats av. Hon berättar att det började med problem i underbenen vid 

löpning och promenader och trodde då att det kunde vara benhinneinflammation. Problemen 

kom och gick, mer eller mindre, men kvarstod och blev värre för ungefär två år sedan. Hon 

berättar: ”När det var som värst fick jag som kramper i benen samtidigt som jag fick 

förlamningskänsla i benen, eller det var som att muskelaktiviteten blev ur funktion på något 

sätt.” Det visade sig bero på för stel vadmuskulatur som skapade spänning kring benet och 

orsakade tryck/smärta. Före detta, för tre år sedan, drabbades hon av en muskelbristning i 

stora muskelfästet kring höften som resulterade i att funktionen i vänster ben blev markant 

försämrad. Anna tillägger: ”Jag kunde inte gå eller springa ordentligt på ungefär ett år och det 

här kan jag fortfarande känna av.” För två år sedan, i samband med en magnetröntgen av 

höftmuskeln, upptäcktes även en stressfraktur i bäckenet vilket mer eller mindre gav svar på 

tal. Hon hade haft jätteont nere i korsryggen en tid. Anna tillägger: ”Så jag har skadat mig en 

del helt enkelt och varit mer eller mindre tvungen till att rehabilitera mig eftersom jag vill 

kunna träna.” 

     Efter många sjukhusbesök med ordination på vila och smärtstillande samt 

inflammationshämmande tabletter tröttnade Anna och kom överens med läkare om remiss till 

sjukgymnast. Där kom Anna överens med sjukgymnasten om att de skulle göra en 

introduktion av övningar som hon sedan skulle träna hemma och på gym. Fokus skulle ligga 

på uppbyggnad av främre lårmusklerna samt stretchövningar till vadmusklerna. Hon tränar 

eller tränade, innan hon återigen skadade knäet, på gym ungefär en till en och en halv timme, 

ungefär fyra till fem gånger i veckan ganska hårt så att hon blev trött och svettig. Benövningar 

gjorda för att stärka den främre och bakre lårmuskulaturen och nedre ryggmuskulaturen är 

ledorden. Anna tillägger: ”Men när jag ändå var där och träna så lade jag in alla stora muskler 

och tränade de också - mage, armar, axlar. Jag började även spinna en del, en eller två gånger 

i veckan, främst för lårmuskelstyrkan men också för att jag tycker det ger bra kondis plus att 

det är roligt!”  

     Hur länge rehabiliteringsträningen ska fortgå finns det ingen plan för. Anna säger: ”jag har 
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som sagt alltid tränat och kommer alltid att fortsätta träna utifrån kroppens förutsättningar så 

jag kommer börja med styrketräningen igen när knäet är bra”. Anna säger även att hon bara 

ser positiva effekter med träning som rehabilitering: ”Jag vet ju hur dåligt jag mår, både 

fysiskt och psykiskt när jag inte får eller kan träna. Rehabiliteringsträning är därför ett bra 

alternativ till rörelse/aktivitet om man vill röra på sig men kanske inte kan göra det till fullo 

på grund av att man får ont till exempel. Även om jag ibland får ont av träningen och vet att 

jag inte kan träna så mycket som jag vill och inte kan göra allt jag vill av träningen och som 

då också kan göra mig lite deppig, så mår jag ändå bättre av det för stunden. Heller träna lite 

och få lite ont för stunden, men bli starkare av det och känna sig glad, än att bara sitta hemma 

och knapra ipren och vila. Jag känner mig ju starkare och jag blir piggare och gladare av 

träningen, så är det bara!  

3.3.5 Samtal med Dagny  

Dagny är sjuttiosju år gammal och har tidigare arbetat som kontorist på Fagersta Bruk. Hon 

har bott på en stor gård och har i och med det alltid varit fysiskt aktiv och rört på sig mycket. 

Därtill har hon försökt promenera en del men efter en del otursamma olyckor har hon blivit 

fysiskt begränsad. Hon har bland annat varit med i en bilolycka där hon bröt benet, samma 

ben har hon brutit en gång till. Hon har ramlat i en trappa och gjort illa vristen och knäet, 

ramlat från en stol i badkaret samt halkat i full fart på en matta som också var den senaste 

händelsen. Detta orsakade smärta och stelhet i skuldran och ner i ländryggen.  

     Stelheten, i kombination med yrsel, gjorde att Dagny till en början blev ganska 

stillasittandes och inte rörde på sig så mycket, något hon kan ångra idag: ”Efter jag började 

med sjukgymnastik, har det blivit bättre så jag borde ha börjat med det tidigare – men man är 

efterklok och tänker att det ska gå över.” Dagny kontaktade till slut sjukgymnastiken och har 

nu gått där i ungefär tre år. Hon fick börja med att gå i varmvattenbassäng och bada för att 

hålla igång blodcirkulation och rörelse. Efter ett bra tag kände Dagny att bassängträningen 

inte gav några märkvärda effekter så hon bad om att få nya övningar i någon annan form av 

träning. Sjukgymnasten ordinerade därför ett träningsprogram innehållande olika typer av 

lätta styrkeövningar, både i maskiner och med gummiband för: skuldra, axlar, ben och rygg 

som hon nu följer. Hon gör även lite övningar vid ribbstolen och på step-upbräda; alla 

övningar femton repetitioner i två set. Dagny tillägger: ”Jag gick så länge i bassängen och 

efter ett bra tag gav det inte mig något mer så jag sa det till sjukgymnasten och frågade om jag 

inte kunde få göra något mer eller något annat. Då fick jag börja med de här övningarna som 

jag tycker har hjälpt mycket. Det är klart att bassängträningen också varit bra, man har ju rört 
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sig hela tiden, men jag tycker inte det har hjälpt just det här så mycket.”  

     Dagny fick också tips om att försöka träna hemma, göra lite lätta övningar med 

gummiband och att till exempel ta trapporna istället för hissen. Annars tränar Dagny på 

sjukgymnastiken två gånger i veckan på måndagar och onsdagar, minst en timme åt gången. 

Hon tillägger: ”Du vet, där händer det lite och då blir det lättare att träna, det är bra. Tränar 

man inte på när man är där, så får man inte vara där. Därför är det extra viktigt att man gör det 

man ska. Sedan har jag många bekanta som går där och då blir det lite kul också.” 

     Dagny berättar att hon tycker muskelskadan är mycket värre än då hon bröt benet. Hon 

menar att ett benbrott går lättare att åtgärda med hjälp av en operation medan muskelskadan 

är mer svårbehandlad. Hon säger: ”Jag har brutit benet två gånger, opererat för det och blivit 

bra, men det här sista med musklerna är många gånger värre. Mycket värre. Jag kunde aldrig 

tänka mig att musklerna kunde ställa till sådana problem.” Dagny har periodvis ätit 

inflammationshämmande tabletter men det är inget hon gör om hon inte nödvändigtvis måste: 

”Jag gillar inte att ta massa tabletter. Alvedon kan jag ta någon gång, annars så gör jag det 

helst inte.” Dagny har för övrigt fått specialgjorda iläggssulor som ska hjälpa henne att gå och 

stå på ett mer ergonomiskt sätt och undvika snedbelastning. Dagny tillägger: ”När jag går ska 

jag tänka på att ta lika långa steg. Du vet, när man har ont så blir det att man blir stel och lite 

rädd för att röra sig som vanligt men sjukgymnasten har sagt åt mig att försöka röra mig så 

normalt som möjligt och tänka på att jag ska belasta lika på båda sidor så att man inte blir 

sned eller överbelastar någon annan del.” 

     Det finns ingen rehabiliteringsplan för hur länge träningen ska fortsätta. Allt beror på hur 

Dagny själv känner och hur hon upplever träningens påverkan. Än så länge anser Dagny att 

träningen bara påverkat henne positivt: ” Jag tycker att träningen är bra och hjälper mig en 

del, även om jag inte har blivit och kanske inte heller kommer att bli helt bra. Men jag tycker 

att man känner sig lite starkare och piggare av det i alla fall.” Dagny tillägger: ”Jag tror helt 

klart att det här med att röra på sig och att träna är bra. Det var tur att man kom på det här med 

sjukgymnastiken, även om det kanske var lite sent, men bättre sent än aldrig.” 

 

4 Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken effekt fysisk aktivitet kan ha hos människor 

i rehabilitering, i detta fall hos kvinnor med olika typer av fysisk smärta. För att på bästa sätt 

ta reda på detta användes intervjuer som metod. Detta gav möjligheten till att få mer inblick i 
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den faktiska, självupplevda känslan hos personer som använder träning som rehabilitering och 

hur träningseffekterna upplevs: positiva och/eller negativa.  

     Varje intervjuperson gav även möjlighet till att skapa mer förståelse för huruvida tidigare 

forskning stämmer överens med den verklighet som råder då människors egna berättelser, 

känslor och upplevelser oftast utger mer än svaren på ett frågepapper. Intervjuerna gav även 

möjlighet till djupare frågesvar, vidarediskussion och bredare förståelse; man fick mer än svar 

på frågorna i sitt konkreta syfte, vilket var intressant. Huvudfrågorna för intervjuerna var: 

vilken bakgrund har de olika smärttillstånden, vilken form av fysisk aktivitet, duration, 

frekvens och intensitet används samt hur påverkas personerna i fråga av den fysiska 

aktiviteten på smärttillståndet: positiva och/eller negativa effekter. Dessa kunde sedan 

utvecklas och byggas vidare på. Antagandet angående frågeställningarna var att berättelserna 

gällande träningslängd, träningsgrad, typ av aktivitet, smärtorsak et cetera skulle skilja sig åt 

en del, vilket det även gjorde. Intervjupersonerna visade sig ha olika typer av smärta och vad 

den uppkommit ifrån, hur ofta och hur länge man gått på rehabilitering samt vilken typ av 

träning man använder sig av. Skillnad i rehabiliteringslängd och rehabiliteringsform var 

därmed ett faktum, vilket kan vara en del av upplevd känsla av effekter.  

     Majoriteten av de intervjuade upplever hittills träningen som positiv. Personen som ännu 

inte upplevt några märkvärda effekter, ansåg sig ha rehabiliterats under för kort tid för att 

påvisa detta, även om hon inte heller ansåg träningen som negativ. Vad alla de intervjuade har 

gemensamt är den upplevda effektens avgörande faktorer: regelbundenhet och individuell 

anpassning. Vad gäller individuell anpassning, kan detta knytas an till de tidigare studierna 

om att fysisk träning/aktivitet i kombination med hjälp och råd från exempelvis sjukgymnast 

ger bäst effekt. Som tidigare nämnts har aktiv, specifik och professionellt ledd träning visat 

sig ge 20-30 procent bättre smärtlindrande effekt vid långvariga smärttillstånd, än vid 

behandling där patienten inte aktiveras fysiskt.
40

 

     Huruvida träningen upplevs positiv beror främst på upplägg av träningsprogram samt 

respektive intervjupersons förmåga att kunna träna regelbundet på en lagom nivå där alla 

faktorer: intensitet, duration och frekvens är inblandade. Förmågan att kunna känna in sin 

kropp; hur den fungerar och vad den är byggd för är en annan viktig faktor som spelar in 

gällande upplevd positiv effekt. Det viktigaste är därmed inte att träna hårt innebärande 
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många svettiga övningar som kräver mycket muskelarbete, utan att anpassa 

träningsövningarna efter lokaliserad smärta och kroppens tillstånd; det är en fråga om varje 

enskild individs behov att uppnå bästa effekt.  

     Gemensamt för de intervjuade är även att träningen upplevs som positiv endast när 

träningen utförs regelbundet på en lagom nivå, där lagom nivå definieras utifrån varje enskild 

individs känsla och fysiska förmåga. För hårt träningspådrag resulterar i 

överbelastningsskador och efterföljande negativa effekter; oregelbunden eller utebliven 

träning, ökad smärta och minskad fysisk rörelsekapacitet. Balansen mellan frekvens, duration 

och intensitet har därmed en betydande roll för de positiva effekterna. Som nämndes i 

inledningsavsnittet så bör man utföra fysisk aktivitet regelbundet cirka 30 minuter per dag för 

att uppnå maximala prestations- och hälsoeffekter.
41

  

    Att ha i åtanke gällande upplevd känsla av träningseffekter är den individuella tolkningen 

av smärta och smärtupplevelse. Som tidigare nämnts, reagerar vissa starkare på en viss typ av 

smärta än andra och svarar även bättre på en viss typ av träning än andra. I detta fall får man 

utgå efter att alla har smärta och går på rehabilitering och därefter tolka upplevelsen av 

effekter. I detta fall stämde upplevelserna relativt bra överens och tolkningen av 

intervjupersonernas berättelser är att de är överens; all rörelse och träning är positiv, men i 

olika bemärkelser samt att de på något vis upplever positiva effekter av träningen. Som det är 

skrivet i bakgrundsavsnittet, har personer med kronisk smärta oftast låg fysisk kapacitet och 

kopplar rörelse med smärta som i sin tur skapar en ond spiral till sämre livskvalitet.
42

 Det 

gäller därför att ta sig över smärttröskeln och börja vara fysiskt aktiv, som inte bara bidrar till 

starkare fysisk, utan även till ett bättre mentalt välbefinnande, som i sin tur kan underlätta 

smärthanteringen. 

     Genom upplevd känsla och förbättring av fysiska funktioner påvisar intervjupersonerna att 

tidigare forskningsresultat stämmer relativt bra, då dessa påvisat positivt bidragande effekter 

vid behandling av olika sjukdomar och smärttillstånd: direkt eller indirekt. Som tidigare 

nämnts, så har fysisk aktivitet påvisat positiva effekter gällande smärtlindring hos personer 

med kronisk smärta. Den fysiska aktiviteten hos dessa personer anses inte bara minska 

muskelspänningen, förbättra kroppsuppfattningen och den funktionella kapaciteten utan även 
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påverka stämningsläget positivt; intervjupersonerna upplever att de känner sig piggare, 

gladare, starkare, rörligare och har mindre smärta i samband med träning. Vad som dock 

fortfarande är otydligt är i vilken utsträckning effekten är positiv; personerna i fråga känner 

sig bättre, men inte helt bra. Detta är troligtvis en fråga om vilken typ av smärta man har och i 

vilken utsträckning den kan lindras, hur länge man har tränat, vilken typ av träning man utför 

samt hur kroppen svarar på träningen. Detta kan i sin tur bero på till exempel ålder, 

kroppssammansättning, gener och tidigare fysisk förmåga.  

     Alla intervjuade var på något vis fysiskt aktiva innan påbörjad rehabilitering men med mer 

eller mindre medvetenhet och i olika former. Två av de intervjuade var medvetet fysiskt 

aktiva i form av träning medan resterande var fysiskt aktiva på arbetet eller i 

hemmet/vardagen. Liksom olikheter i tidigare fysisk aktivitetsnivå, varierade åldern med ett 

spann på tjugotre till sjuttiosju år. Däremellan var åldrarna fyrtiofem, fyrtiosex och femtioett 

år. Ingen av dessa faktorer verkar dock ha någon betydelse för huruvida effekterna är positiva 

och/eller negativa gällande träningen; det är fortfarande en fråga om självupplevd känsla som 

inte påverkas av specifika faktorer.  

     Träningsperiod och träningspass varierar; några har gått på rehabilitering någon månad 

medan andra har gått i några år. Vissa tränar några minuter varje dag, medan andra tränar 

uppåt en timme eller mer flera gånger i veckan. Även om dessa aspekter skiljer sig åt, är 

upplevd känsla relativt likvärdig. Som det nämndes i inledningsavsnittet så kan en del 

träningseffekter ses redan efter bara någon/några veckor. Fortgår träningen sedan i månader 

upp till år kan effekterna bli avsevärda.
43

 Om än träningsperiod skiljer sig åt bland 

intervjupersonerna är synen på effekter relativt likvärdiga vilket är intressant. Detta påvisar 

ännu en gång att fysisk aktivitet i olika former på något vis inverkar positivt på människan, 

oavsett träningslängd eller träningsmängd. Det lilla man tränar medför någon form av positiv 

effekt, om än regelbunden träning flera gånger i veckan under en viss tid har optimal effekt.                       

Att nämna ytterligare är att alla de intervjuade går på rehabilitering på obestämd tid; allt beror 

på hur kroppen svarar på träningen och på hur den fortsatta känslan av träningen upplevs - 

positiv eller negativ. För några av de intervjuade verkar dock träningen, oavsett smärta eller 

inte, vara en livsinvestering för att både kropp och själ ska må bra. Att tänka på här är som 

tidigare nämnts vinsten av att samordna ett omfattande rehabiliteringsprogram; multimodal 
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rehabilitering som i slutänden leder till minskad smärta, ökad funktions- och arbetsförmåga 

hos individen som i sin tur bidrar till ekonomiska vinster i samhället.
44

 

     Kroppen är byggd för rörelse och mår bra av fysisk aktivitet. De flesta organ och vävnader 

påverkas av arbete och anpassar sig till regelbunden träning samt stärker kroppens skelett och 

muskulatur. Även om smärta till en början kan hindra en person till rörelse så kan rörelse, 

fysisk aktivitet, vara en utav de bättre medicinerna till återhämtning. I många fall ordineras 

olika antiinflammatoriska tabletter kombinerat med vila, vilket inte bör vara den enklaste 

lösningen till problem. Som tidigare nämnts försöker man utveckla fler alternativ till 

behandling av långvarig smärta; olika instrumentmetoder som till exempel elektrisk 

stimulering, akupunktur, massage, manipulation/mobilisering, avslappningsövningar och 

träning/fysisk aktivitet. Flera av de intervjuade ansåg att tabletter inte bör vara den främsta 

lösningen till att förtränga smärta. De menar att tabletter endast minskar symtomen, men inte 

har någon långsiktig effekt eller lösning på problemet; att äta tabletter är som att förtränga, 

men förlänga smärtan. 

 

4.1 Vidare forskning 

Idag studeras den fysiska aktivitetens effekt på människan i stor utsträckning och allt fler 

studier visar att fysisk aktivitet har positiv inverkan på människan i flera avseenden. Fysisk 

aktivitet kan bidra till minskad risk för en rad olika sjukdomar och smärttillstånd samt bidra 

till ett ökat välmående såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Denna studie kan påvisa detta 

ytterligare genom de intervjuer som utförts; personer med olika smärttillstånd har fått 

möjligheten att dela med sig av sina erfarenheter och upplevd känsla av fysisk aktivitet som 

rehabiliteringsform, som därefter kunnat tolkas och bidragit med ett nytt resultat. I detta fall 

speglade detta resultat tidigare studier, om att fysisk aktivitet inverkar positivt på människan. 

Genom de intervjuer som utförts har människors egna berättelser, känslor och upplevelser 

tagits fram, vilket bör tolkas som trovärdigt. För att stärka resultatet ytterligare skulle 

framtida, liknande studier, kunna utföras med vissa komplement; en intervjustudie kombinerat 

med fysiologiska tester. Dessa skulle utföras i studiens början och i studiens slutskede för att 

kunna påvisa eventuella skillnader mellan mättillfällena. Intervjufrågorna, de fysiologiska 
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testerna samt upplägg och utförande skulle vara detsamma för att stärka reliabiliteten i 

mätningen. Resultaten i studiens början skulle analyseras för att sedan kunna jämföras med 

nästkommande mätning i studiens slutskede. Genom att använda dessa mätmetoder vid två 

tillfällen skulle resultatet bli bredare och kunna tolkas ur flera perspektiv; den upplevda 

känslan samt den faktiska fysiska förändringen, som är det intressanta för resultatet. 

 

5 Slutsats 

I och med denna intervjuundersökning har frågeställningarna kunnat besvaras och utifrån 

detta även konstaterats att den fysiska aktivitetens effekt vid rehabilitering mestadels är 

positiv. Fysisk aktivitet som rehabilitering ger positiva effekter så länge träningen 

individanpassas och ser till aktuellt smärttillstånd. Regelbundenhet samt en lagom nivå på 

frekvens, duration och intensitet är ledorden för optimala effekter. Intervjupersonerna känner 

sig piggare, gladare, starkare, rörligare och har mindre smärta i samband med träning. Vid 

utebliven träning upplever personerna försämring av fysisk kapacitet samt ökad smärta, vilket 

stärker slutantagandet ytterligare.  
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Litteratursökning    Bilaga 2 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att undersöka vilken effekt fysisk 

aktivitet kan ha hos människor i rehabilitering, i detta fall hos kvinnor med olika typer av 

fysisk smärta. Mina frågeställningar var: 

 

- Vilken typ av åkommor behandlas? 

- Vilken form av fysisk aktivitet och vilken duration, frekvens och intensitet används? 

 Hur påverkas personerna i fråga av den fysiska aktiviteten - positiva/negativa 

effekter? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 
Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet rehabilitering 

Physical activity 

Sjukgymnastik 

Sjukgymnastik fysisk aktivitet 

Smärta 

 

 

 

Var har du sökt? 
Google 

Google Scholar 

PubMed 

Wikipedia 

 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Google: Fysisk aktivitet rehabilitering 

Google Scholar: Fysisk aktivitet rehabilitering 

Google: Smärta 

Google: Sjukgymnastik fysisk aktivitet 

 

Kommentarer 
Jag tycker att det var relativt lätt att hitta material till mitt ämne, då fysisk aktivitet som 

rehabiliteringsform verkar vara ett ämne som ligger rätt i tiden och att det då finns mycket 

forskat om just detta. Jag har, som ovan sett, hittat mest material genom att söka på Google. 

Bara genom att använda sökorden ”fysisk aktivitet rehabilitering” fick jag fram en del bra 

resultat, som kom till användning. Här fick jag även fram FYSS i pdf, som kom till användning. 

 
 

 



 

INTERVJUFRÅGOR    Bilaga 3 

 

- Kön 

- Ålder 

 

1. Av vilken anledning går du på rehabilitering? 

- Typ av smärta? 

- Smärt/skadeorsak? 

 

2. Valde du att själv påbörja rehabilitering med sjukgymnastik eller var det på ordination 

av läkare? 

 

3. Hur länge har du gått på rehabilitering? 

 

4. Hur länge är det planerat att träningen ska fortgå? 

 

5. Hur ser ditt träningsprogram ut angående... 

- Typ av aktivitet? 

- Frekvens, dvs hur ofta? 

- Belastning/intensitet, dvs hur ”hård” träningen ska vara? 

 Duration, dvs längden på varje pass? 

 

6. Var du fysiskt aktiv innan du påbörjade rehabiliteringen, i så fall på vilket sätt? 

 

7. Är du fysiskt aktiv utöver rehabiliteringen? 

 

8. Hur upplever du att du påverkats, fysiskt/psykiskt av träningen hittills? 

Positiva/negativa effekter? 

 

9. Tror du att du kommer fortsätta vara fysiskt aktiv efter avslutat träningsprogram? 

 

 

 



 

Intervju 31/1 2011 med ”Ylva”    Bilaga 4 

 

Ja, som jag har berättat lite om tidigare så ska jag skriva en uppsats om den fysiska                          

aktivitetens effekt vid rehabilitering och därför kommer då frågorna mest handla om just 

fysisk aktivitet, hur du upplever rehabiliteringen och så vidare… Öhh, men vi kör väl på här 

med frågorna… 

-Mm, okej...jaa vi kör på här så ska jag försöka svar så gott jag kan! Haha… 

-Öh, hur gammal är du? 

-Fyrtiofem, är jag… 

-Fyrtiofem, okej… 

-Av vilken anledning går du på rehabilitering, alltså vilken typ av smärt/skadeorsak har du? 

-Okej, jag har ont nere i korsryggen. Jag är överrörlig i höfterna, som gör att jag ska gå och 

bygga upp småmusklerna runtomkring… 

-Kring höften då alltså? 

-Ja precis, för att jag ska bygga upp mer stabilitet på själva ryggen. 

-Okej… ja och hur..det har du bara fått alltså? 

-Ja, jag är född med att vara överrörlig, så det bara är så helt enkelt..haha. Desto äldre man 

blir, desto mer stelnar man ju till sen kan man ju som sagt bygga upp det här med de här 

småmusklerna som gör att de… 

-Jaha okej…ja då har det alltså inte hänt något speciellt alltså , utan det bara är så? 

-Ja precis. Jag är bara född så helt enkelt haha… 

-Okej haha. Öhh… valde du själv att börja med sjukgymnastik eller var det på ordination av 

läkare? 

-Ähej, jag har nog bett om det faktiskt, att jag ska få det... 

Ahaa, okej men det är ju bra. 

-Ja precis… 



 

-Ja, annars brukar man ju nästan få tjata till sig det mesta när man har ont någonstans och vill 

få hjälp… 

-Jag har gått ganska många år. Jag har gått periodvis och jag vet ju att jag blir bättre när jag 

går… Missköter jag mig, blir jag ju sämre och då lär jag gå till läkare igen och det vet dem ju 

om nu så… Går man sådär så vet man att det blir ordentligt gjort och då får jag inte ont och 

behöver inte gå till läkare. Nu har jag ju kunskapen så nu vet jag ju hur jag ska göra. 

-Jag tänkte fråga hur länge du har gått nu, men då har du alltså redan gått några år… 

-Ja det är några år från och till. Jag försöker även gå till såna här massörer för att mjuka upp, 

för att så länge min kropp är mjuk så fungerar det ganska bra. I och med det här då, så drar 

man upp kotorna som har hamnat lite fel då, eftersom jag är överrörlig. Att man går och 

knäcker de rätt, sen får man börja om med träningen igen sen. 

-Okej, ja precis så man mjukar upp. Blir det värre när det är kallt ute då? Lättare att man blir 

stel och får ont och så? 

-Jo ja. Det blir det ju. Det blir ju att man får gå och spänna sig och då blir man ju automatiskt 

stelare och då är det ju kört direkt igen. 

-Ja precis. Och drygt att det är ryggen också...det är ju... 

-Ja precis...det är ju hela kroppen liksom. 

-Ja precis. Mage och rygg som håller upp allting. 

-Jo. Jag brukar säga det att ”gå och ligga kan jag göra, men inte sitta och stå”. Haha, ja det är 

inte mycket man kan göra då, det är inte mycket man kan jobba med då! 

-Haha nej precis... Öhh mm...och då är nästa fråga, hur länge det är planerat att du ska 

fortsätta med träningen men då är väl det i princip hela livet..? 

-Ja, det är ju livstid jag måste träna..så är det ju. 

-Ja precis, även om det kan kännas lite drygt så är det ju för ditt eget bästa. 

-Jo men precis, så är det ju. Det är ju det där med att få in det på rutin för då blir det ju bra. 

Jag vet ju det, men så fort man börjar känna sig bättre så tänker man att ”nu kan jag sluta, nu 

känns det bra” och så slutar man och så är det kört igen… 



 

-Ja precis, man börjar alltid för tidigt. Man tror att man är bra så är man inte det i alla fall. Jag 

vet vad du menar – jag har en massa idrottsskador och jag har gjort det där misstaget några 

gånger..haha… 

-Haha ja precis, man är hopplös! Vad är det för idrotter du håller på med dårå? 

-Jag håller på mest med löpning och längdskidåkning… 

-Jaja… 

-Ja, jag började med löpargruppen här i fagersta för ett tag sen, du kanske läste om det i 

fagerstaposten förut? 

-Jaha, jaja..jo det läste jag om. Jag brukar till och med se er här utanför ibland…haha 

-Haha, jaha! Ja vi brukar ju springa förbi här utanför ibland…men nu har jag skadat mitt knä 

så nu har jag inte kunnat vara med på några månader… 

-Jaha…ja, det är ju typiskt..haha… 

-Haha jo det är ju det… Hmm nu ska vi se..ööhm…Hur ser ditt träningsprogram ut angående 

typ av aktivitet? 

-Okej..Ska jag säga vad jag gör för typ av övningar eller? Precisera vilka övningar jag gör? 

-Ja, ja precis! 

-Okej. Jag ligger på mage och lyfter på benen, ett i taget ovenför marken eller ovanför golvet. 

Det gör jag..och sen.. 

-Okej..typ såna här rygglyft..? 

-Ja, nej..man lyfter bara på benen..Sen gör jag den här, man ligger på samma sätt, och sen 

lyfter man överdelen. Den känns jättelarvig när man ligger där på golvet och lyfter lite på 

sig..det ser ju inge jobbigt ut, men det är faktiskt jättejobbigt. Haha…Och sen så…kör jag en 

övning, man ligger på samma sätt här också, men man har någonting i händerna som man för 

bakom ryggen så här vet du… Den är bra, för att den tar både upptill och nedtill. Sen gör jag 

lite stretchövningar och sen går jag. Gå det tycker jag är bra, det gör jag ganska mycket, men 

springa det gör jag inte, då blir jag dålig direkt. Men just att gå, det gör jag. Jag går ju ganska 

fort då. Det är ju inte mycket och det är j inga stora grejer man gör, men det ger mycket ändå. 



 

-Ja precis, det gör mycket..! 

-Ja, det gäller ju bara att man gör det kontinuerligt. Jag brukar köra morgon och kväll, annars 

brukar jag köra på middagar ibland också. Det brukar jag göra när jag är riktigt dålig eller så 

här i uppstarten när jag lär köra på mycket. Så det blir ju två till tre gånger om dagen.. 

-Jaha, okej. Tre gånger om dagen alltså..Är det så nu också eller..? 

-Nja, nu kör jag bara morgon och kväll. Den på middagen gör jag inte just nu, eftersom det 

har blivit lite bättre nurå.. På varje sånt här pass brukar jag köra tio gånger först, för att sedan 

öka på till femton, tjugo… Jag måste ta det lugnt först och sen öka succesivt. Jag brukar ta 

någon månad i taget, göra det sakta. För går det för fort och blir för tungt, får jag bakslag och 

blir dålig istället… 

-Okej, ja…jo men det är väl så man lär göra – känna in ordentligt och ta det lugnt.. 

-Ja, men det är jättesvårt att veta vart gränsen går – när man kan öka och hur mycket.. 

-Ja precis. Det är ju återigen det där med att ”åh nu känner jag mig bra, nu kan jag nog köra på 

lite till” även fast man kanske inte är riktigt bra inuti i alla fall… 

-Ja precis! Men det som är bra är att jag känner det ganska snabbt. Känner jag att jag kört på 

för hårt, får jag sänka lite, men eftersom att man redan förstört det lite då brukar jag få sänka 

ett snäpp till då. Det är som att man går två steg framåt och ett steg bakåt… Men aah, det går 

successivt framåt i alla fall.  

-Aah, mm… det låter bra det  i alla fall.. 

-Öhhm nu ska vi se..då har vi redan varit inne på hur ofta.. och hur hård träningen är..? men då 

är väl den… 

-…Ja den är ju inte speciellt hård egentligen. Det är ju inga stora muskler man jobbar med 

direkt, utan det är ju småmusklerna. Det ska ju vara smått liksom och som sagt – det ser ju 

jättelarvigt ut när jag ligger där på mage..haha… 

-Haha, jo jag förstår vad du menar och jag håller med! Gör man många såna där, så blir man 

ju trött! 



 

-Haha ja, så känner man sig så stel när man ligger där. Sen är ju jag lite överviktig också, så 

jag skulle ju behöva gå ner lite… Men det blir ju faktiskt också lite bättre nu, när jag rör på 

mig mer. 

-Mm jo… 

-Ja det blir ju bara en ond cirkel annars liksom – har jag mer och bära på, så skapar det mera 

tryck och jag får ondare… 

-Ja precis, så är det ju.. Nu ska vi se, durationen på varje pass, alltså längden på varje pass – 

hur länge brukar du hålla på med övningarna? 

-Hmm nu ska vi se. Det tar inte så lång tid, tio minuter en kvart kanske. Max en kvart som 

längst tror jag. Så det är ju ingen lång tid, så man kan ju inte skylla på att man inte har tid, för 

tid har man ju. Det gäller bara att man tar sig tiden till att göra det. Men du vet, man kanske 

har hunnit gå och lägga sig, så kommer man på ”fan, nu har jag inte gjort mina övningar”..så 

tänker man att man kan göra det imorgon istället, så blir det inget och då har man ju redan 

förstört. Det är ju bara att man vänder på sig i sängen egentligen och gör övningarna, men det 

gör man ju inte haha… 

-Haha nej precis, det gäller bara att man tar sig i kragen och gör det helt enkelt… 

-Och när du är på sjukgymnastik, det kanske jag inte har frågat än förresten, men när du är där 

hur länge brukar du köra på då? 

-Jag brukar inte gå där så mycket nu faktiskt. Jag gör mina övningar hemma. Det var i början 

jag var där och fick instruktioner på hur jag skulle göra och så vidare som jag gick där. Jag 

gick väl där tio gånger och då fick jag köra på såna här maskiner, men efter tio gånger så får 

man ju inte gå kvar. Då började gå på gymet i simhallen istället, men då körde jag på för hårt 

igen så då brakade det lös igen. Då fick jag börja om och gå tillbaka till övningarna och sen 

har jag fortsatt med de. Det passar mig bättre och jag vet att det fungerar, så då kör jag på det. 

-Okej! Ja, vet man att vissa metoder hjälper så är det väl bara att köra på med det! Var du 

fysiskt aktiv innan du påbörjade rehabiliteringen och i så fall, på vilket sätt? 



 

-Nja, jag kan väl inte påstå att jag var speciellt aktiv… Det är klart, som ung och sådär 

spelade man en del fotboll och sådär, men det var ju då det! Men innan det här så..nej jag kan 

nog inte påstå att jag var speciellt aktiv. Och sen kom ju det här med ryggen successivt och då 

började man ju röra på sig mindre istället. 

-Okej…. och är du fysiskt aktiv utöver rehabiliteringen nu? 

-Nej det är jag ju inte… Det enda är väl att jag försöker gå så mycket som möjligt och nu när 

jag har flyttat intill stan, så tänkte jag väl försöka börja cykla till jobbet så mycket som 

möjligt, när det börjar bli vår och sådär… 

-Okej..ja, då kom vi in lite direkt på nästa fråga också – vad har du för typ av yrke? Är det 

fysiskt krävande och är oergonomiskt och så eller? 

-Jaha, nejnej det är det inte. Jag arbetar ju nere på samhall och det är ju ofta personer med 

olika problem som jobbar där, så jag sitter i receptionen nu. Jag städade förut, men det 

fungerade inte. Du vet det här med armarna utåt och gå och moppa, det blir för tungt.  

-Okej, jag förstår. Ja precis…. Och nu kanske en utav de viktigaste frågorna kommer här 

egentligen, hur upplever du att du har påverkats, både fysiskt och psykiskt av träningen 

hittills? Positiva/negativa effekter? 

-Jadu nu ska vi se…. Jag skulle nog säga..ja..alltså..jag skulle bara säga positivt. Jag kan ju 

inte säga att det är något negativt i sig med att träna. Jag skulle nog säga att det mer är mitt 

beteende som är negativt, att jag måste få in för mig själv att jag måste träna – disciplin helt 

enkelt.  

-Okej….ja så slutsatsen är helt enkelt att du känner att du blir bättre när du tränar? 

-Ja precis och i och med att jag går på kontroll hos sjukgymnasten varje måndad, så får jag ju 

det här att ”jag måste träna” och då göt jag det, än om en läkare skulle säga till mig att ”gå 

hem och träna” för då gör jag ju inte det. Det vet jag ju om. Så det här med kontroll tycker jag 

är bra, det funkar bättre för mig då jag får det här att ”jag måste”. 

-Ja precis, att man får en liten spark på baken liksom. Jag tror att det är bra det och att det kan 

hjälpa till en hel del. 

-Ja precis. Det blir ju att man måste sköta sig då, så det är ju jättebra haha… 



 

-Ja så då går du dit en gång i månaden alltså.. 

-Ja precis! 

-Det skulle jag också behöva tror jag haha… Usch vad jag har slarvat med mina övningar 

haha.. 

-Haha jasså! 

-Haha ja… jag har inte gjort mina övningar på två månader nu tror jag..illa! haha Och min 

sista fråga här är, om du tror att du kommer fortsätta vara fysiskt aktiv efter avslutat 

träningsprogram, men då kommer du väl vara det antar jag med tanke på din situation? 

-Ja precis. Jag hoppas att jag kommer till den här nivån när jag vet att jag kan hålla mig till 

mina övningar och verkligen får in den här rutinen, för då vet jag ju att jag inte får de här stora 

problemen i ryggen. Jag tror nämligen inte det, men som sagt – det är ju mitt tänk där som kan 

vara till problem ibland, menmen vi är ju bara människor. 

-Ja precis. Man får verkligen försöka ta fram det här positiva och negativa med träningen 

eftersom det lönar sig i slutänden. ”Jag vet ju att, om jag gör det här, så mår jag bättre och 

fungerar bättre – därför ska jag göra det här. Punkt liksom” 

-Ja precis. Och jag kan ju inte säga att jag inte har tid, för tid har jag ju. Det är just det här 

rutinmässiga som jag tror är viktigast, i alla fall för min del. Just det här att få in när man ska 

göra, så att man gör det. 

-Ja precis. Men man kanske kan göra så att man bestämmer sig för att till exempel, jag gör det 

här nu varje dag före frukost och innan jag går och lägger mig, så har jag det gjort sen. 

-Ja precis, att man kanske kan sätta upp någon form av schema…men jag rtcker ju inte om det 

här med rutin, det är det som är problemet. Men jag måste kanske ha ett sånt i alla fall, för att 

det ska fungera. Jag skulle nog behöva en hemma som sa åt mig att nu ska du träna! Haha 

-Haha ja, jag kan ju börja ringa och tjata lite på dig annars haha… 

-Haha ja, vad rädd jag skulle bli! 

-Haha jaa….jadu…nu har inte jag några mer frågor, men om det är något som du känner att 

du vill tillägga så får du jätte gärna göra det..? 



 

-Okej, ja nej…jag tror faktiskt att du har fått med nästan alla frågor som finns… 

-Okej, ja jag tyckte det var lite klurigt när jag skulle sammanställa frågorna just av den 

anledningen om jag skulle få  med allting, men då verkar jag ha fått det då i alla fall…jag ska 

väl inte uppehålla dig nå mer nu, men jag får tacka så jättemycket för att du tog dig tid och 

ville ställa upp på det här! 

-Jarå, det var så lite så! Det är bara kul att man kan hjälpa till och svara på lite frågor om det 

behövs! 



 

Intervju 31/1 2011 med ”Ann”     Bilaga 5 

 

-Vet inte hur mycket jag hann berätta om den här intervjun på telefon, men i alla fall 

så...pluggar jag sista året på Gymnstik- och Idrottshögskolan i Stockholm...och nu ska vi 

skriva en C-uppsats, då jag har tänkt skriva om ”den fysiska aktivitetens effekt vid 

rehabilitering”. Intervjun idag kommer därför just handla om det...Jag har frågorna här så, vi 

sätter väl igång helt enkelt! 

-Jaja jaa...Ja vi gör det! 

-Hur gammal är du? 

-Jag är femtio år, snart femtioett 

-Okej aah… Eftersom att vi ska prata om fysisk aktivitet vid rehabilitering idag, så kommer 

frågorna handla om just detta.. 

-Aaa , ja okej… 

-Så då börjar jag med att fråga, av vilken anledning går du på rehabilitering, alltså vilken typ 

av smärta har du och vad har du fått den ifrån? 

-Ja, jag städar då och jag har muskelmyargi heter det…under skuldran. Och det blir det ju då 

eftersom att man går och moppar.  

-Okej, så det har du fått i och med jobbet dårå? 

-Ja precis, det är en ansträngning… 

-Okej, aah…Valde du själv då att börja med sjukgymnastik eller var det på ordination av 

läkare? 

-Öhh, ja det var väl doktorn som gav en ordination.. 

-Okej…Hur länge har du gått på sjukgymnastik? 

-Jadu, det är nog två månader är det… 

-Okej, så två månader… 

-Aaa, två månader… 



 

-Okej och är det sagt någonting om hur länge du ska fortsätta eller beror det på hur du 

känner..? 

-Ja det beror på hur jag känner, tills jag känner att det blir bra då… 

-Mm okej…Hur ser ditt träningsprogram ut angående typ av aktivitet, alltså vad är det du ska 

göra? 

-Jaa…jag  får gå och vad hettere…bada och sen har jag fått lite övningar som jag ska göra 

hemma och sådär.. 

-Okej..och vad kan det innebära för form utav… 

..Övning? 

-Aa precis..? 

-Ja, jag ska stå på speciella vis och sträcka ut armarna och sådär då…Och sen ska jag väl upp 

dit igen den femtonde februari så ska jag väl gå igenom med någon annan sjukgymnast som 

ska gå igenom lite andra grejer med mig.. 

-Okej, så du gör lite olika typer av stretchövningar och så då kan man säga..? 

-Aa, precis… 

-Mm okej… Och hur ser det ut angående frekvens, alltså hur ofta du ska göra de här 

övningarna? 

-Hur ofta jag tränar? 

-Aaa? 

-Öhhm, jag försöker nog göra någon gång varje dag.. 

-Okej, men det är ju bra. Det är ju bra att du har övningar som du lätt kan göra hemma också.. 

-Mm, aaa precis… 

-Aa, och då kanske intensiteten alltså belastningen på träningen inte är så jättehård heller..? 

-Nej precis, det är lite mildare… 

-Precis, bara själva övningarna liksom… 



 

-Hur länge brukar varje pass vara om man säger..? 

-Det brukar inte ta så länge, tre-fyra minuter kanske… 

-Okej, men om man säger…träningen på sjukgymnastiken då, hur länge brukar den vara? 

-Jadu, nu har jag inte varit där på ett tag men…det har varit varje vecka, men nu har det varit -

uppehåll där för att de skulle få någon ny sjukgymnast där då.. 

-Okej…var du fysiskt aktiv innan du påbörjade sjukgymnastiken och i så fall, på vilket sätt? 

-Ptja…jag har väl tagit promenader, men inte några speciella grejer, det har jag inte…man 

orkar inte så mycket heller när man går och städar hela dagarna. Det är ju som en fysisk 

aktivitet det…Det blir ju väldigt hårt..det kan ju bli väldigt jobbigt så, och då behöver man 

inget extra liksom.. 

-Aa, aa precis…Har du någon sån här stegräknare kanske så att du ser..? 

-Nejnej det har jag inte, men det brukar ju bli jättemycket steg i alla fall… 

-Men då kanske du är fysiskt aktiv utöver rehabiliteringen också då, eftersom att du går och 

städar hela dagarna..? 

-Ja precis, man är ju det. Det blir ju lite som träning hela tiden..’ 

-Okej…öhhm och nu kanske några utav de viktigaste frågorna kommer då..Hur upplever du 

att du har påverkats, både fysiskt och psykiskt av träningen hittills? Både positiva och 

negativa effekter? 

-Lite positivt är det väl, men man får ju akta sig också så att man inte håller på för hårt medan 

man tränar i och med att jag har en ansträngningsmyargi som gör att jag inte får köra på för 

hårt heller, jag menar jag måste ju vila nästan. Jag måste tänka hela tiden hur jag gör, eftersom 

det är en ansträngning jag har som gör att jag kanske inte ska göra för hårda grejer – det är ju 

inte heller bra. 

-Aaa precis..Okej, ja men känner du att träningen kanske har gjort dig lite starkare som gör att 

du känner att du kanske kan köra på lite hårdare gång till gång? 

 



 

-Öhh aa, naa det är för svårt att säga än tycker jag. Jag jobbar ju inte så mycket än. Jag är ute 

två timmar nu sen ska jag till läkaren imorgon då som ska se hur det ser ut och säga om jag 

ska öka på lite igen då..och då se vad som händer.. 

-Aaa okej… 

-Jag har ju inte hunnit känna så mycket än, eftersom jag inte har heltid nu då..Jag har ju bara 

två timmar nu, så jag har väl inte hunnit utvärdera det än… 

-Okej..aa så då kan man alltså säga att de negativa effekterna är att, om du tränar och det blir 

för mycket så blir det negativt istället för positivt..? 

-Ja precis, det måste man akta sig för. Man måste liksom försöka hålla det så pass lågt så att 

det inte blir för hårt i och med att jag har en ansträngning. Det beror ju så mycket på vilken 

typ av skada man har och så, men jag måste akta mig lite då… 

-Precis, det gäller att hitta balans.. 

-Aa precis…annars kommer man  ju in en sån här ond cirkel… 

-Precis..samtidigt som det är lite det här att det ska göra lite ont i början när man tränar, men 

inte så ont att det sitter kvar någon dag efter träning.. 

-Jaja, litegrann ja men inte så att det blir för hårt så att det gör ont igen liksom.. 

-Det här kanske är en liten konstig fråga, men om det är någon i din nära omgivning som har 

märkt någon skillnad på dig att du kanske utstrålar mer styrka och energi..? 

-Utav det här som jag går på? Ja, nej det är det inte någon som har sagt något om.. 

-Och sista frågan här var ju vilken typ av yrke du har, men då vet jag ju redan att du städar.. 

-Ja, precis – lokalvårdare... 

-...och att det är ganska fysiskt krävande och oergonomiskt...och att detta då är en bidragande 

orsak till varför du har ont. 

-Ja precis, det är ju det som är orsaken från början.. 

-Precis. Jadu, då har jag frågat allt som jag vill fråga...om du har något som du själv känner att 

du vill tillägga så är det bara och göra det! 



 

-Okej, ja nej jag tror inte att det är någonting... 

-Okej...men då får jag tacka så mycket för att du ville ta dig tid! Det här uppskattas 

jättemycket..! 

-Ja jo, det var så lite...Hoppas du har fått ut lite av det du ville få ut nu... 



 

Intervju 27/1 2011 med ”Maria”    Bilaga 6 

 

-Ja då ska vi se...Vet inte hur mycket jag hann berätta i telefon, men i alla fall så ska jag skriva 

en C-uppsats om effekten av fysisk aktivitet vid rehabilitering. Jag går sista året nu, på 

Gymnastik- och idrottshögskolan, så av den anledningen är det. Så vi sätter väl igång med 

frågorna helt enkelt! 

Hur gammal är du? 

-65 är jag född.... 

-..då är man alltså... 

-guu jag håller knappt koll själv på hur gammal jag är...46 år är jag.. 

-Okej...öhm, av vilken anledning går du på rehabilitering, alltså vilken typ av 

smärt/skadeorsak har du? 

-Jag blev utbränd, jag fick ett barn med hjärtfel och jag har fel på ämnesomsättningen i grund 

och botten, så att när jag eller min kropp utsätts för stress, slår min kropp bakut. Första 

halvåret var väldigt turbulent – jag började jobba för mycket, jag började springa runt som en 

idiot. Jag promenerade en del, samtidigt som jag gick upp 27 kilo i vikt, inte för att jag bara åt 

utan på grund av all stress. Jag fick också inflammation i ryggen för att jag gick och spände 

mig och efter ett år kunde jag inte gå. Det blev för mycket plus att det blev mer sorger i 

familjen och så, Så jag brände ut mig totalt och fick inflammation i nästan hela kroppen. Och 

här liksom...Jag har alltid tränat. Jag har tävlingssimmat...och så länge jag man rört på så och 

haft genomströmning i kroppen har det funkat liksom. Men nu tvärvägrade kroppen. Jag 

kände ju att jag inte bara kunde ligga still liksom, så jag tänkte att vattengympa är väl bra. Så 

jag köpte ett kort på Fagerstahallen och började på vattengympa där. Men varje gång jag hade 

tränat där så fick jag feber och kramp. Jag fattade ingenting, men till slut så hamnade jag då 

hos sjukgymnast och det har varit väldigt olika med hur jag mottagits av träningen. Första 

halvåret så hade jag bara avslappningsövningar och sen fick jag börja gå i varmvattenbassäng 

och det klarade jag. Det var två gånger i veckan då till att börja med. Det har jag hållit på med 

och i maj förra året fick jag börja på träningscykel och då skulle jag cykla i maklig takt utan 

motstånd i tio minuter. Sen fick jag ont i ryggen, svanken, rumpan, låren..kunde inte gå alltså.  



 

Jag har ju ätit antiinflammatoriska tabletter också för ryggen...men i alla fall – i oktober, så 

hade jag tränat upp mig så då kunde jag cykla i en halvtimme, med motstånd och jag cyklade 

ungefär åtta till nio kilometer då, utan att få nå ont alls. Då kände jag att jag började kunna 

köra fullt ut, så då började jag jobba igen och sådär, men då fick jag ju bakslag och då 

försökte jag få bassängträning igen. Jag blev ju bättre av det tidigare och jag tycker ju 

personligen då att det är lugnt och det är varmt och man rör på sig, men man rör på sig under 

väldigt lugna former. Jag tror att det här är A och O för mig, för att komma tillbaka. Jag 

tränade i bassängen, men jag började jobba för mycket och springa runt för mycket i mitt 

vardagsliv så efter ett tag så kände jag att nu funkar jag inte igen, samtidigt som det blev 

juluppehåll i bassängen och då bytte jag vårdcentral, så nu håller jag på och kämpar med 

Norberg. Där skulle de tydligen ha en läkare som var väldigt kunnig om det här med problem 

med ämnesomsättningen, så därför ville jag ta del av honom för att eventuellt få bättre hjälp. I 

och med bytet, så miste jag även min plats i bassängen. Då ville de att jag skulle åka till 

Avesta och träna istället, vilket tar mig tre timmar för varje träningstillfälle, medan det här i 

stan tar fem minuter..ja du förstår vad jag menar... 

-Okej...aaa.. 

Det här och sen det här juluppehållet..ja, jag känner hur jag nu går bakåt. Jag har varit ute och 

promenerat litegrann, men eftersom det är så halt ute så måste man gå och spänna sig. Lite av 

min grej, varför jag blev utbränd, var för att jag spände mig. Prestationen i allt man gjorde och 

skulle göra. Mycket utav det här kom när jag kände att jag börja tappa kontrollen över 

situationen med min hjärtsjuke son...så istället lade jag kontrollen på träning, det var som att 

det blev maniskt för mig att gå ned mina graviditetskilon. Det var det enda jag tänkte på till 

slut, antagligen för att det var det enda sättet för mig att känna någon form av kontroll. Min 

dotter som var fem år då, skulle lära sig cykla, och jag gick väldigt mycket då, gick med 

henne. Men det var viktigare för mig då, med hur många steg jag hade på stegräknaren, än hur 

det gick för min dotter..förstår du..? Det blev ju liksom knas i skallen och nu, varje gång det 

blir någon prestation i träning, då krampar jag ihop. Det är något psykologiskt som jag måste 

komma över, samtidigt som jag måste röra mig. Det har varit lite som funkar som till exempel 

cykling och varmvattenbassäng, medan att ut och promenera kan vara rent åt helvete, speciellt 

när det är halt. Alla spänner sig när det är halt och för mig är det förödande och jag känner att 

jag går bakåt nu, för jag tror att det här med att börja sakta skapar och att hålla på hela tiden 

skapar bättre förutsättningar, eftersom det blir blodgenomströmning hela tiden som mjukar 

upp och tar bort inflammation. 



 

-Men det här måste man också balansera, så att det inte bara blir prestation och att man tänker 

jag måste, jag måste, jag ska – för då blir det negativt. Speciellt tjejer brukar ju stressa sig mer 

än vad som är nyttigt, så är det ju mycket.. 

-Ja..då blev många frågor invävda här då..men då valde ju du inte själv att börja med 

sjukgymnastik, utan det var på ordination från läkare..? 

-Ja, alltså det började med att jag gick hos en massör och hon sa till slut till mig att ”jag kan 

inte massera dig, du är stenhård i musklerna, jag kommer inte åt någonstans. Hon tyckte att 

jag skulle gå till en kiropraktor och han konstaterade ”att du har en inflammation i ryggen” så 

jag tänkte att jag kanske borde gå till en läkare, så då gjorde jag det. Då fick jag 

antiinflammatoriskt och en remiss till sjukgymnast. Så, så var det..Och när man mitt uppe i 

något sånt här, så kan det ju vara svårt att se vad man själv behöver. Jag försökte ju som sagt 

var att träna, men det gick ju inte och jag fattade ju inte riktigt vad som var fel. Det blev för 

mycket för mig och jag fattade ju inte förrän jag kom till en sjukgymnast som sa åt mig att 

ligga på golvet och bara slappna av, att det var den typen av träning som jag behövde. När 

man är inne i ett sånt tillstånd där man är hyper, så fattar man inte sånt här själv. Det var först 

när jag fick den här hjälpen som jag fattade att avslappning faktiskt också är träning. Många 

läkare vill ju bara skriva ut massa piller, men jag anser att det bara dämpar symptomen, det 

botar inte. Jag har hela tiden skrikit efter en rehabiliteringsplan. Det har liksom varit att man 

går till en läkare för att få utskrivet lyckopiller och det är sömnpiller och det är antidepressiva 

piller, men jag tycker inte att det är det rätta sättet att göra. Det blir ju till slut att man söker 

sig ifrån den riktiga sjukvården och försöker hitta alternativ till lösning, så jag började även gå 

till en akupunktör, men det är just det här att man har fått skrika till sig allting just för att det 

inte funnits någon långsiktig plan där man tar små steg och har någon lösning till nästa steg... 

-Precis,det är många gånger man får tjata till sig allt för att det överhuvudtaget ska hända 

något... 

-Och för att då konkretisera hur länge du har gått på rehabilitering så är det alltså..? 

-Det är...nu ska vi se...i början på förra året..eller vänta nu, jag måste fundera över det där. Få 

se nu..2008, sen våren 2009...nej hösten 2009 som jag började... 

-Okej..aaa lite mer än ett år då... 

-Aaa precis, ett och ett halvt år kan man väl säga då... 



 

-Okej och hur länge är det planerat att träningen ska fortsätta..men det får väl tiden utvisa...? 

-Ja det finns ingen plan, det finns ingen plan och det är ju det som är det tragiska. Och nu 

håller jag som sagt på och bråkar igen då, om att slippa åka till Avesta på bassängträning och 

istället får gå här. Det är ju väldigt byråkratiskt sånt där, eftersom att Avesta ligger i Dalarnas 

län, medan Norberg och Fagersta ligger i Västmanlands län. Jag förstår inte att man ska 

behöva bråka om sånt här, eftersom att det här bara bryter ned folk istället för att man tänker 

på folks hälsa i första hand...Nu är jag jävligt envis och jag har småbarn, så jag känner liksom 

att jag måste leva vidare... 

-Ja man kan ju bli less för mindre...Och nästa fråga här är ju det här med vilken typ av 

aktivitet du håller på med, men det har vi ju också redan varit inne på...Då är det alltså cykling 

och bassängträning främst då..? 

-Ja precis och i och med att jag är sångerska så har jag ju börjat sjunga igen då och även där 

känns det ju att kroppen inte fungerar till hundra procent, som till exempel så djupandas man 

ju väldigt mycket och stödet som man har nere i magen och även i ryggen fungerar ju inte 

som det ska eftersom det är där jag har haft inflammationen. Så djupandning och akupunktur 

håller jag ju också på med... 

-Aa okej...och när du tränar, ungefär hur ofta blir det? 

-När jag gick hos Jörgen så tyckte han att jag skulle gå tre gånger i veckan och det är även den 

rekommendationen som står i journalen och den hoppas ju jag att vi ska följa nu. Det är det 

som är tanken i alla fall. Sen i och med att jag är småbarnsmamma så får man ju 

vardagsgymnastiken..jag menar, man springer ju runt en del liksom, man sitter inte still så 

mycket. Sen sjunger jag en timme varje dag och det blir jag svettig av, det är ju 

muskelrörelser..det är hårdare än vad man tror faktiskt.  

-Okej...aa och nästa fråga känns som att den inte riktigt passar in här nu, men i alla fall, om 

hur ”hård” träningen ska vara..men då är väl det i princip endast efter din förmåga... 

-Ja precis..Jag trodde ju att jag var starkare än vad jag var, när jag började, så jag tyckte ju att 

jag började väldigt lågt när jag stod och studsade lite på den här vattengympan, så var det för 

mycket för vad min kropp klarade av just då. Jag kunde gå i tio minuter och bli helt förstörd. 

Jag tror att, om man är utbränd i alla fall, att man ska passa sig för att ta för stora steg för då 

får man bakslag. Jag har alltid varit ganska dålig på det, eftersom att jag vill så mycket.  



 

-Jag kanske tog lite för stora steg först, så att det blev ett stort steg framåt och två bakåt 

istället för att ta många småsteg framåt. Jag tror att man främst måste se till vad ens kropp är 

gjord för och att det här med vila är minst lika viktigt som att träna. 

-Haha jo det känner man ju igen...det har jag övat på kan jag säga – våga vila! Och längden på 

varje pass, ungefär hur långa är dom? 

-Jaa...längden på mina pass är ju max en halvtimme. Från början sa dom liksom att ”gör så 

länge du orkar” och i början var det svårt att veta vad som var tillräckligt, så jag fick ju 

bakslag. Men efter ett tag så lärde man sig det också. 

-Ja precis...återigen det här med balans som oftast är väldigt svårt att hitta..och det gäller ju 

nästan allt här i livet.. 

-Ja precis och sen när man känner att man verkligen vill ta sig framåt, så kan det vara svårt att 

stoppa sig själv... 

-Precis, det gäller att man tänker framåt, men kanske inte tar sig framåt i samma takt för att 

det då istället ger bakslag. Att man tänker framåt och tänker smart, långsiktigt.. 

-Öhm och då behöver jag ju inte ens fråga om du var fysiskt aktiv innan du började med 

rehabiliteringen..? 

-Jag har tävlingssimmat, orienterat, ridit och jag har alltid rört mig massor speciellt när jag 

gick på operahögskolan när vi hade balett tre gånger i veckan för det är ju en förutsättning för 

att vi ska kunna sjunga mycket. Promenerat mycket har jag gjort. Jag har ganska lätt för att 

lägga på mig och jag gillar att äta god mat, så jag har alltid rört mig mycket för att försöka 

hålla balansen och det klarade jag av tills jag blev sjuk då. Har man fel på ämnesomsättningen 

är man oftast lite rund, men jag har alltid varit aktiv och har nästan haft som överskottsenergi. 

En period i mitt liv var jag tvungen att ut och springa varje dag, annars mådde jag dåligt. Det 

kröp i kroppen på mig. Jag behövde göra av med energi. Jag har aldrig varit 

tävlingsmänniska. Jag var bra på att simma till exempel, men inte så att jag ville sats på det 

och göra det till varje pris – jag har varit en glad motionär alltså skulle man kunna säga...Åkt 

slalom har jag gjort jättemycket också och jag har alltid gjort det för att jag tycker att det är 

kul 

-Okej. Ja det är ju det som är det viktiga – att man gör det för att man tycker det är kul och för 

att man mår bra av det...



 

-Ja och har man varit väldigt aktiv innan och sen inte kan vara det alls, så påverkar ju det 

mentalt också, självkänslan – man får liksom ingen input från någonstans. Men jag är i alla 

fall ett stort fan av varmvattenbassäng och vattengymnastik. Jag tror att hur dålig man än är, 

så tror jag faktiskt att man med hjälp av sjukgymnast och träning kan bli bättre. Alla rörelser 

är ju bra, även om det är små rörelser och de är försiktiga. 

-Ja precis..Och då är ju nästa fråga också inbakad i det här, att du är fysiskt aktiv utöver 

rehabiliteringen..? 

-Aaa, jag gör mitt bästa..Sen finns det ju såna här praktiska detaljer som att jag till exempel 

skulle vilja köpa mig en träningscykel att ha hemma, som man skulle kunna sitta och 

småcykla på..men jag har det så trångt hemma så det går ju inte. Det är inte alltid det är en rak 

linje med vad man vill göra och vad som går att göra... 

-Precis... 

-För att konkretisera hur du har påverkats, fysiskt och psykiskt, av träningen hittills både 

positiva och negativa effekter...Vi kan börja med de positiva? 

-Ja, det positiva är att man orkar mer och hon som skötte bassängen där jag var, upplevde mig 

som gladare och gladare och det stämmer nog, även om jag själv inte såg det. Hon sa att det 

var markant. Efter ett halvår, började jag ju prata med folk också. Hmm vad mer...lite svårt att 

säga...allting funkar ju bättre, om man tränar på rätt sätt. Det negativa är väl att vara för 

överambitiös och risken för att ta för stora steg, sen tror jag också att det finns lite brister i 

sjukvårdssystemet, med nya läkare hit och dit och liksom lite slit och släp, som gör att det inte 

blir någon kontinuerligtet. Det finns ingen...nämen det blir liksom det här med kortsiktiga 

lösningar hela tiden.  

-Okej aaa, men i det stora hela, skulle du ändå vilja säga att den här träningen egentligen bara 

ger positiva effekter..om man tar det i rätt takt vill säga och gör saker och ting på rätt sätt? 

-Aaa det tror jag. Jag kan ju bara svara för mig själv och alltså jag tror ju, att om man tänker 

sig hur kroppen fungerar, så rör man sig flödar blodet mer och kommer runt på ställen där det  

-Okej, ja men så är det nog...Jaha, ja då tror jag att alla frågor var besvarade nu faktiskt..Den 

sista frågan här, var ju om du tror att du kommer fortsätta vara fysiskt aktiv efter avslutad 

rehabilitering och det antar jag att du kommer vara..? 



 

-Jaa. Vi ska på semester nu och åka skidor och jag vågar nog inte åka slalom i år, men jag 

kommer väl aktivera mig på annat sätt så att ja...Jag har ju som sagt alltid varit en aktiv person 

och vill röra på mig och jag kommer göra det, bara jag får ordning på allting. För det är ju 

också deprimerande att inte kunna få röra på sig som man vill. Det är de... 

-Mmm..mm..jaa...jag tycker det här har gått jättebra. Jag har fått veta jättemycket, vilket 

underlättar jättemycket för mitt arbete så tack att du tog dig tid och ville ställa upp på den här 

intervjun! 

-Jarå, ingen fara! Bara kul att kunna hjälpa till och samtidigt få prata ut om såna här saker... 
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-Som jag berättade tidigare så ska jag skriva en C-uppsats nu angående den fysiska  aktivitetens 

effekt vid rehabilitering...frågorna som jag ska ställa kommer därför utgå ifrån  just det 

huvudsyftet..aah, vi kör väl igång! 

-Okej, japp låter bra de! 

-Hur gammal är du? 

-Jag är tjugotre, eller jag blir tjugotre i april... 

-Okej..! Då ska vi se...Av vilken anledning går du på rehabilitering, alltså vilken typ av 

smärt/skadeorsak har du? 

-Jadu...Jag är ganska trasig i kroppen på grund av gamla idrottsskador som jag dragit på mig.. 

Det började väl för ungefär fyra år sen med att jag alltid fick ont på framsidan av underbenen 

vid löpning och promenader..Det här höll i sig i flera år, mer eller mindre, men det blev värre 

för ungefär två år sedan. Så det här har varit ett stort problem för mig. När det var som värst 

fick jag som kramper i benen, samtidigt som jag fick förlamningskänsla i benen, eller det var 

som att muskelaktiviteten blev ur funktion på nåt sätt...Trodde till en början att det var kronisk 

benhinneinflammation, men det visade sig att mina vadmuskler var för stela och att det var 

det som skapade spänning, tryck och smärta i benet. Före det här så drog jag på mig en 

muskelbristning i stora muskelfästet i höften, som gjorde att jag inte kunde gå eller springa 

ordentligt på ungefär ett år, och som jag fortfarande kan känna av och ha problem med. Det 

här var för tre år sedan. Och för två år sedan fick jag en stressfraktur i bäckenet som gjorde att 

jag hade jätteont nere i korsryggen ett par månader, tills att det läkte...Så jag har skadat mig en 

del helt enkelt och varit mer eller mindre tvungen till att rehabilitera mig, eftersom jag vill 

kunna träna. 

-Ooj okej...det är väl lite typiskt det där – först skadar man sig, belastar ojämt, blir bra på det 

stället skadan är, samtidigt som man drar på sig något nytt...Trökigt det där... 

-Mm jo..kan man säga. Väldigt frustrerande om inte annat, med tanke på att jag alltid har 

tränat mycket och verkligen vill kunna träna mycket..men det är väl kanske det som har varit 

en del av problemet också – att man har tränat för mycket och/eller att man börjat träna för 

tidigt och för mycket efter skada. 



 

-Ja precis, så kan det säkert vara...men valde du själv att börja med rehabilitering då, eller var 

det på ordination av läkare? 

-Jadu...det var nog lite både och. Eftersom man har gjort en del sjukhusbesök de senaste åren, 

så har man väl lessnat till slut och kommit till insikt att tabletter och vila inte hjälper. 

Eftersom jag vill röra på mig, så kändes det som att, i alla fall för min del, som att 

sjukgymnastik kunde vara ett bra alternativ. Så jag, tillsammans med min läkare på ortopeden, 

bestämde att jag skulle få remiss till sjukgymnast. Så, så var det. 

-Okej, jag förstår..Hur länge har du gått på sjukgymnastik nu då? 

-Hmm, jadu...Jag började väl i höstas någon gång – oktober tror jag det var. Kom igång 

väldigt bra med de styrke- och stretchövningar som vi kom överens om. Skulle stretcha 

vadmusklerna på en 30 graders vinklad bräda mot en vägg, cirka tjugo minuter om dagen och 

började gå, främst mycket på gym och spinning, just för att bygga upp främre 

lårmuskulaturen. Men sen skadade jag knäet, såklart..! Så nu har jag inte kunnat göra de 

övningar som jag skulle göra på ungefär två månader.. 

-Okej...men då hann du med andra ord bara gå i två månader kan man säga? 

-Ja, precis...tyvärr. Men jag ska fortsätta när knäet blivit bättre. 

-Okej. Vad har hänt med knäet då? 

-Det vet jag inte än. Ska på magnetröntgen nästa vecka, men det är troligtvis något med 

menisken... 

-Hmm, okej. Vad tråkigt... 

-Ja, segt som kola skulle man kunna säga..! 

-Haha joo...Hur länge är det tänkt att träningen ska fortgå sen', om det finns någon plan för 

det? 

-Det vet jag inte...Jag har som sagt alltid tränat och kommer alltid fortsätta träna utifrån 

kroppens förutsättningar, så jag kommer börja med styrketräningen igen när knäet är bra...Så 

det finns ingen speciell tidsplan. 

-Okej..! Och hur kan din rehabträning se ut vad gäller typ av aktivitet? Nu har du ju nämnt 

styrketräning, men vill du specificera lite..? 



 

-Ja, jag brukar eller brukade, styrketräna på gym ungefär en till en och en halv timme, ungefär 

tre gånger i veckan då främst benövningar som är till för att stärka den främre och bakre 

lårmuskulaturen och nedre ryggmuskulaturen. Men när jag ändå var där och träna så la jag in 

alla stora muskler och tränade det också, typ som mage, armar, axlar. Jag började även spinna 

en del, en eller två gånger i veckan, främst för lårmuskelstyrkan men också för att jag tycker 

det ger bra kondis plus att det är roligt! Sjukgymnasten rekommenderade även vattengympa, 

så jag gick någon gång på det, men kände att spinning och styrkeövningar passade mig bättre 

och också gav bättre. 

-Okej, du tränar en hel del alltså...Då blev nästkommande frågor lite inbakade i den där 

frågan, för att mina nästa frågor var hur ofta, hur länge och hur ”hårt” du tränar..? 

-Jo, jag försöker i alla fall..haha...Ja precis, men för att sammanfatta de så kan man väl säga 

en till en och en halv timme per gång, ca fyra till fem gånger i veckan, ganska hårt alltså att 

jag verkligen blir trött och svettig. 

-Haha okej, ja det var en bra sammanfattning. Då kan vi lämna det...Förresten, träningen på 

sjukgymnastiken, hur länge och ofta brukar det vara..? 

-Ja alltså...Jag går inte och tränar där. Jag har varit där på introduktion angående övningar och 

kontroll, men jag tränar själv... sen går jag till min sjukgymnast ungefär..ja det blev en gång i 

månaden. 

-Okej okej... 

-Då blir nästa fråga lite utav en följdfråga av det vi varit inne på tidigare, eftersom jag nu vet 

att du var fysiskt aktiv innan du påbörjade sjukgymnastiken...men på vilket sätt var du aktiv? 

-Ja..jag har främst hållit på med löpning, längdskidåkning, promenader och då och då 

styrketräning och spinning. Men främst löpning och skidåkning. Det håller jag fortfarande på 

med, MEN mer begränsat på grund av att jag är så pass trasig som jag är... 

-Okej, du är ganska aktiv med andra ord..Och du tycker det är kul då också förstår jag? 

-Jaa, jag skulle inte överleva utan träning! Jag är nog lite utav en träningsnarkoman haha... 

-Haha okej..! 

-Behöver jag ens fråga då, om du är fysiskt aktiv utöver rehabiliteringen..? 



 

-Haha kanske inte! Jo det är jag nog. De gångerna man inte sitter på spinningcykeln eller 

lyfter skrot på gymet, så försöker jag promenera eller springa i den mån jag kan, utan att få 

ont. Och nu när det är snö, försöker man ju åka en hel del skidor. Underbart är det! 

-Haha okej, härligt..! Hur upplever du då, att du påverkats både fysiskt och psykiskt av 

rehabiliteringen? Positiva/negativa effekter? 

-Ptja...alltså eftersom träning och rörelse alltid har varit en självklarhet för mig, så ser jag bara 

positiva effekter med det. Jag vet ju hur dåligt jag mår både fysiskt och psykiskt när jag INTE 

får eller kan träna..Rehabiliteringsträning är ju därför ett bra alternativ till rörelse/aktivitet om 

man vill röra på sig, men kanske inte kan göra det till fullo på grund av att man får ont till 

exempel...Även om jag får ont ibland av träningen och vet att jag inte kan träna så mycket 

som jag vill och inte kan göra allt jag vill av träningen och som då också kan göra mig lite 

deppig, så mår jag ändå bättre av det för stunden. Heller träna lite och få lite ont för stunden, 

men bli starkare av det och känna sig glad, än att bara sitta hemma och knapra ipren och vila. 

Jag känner mig ju starkare och jag blir piggare, gladare av träningen, så är det bara! 

-Okej, låter väldigt positivt tycker jag.. 

-Ja, jag tycker nog det. Som sagt – bättre och röra på sig och stärka kroppen, än att bara 

försöka bota symptomen med piller och vila. Det tycker jag i alla fall... 

-Jo, jag håller med..så är det nog. 

-Då är det heller inte arbetet som orsakat dina problem vad jag förstår? 

-Nej eller nja...indirekt kanske. Jag arbetar inte nu eftersom jag pluggar, men när jag drog på 

mig den största skadan, muskelbristningen i höften, arbetade jag på ett lager där man gick på 

betonggolv nio timmar om dagen i dåliga skor, lyfte tungt och samtidigt tränade hårt. Kan ju 

ha varit en kombination där kanske...överbelastning typ.. 

-Jaha jo..det är sant. Blir det för mycket så smäller det ju till slut...Så är det nog med allt. 

Lagom är bäst. 

-Haha så sant...frågan är ju bara vad lagom är i vissa fall?! 

-Haha ja precis...Återigen det här med balans, som jag talat med mina intervjupersoner om 

tidigare idag... 



 

-Haha jaha..! 

-Öhm, jadu...Jag tror faktiskt att alla frågor är besvarade nu, men är det något speciellt du vill 

tillägga så får du jättegärna göra det! 

-Okej! Oj..nja, känns som att jag har babblat på bra nog nu haha... 

-Haha, det är bara bra det! Babbla på du, underlättar bara mitt arbete!  

-Haha okej...men nja, tror nog att jag har sagt det mesta som är viktigt för ämnet... 

-Okej...aa men...då får jag tacka så mycket för att du tog dig tid och ville ställa upp! Lycka till 

nu med rehabiliteringen och alla skador..! 

-Jarå, så lite så! Var bara kul! 
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-Som jag berättade i telefon, så håller jag på och skriva en C-uppsats som handlar om den 

fysiska aktivitetens effekt vid rehabilitering...som då den här intervjun kommer handla 

om..och frågorna kommer utgå från just den huvdrubriken... 

-Ja just det, precis...okej.. 

-Ja, så vi kör väl igång! Då börjar jag med att fråga hur gammal du är? 

-77 år... 

-77, okej.. 

-Öhm...okej...skulle du vilja berätta för mig, av vilka anledningar du går på sjukgymnastik, 

alltså vilken typ av smärta du har och varifrån du har fått den? 

-Ja du vet...jag var med i en bilolycka för tolv år sedan och bröt benet. Och det benet har jag 

brutit en gång till, så jag har brutit samma ben två gånger.  Sen' har jag halkat i badkaret och 

slagit i mig...Jag snubblade, fastnade med foten i en trappa och föll rakt framåt och gjorde illa 

vristen och knäet. Sen' har jag ramlat, eller halkat på en matta och slagit i ländryggen och 

skuldran och det var det sista. Det hände för tre år sedan. Och efter det här blev jag sittandes 

vet du. Hade så ont och blev så stel... 

-Ojojoj...det lät inge vidare alls du..Och har man ont i ländryggen kan man ju knappt göra 

nånting, eftersom att den håller upp i princip hela kroppen... 

-Precisprecis...och då blir man sittandes istället, även om man kanske borde röra på sig.. 

-Usch, vilken otur att det har kommit på det här viset. Bara genom en massa otursgrejer... 

-Ja visst vet du...Jag menar, jag har alltid rört på mig...men efter det här vet du så blev jag yr 

också så då kunde man inte röra sig så mycket på grund av det heller. Sen' efter jag har börjat 

med sjukgymnastik så har det ju blivit bättre, så har jag väl tänkt att jag skulle börjat med det 

tidigare...men man är ju efterklok, man tänker ju att det ska gå över.  

-Precis, brukar oftast vara så tyvärr. Men började på sjukgymnastik på egen vilja eller var det 

på ordination av läkare? 



 

-Jajo, det var nog jag själv som sa att jag ville ha sjukgymnastik, så jag kontaktade de själv 

och fick börja i sån' här bassäng.. 

-Aah, okej..var det vanlig bassäng eller sån' där varmvattenbassäng? 

-Varmvattenbassäng...och sen' fick jag börja med lite mer träningsövningar. Du vet, jag gick 

så länge i bassängen och efter ett bra tag så kände jag att, det händer inget, det ger mig inget 

mer, så jag sa det till sjukgymnasten och frågade om jag inte kunde göra något mer eller något 

annat och det var då jag fick börja med de här övningarna som jag tycker har hjälpt mycket. 

Det är ju klart att bassängträningen också varit bra, man har ju rört sig hela tiden, men jag 

tycker inte det har hjälpt just det här så mycket...Jag har försökt gå dit några gånger också och 

det är ju en liten bit, så man promenerar ju också. Men nu är det så halt ute, så nu vågar jag 

mig inte ut och gå... 

-Ja okej..Precis, det är ju glashalt på vissa ställen nu och sen ser man ju inte var det är halt 

heller eftersom snön ligger ovanpå...Men vad gör du för typ av övningar nu, när du går på 

sjukgymnastiken? 

-Jaa, det är lite olika...Jag har ju blivit för spänd i muskeln här vid skuldran...de säger att 

muskeln mellan skuldran och ländryggen är för kort, så jag ska träna upp den. Jag gör lite 

övningar i såna här maskiner och sen ska jag använda gummiband på lite olika sätt. Sen ska 

jag stå vid ribbstolen och göra lite olika rörelser...och sen sån här rodd. Så ska jag gå upp och 

ned på en bräda. Så det är mycket rörelser jag ska göra, men detär väl bra det...Det här ska jag 

göra femton gånger.. 

-Aah, okej..! Gör du femton gånger en gång, eller femton gånger två eller..hur ? 

-Ja precis, femton två gånger. 

-Okej. Ja såna här små styrkeövningar ger ju mer än vad man kanske tror och det är jättebra 

att du håller igång med det här tror jag... 

-Ja, jag tror det.. 

-Ja jag tror också det. Vi arbetade med pensionärer och styrketräningsövningar förra året i 

skolan och det var jätteuppskattat och gav även en del positiva resultat...Visst man kanske får 

lite ont här och var utav träningen här och var, men det ska kännas lite också – det är bara bra. 



 

-Ja, jag sa det till Inger i bassängen och hon sa att det ska kännas lite, det är bra det. Och jag 

frågade om jag skulle gå i trappor och hon sa ”jaa gör det, helst uppför, det är bara bra”. Men 

jag har väl varit lite för försiktig vet du... 

-Jo, det kan ju lätt bli så..Skulle du göra det hemma då? 

-Ja precis, träna hemma...men jag har slarvat lite med det. Jag tar ju oftast hissen vet du, 

eftersom det är fyra våningar upp och man tror att man inte orkar... 

-Ja precis, kan lätt bli så eftersom det kanske är lite enklare och går lite fortare... 

-Men du vet, när jag tränar i grupp på måndagar och onsdagar... 

-Så du tränar två gånger i veckan..? 

-Ja precis. Och du vet, där händer det lite och då blir det lättare och träna. Det är bra. Tränar 

man inte på när man är där, så får man ju inte vara där, så därför är det extra viktigt då att man 

gör det man ska. Och sen har jag ju många andra bekanta som går och då blir det ju lite kul... 

-Ja precis, lite socialt och man kan prata lite emellan och sådär... 

-Ja och det är så bra sjukgymnaster där som hjälper till och tar sig tid till en..Men du vet, jag 

har brutit benet två gånger och opererat för det och blivit bra, men det här sista med 

musklerna är många gånger värre. Mycket värre...Jag kunde aldrig tänka mig att musklerna 

kunde ställa till såna probem. 

-Ja men det är ju jättebra! Det måste de ju göra, så att man får de rätta instruktionerna och 

hjälp om man behöver det...Hmm ja okej..var det en bristning i muskeln eller..? 

-Njaee, det var väl...för korta..ända från skuldran ned till ländryggen är det för korta muskler 

på nå vis, så det stramar. 

-Okej..och det här alltså uppkommit av att du ramlade? 

-Ja precis...och jag har fått lite piller för det här, såna här inflammationshämmande, men jag är 

inte mycket för piller. Det stramar ju ända från nacken och ned i ländryggen, så det har ju 

varit tvunget till och ta lite sånt i alla fall.. 



 

-Okej, jag förstår...Och...men vad var det jag tänkte på..jo, det här med att du promenerar till 

sjukgymnastiken och går lite i trappor hemma och så...Du är alltså lite fysiskt aktiv utöver din 

träning på sjukgymnastiken? 

-Ja jovisst! Jag försöker ju det, men man har ju blivit lite försiktig för att man blir rädd för att 

göra illa sig mer när man känner sig så stel.  

-Okej..och hur länge har du gått på rehabilitering, alltså hur länge har du gått på 

sjukgymnastik? 

-Jadu...jag är nog inne på...tredje året nu. 

-Oj, tredje året... 

-Ja, det är länge det.. 

-Aaa...Det har varit bra, även om jag efter ett tag kände att vattenträningen inte gav nå mer 

och jag ville prova något annat så har man ju rört på sig hela tiden... 

-Ooh ja..och det är ju skonsam träning också... 

-Ja så är det ju. Jag ska inte klandra någon, men det har bara varit bra för stunden. Sen när jag 

började med de här övningarna, så tycker jag att det har känts bättre, det känns mer liksom. 

Jag har ätit lite antiinflammatoriska tabletter också..vad heter det...ööhm..diclofenac heter det. 

Men jag gillar ju inte och ta massa tabletter, Alvedon kan jag ta någon gång, men annars så 

gör jag det helst inte. Åå just ja, när jag går så ska jag tänka på att ta lika långa steg..du vet när 

man har ont så blir det att man blir stel och lite rädd för att röra sig som vanligt. Men 

sjukgymnasten har sagt åt mig att försöka röra mig så normalt som vanligt och tänka på att jag 

ska belasta lika på båda sidor så att man inte blir sned eller överbelastar någon annan del. Jag 

har oftsat skor på mig inne, med speciella sulor som ska hjälpa till då... 

-Nej precis och jag håller med dig – är inte heller någon fantast av tabletter...Precis, det gäller 

att man försöker att inte belasta de ”friska” delarana för mycket så att de blir överansträngda 

istället. Försöka röra sig så normalt som möjligt, om än man är stel och har lite ont. Men jag 

tänkte på....När du går på sjukgymnastiken, hur länge brukar de passen vara? 

-Jadu...minst en timme... 



 

-Okej....och finns det någon plan för hur länge du ska fortsätta med träningen nu eller beror 

det på hur du känner, så länge det känns bra? 

-Ja precis. De har inte sagt någon tid, jag får komma och gå hur jag vill... 

-Okej...bara att fortsätta så länge det känns bra och går framåt helt enkelt... 

-Ja precis.. 

-Öhm...var du fysiskt aktiv innan du påbörjade träningen på sjukgymnastiken? 

-Ja det var jag... 

-Okej...vilken typ av..? Promenader..? 

-Nja, promenader har jag nog varit ganska dålig på, men jag har ju rört mig så mycket hemma 

på gården förut och grejat och donat...Och det är klart att man promenerat lite, men kanske 

inte så mycket som man borde.. 

-Okej...Nu har vi bara tå frågor kvar här ska vi se...Hur upplever du att du påverkats både 

fysiskt och psykiskt av träningen hittills, positiva och negativa effekter? 

-Positivt tycker jag. Jag tycker att träningen är bra och hjälper mig en del, även om jag inte 

har blivit och kanske inte heller kommer att bli helt bra. Men jag tycker att man känner sig lite 

starkare och piggare av det i alla fall... 

-Vad bra..! Ja precis, även om det inte blir helt bra så kanske det underlättar en del i alla fall 

och det är ju alltid något...Lite bättre är ju bättre än dåligt eller sämre i alla fall.. 

-Jo ja, precis... 

-Och sista frågan nu, vad arbetade du med förut? Alltså vilken typ av arbete hade du tidigare? 

-Jag jobbade på kontor...kontorsarbetare på Fagersta bruk, men sedan hade jag ju gården och 

det var ju helt annat. Då rörde man sig ju hela tiden och grejade... 

-Aa okej...Om du inte skulle gå på sjukgymnastik, tror du att du skulle vara fysiskt aktiv på 

något vis då i alla fall? 



 

-Ja det tror jag. Eller jag skulle vilja försöka vara det i alla fall så gott det går. Jag tror helt 

klart att det här med att röra på sig och träna är bra. Det var ju tur man kom på det här med 

sjukgymnastiken, även om det kanske var lite sent, men bättre sent än aldrig. Men man är ju 

efterklok. Jag skulle ha kommit på och börja med det tidigare, men man tänker ju att man ska 

bli bra ändå, att det ska gå över... 

-Ja precis...men som sagt, bättre sent än aldrig och bra tt man kommer på det 

överhuvudtaget...Jadu Doris, nu var alla frågor besvarade, men om du vill tillägga något så får 

du gärna göra det, annars får jag tacka så jättemycket för att du tog dig tid och ville vara med 

på den här intervjun! 

-Jadu...nja..tror nog inte att....jag har nog fått med det mesta tror jag..hoppas du känner dig 

nöjd med svaren!? Jadå, det var så lite så, bara trevligt! 

-Jag är mer än nöjd, det här uppskattas jättemycket! Okej, vad bra. Tack! 

 

 


