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Abstrakt 

Bakgrund: Sjukskrivningsstatistiken för nack- och ryggsmärta är hög både i 

Sverige och andra västländer. Syfte: Syftet med studien var att undersöka om 

personer som har statiska och eller stillasittande arbeten eller utför tunga lyft 

upplever att de känner mindre smärta i rygg och nacke efter att de deltagit i ett 

styrketräningsprogram jämfört med hur de kände sig innan träningen startade.  

 Metod: Vi använde oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fem 

deltagare. Vi valde kvalitativ metod för att deltagarna skulle få berätta om sina 

upplevelser med egna ord och tala fritt kring ämnet.  

Resultat: Nästan alla deltagarna upplevde positiva effekter av styrketräningen 

såsom minskad smärta och mer ork. Diskussion: En del deltagare märkte skillnad 

i minskad smärta väldigt snabbt. Anmärkningsvärt var också att nästan alla dessa 

unga deltagare i studien hade upplevt rygg- och nacksmärta. Konklusion: 

Styrketräning bidrog hos de flesta deltagarna till att minska upplevelsen av smärta 

i sina arbetsuppgifter. Nyckelord: Ryggsmärta, nacksmärta, styrketräning, 

träning, prevention, fysisk aktivitet, sjukskrivning 

 

Abstract 

Background: Sick leave statistics for neck and back pain is high in Sweden and 

other western countries. Aim: The aim of the study was to examine whether 

people who have static and or sedentary work or perform heavy lifting experience 

that they feel less pain in the back and neck after they participated in a strength 

training program compared to how they felt before the exercise began. Method: 

We used qualitative semi-structured interviews with five participants. We chose 

the qualitative method so the participants would have to tell about their 

experiences in their own words and speak freely on the subject. Results: Almost 

all participants experienced positive effects of the resistancetraining program such 

as reduced pain and more energy. Discussion: Some participants noticed the 

difference in decreased pain very quickly. Noteworthy was the fact that almost all 

the young participants in the study had experienced back and neck pain. 

Conclusion: Resistancetraining helped most of the participants to reduce the 

experience of pain in their tasks. Key words: Back pain, neck pain, 

resistancetraining, exercise, prevention, physical activity, sick leave 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Sjukskrivningsstatistiken för rygg- och nackproblematik i Sverige var tidigare hög 

och få av de sjukskrivna återgick i arbete. De diagnoser som står för den största 

delen av ohälsa i Sverige och globalt är psykisk ohälsa samt smärta i rygg, nacke 

och skuldror (Socialstyrelsen, 2010). Den vanligaste orsaken till varför personer 

söker vård inom öppenvården är ländryggsbesvär (Airaksinen, Brox, Cedraschi, 

Hildebrandt, Klaber-Moffett, Kovacs, Mannion, Reis, Staal, Ursin, Zanoli, 2006).   

Eftersom de sjukskrivna inte återgick i arbete i så stor utsträckning medförde det 

en stor samhällsbörda i form av kostnader för sjukvård, socialförsäkringar och ett 

stort produktionsbortfall. För att motverka detta problem införde man år 2008 

rehabiliteringsgarantin i Sverige. Rehabiliteringsgarantin innebär att landstingen 

fick finansiellt stöd för att snabbare kunna sätta in rehabiliterande åtgärder till de 

som var sjukskrivna för psykisk ohälsa eller nack- och ryggbesvär som var de två 

största sjukskrivningsorsakerna. Garantin gäller för personer i arbetsför ålder 

mellan 16-67 år och de ska få ökad tillgång till medicinsk rehabilitering men även 

stöd (SKL, 2008). Sjukskrivningar på grund av smärta i rygg och nacke är inte 

bara ett problem i Sverige utan de flesta västländer visar på liknande siffror 

(Dagenais, Caro, Haldeman, 2008) 

 

1.2 Tidigare forskning 

Forskning har visat på positiva effekter av styrketräning och olika ryggskolor på 

arbetsplatser (Kaplansky, Wei, Reecer, 2006). I en översiktsstudie undersöktes om 

svankstöd, ryggskola och träning haft någon effekt på nack- eller ryggsmärta. 

Träning var det enda som visade på några positiva effekter och de ansåg att mer 

forskning behövdes inom hela detta område (van Poppel, Hooftman, Koes, 2004). 

Prevention låter väldigt bra teoretiskt sett men i praktiken är det svårt att 

genomföra för att man kan inte få med alla omgivande riskfaktorer i beräkningen. 

Alla dessa riskfaktorer som t.ex. fysiskt tunga arbeten, frekvent förekomst av att 

böja sig, vrida, dra och putta på, repetetiva arbetsuppgifter,statiska 

arbetsställningar, vibrationer, rökning, stress, sorg, ångest, depression, kognitiva 

svårigheter, smärtbeteende, jobbtillfredställelse, vikt, kroppshållning, 

kroppskondition, fitness och psykosocial profil påverkar hur individen drabbas av 
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olika rygg- och nacksmärtsymptom (Van Tulder, Becker, Bekkering, Breen, del 

Real, Hutchinson, Koes, Laerum, Malmivaara, 2006). Men generellt sett har det 

visat sig att förekomsten av ländryggsmärta är betydligt lägre hos individer som är 

vältränade och är i bra fysisk kondition (Teasell, White, 1994). Enligt Blangsted, 

Søgaard, Hansen, Hannerz och Sjøgaard (2008) har specifikt inriktad 

styrketräning på rygg och nackövningar minskat smärtan betydligt mer än ett 

vanligt all-round träningsprogram. En finsk studie pekar på att kombinationen av 

smärta i både rygg och nacke kan påverka arbetsförmågan mer negativt än smärta 

på bara ett ställe (Kääriä, Laaksonen, Leino-Arjas, Saastamoinen, Lahelma, 

2012). Många arbetsplatser skulle därför behöva arbeta mer preventivt för att 

undvika sjukskrivningar pga nack- och ryggsmärta och därmed minska 

samhällskostnaderna. Styrketräning kan vara en av dessa preventiva metoder som 

kan användas. Vill man även förbättra arbetsförmågan måste man enligt 

Nurminen, Malmivaara, Ilmarinen, Ylöstalo, Mutanen, Ahonen och Aro (2002) ha 

ett multiprofessionellt tillvägagångssätt istället för att bara införa ett 

träningsprogram en gång per vecka. Även Gram, Holtermann,  Bültmann, 

Sjøgaard och Søgaard (2012) diskuterar ett mer mångfacetterat ingripande, större 

urvalsstorlek eller längre uppföljningtid för att kunna mäta några signifikanta 

resultat. Det kan ju vara svårt att bevisa att prevention verkligen fungerar men om 

individen får en välmående känsla tycker vi att man har uppnått ett mål i rätt 

riktning i alla fall. Vi ville utföra den här studien eftersom rygg- och nacksmärta 

verkar vara ett växande problem i vårt samhälle och vi hittade inte så mycket 

forskning gällande prevention av rygg- och nacksmärta.  

 

2. Syfte  

Syftet med studien var att undersöka om personer som har statiska och eller 

stillasittande arbeten eller utför tunga lyft upplever att de känner mindre smärta i 

rygg och nacke efter att de deltagit i ett styrketräningsprogram jämfört med hur de 

kände sig innan träningen startade. Vi formulerade frågeställningar till både före 

och efter styrketräningsprogrammet för att få en bättre uppfattning om vilka 

upplevelser som förändrats och vad de kunde bero på. 
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Frågeställningar: 

Före träningsprogrammet 

• Vilken typ av arbete utför respondenten? 

• Upplever respondenten någon smärta i rygg eller nacke idag?  

• Upplever respondenten att den eventuella smärtan beror på en del 

specifika arbetsuppgifter i yrket? Vilka i så fall? 

• Får respondenten någon hjälp med träningskort, tid eller friskvård av 

arbetsgivaren idag? 

• Tror respondenten att de kan förebygga olika besvär och eller skador i just 

sitt yrke med hjälp av styrketräning? Eller tror det att det inte hjälper med 

styrketräning? 

• Styrketränar respondenten något idag? Eller utövar de någon annan sport 

eller aktivitet? 

• Hur kommer respondenten att genomföra styrketräningsprogrammet? Har 

de en plan? 

Efter fem veckors träningsprogram 

• Upplever respondenten någon skillnad i sitt yrke och i sina arbetsuppgifter 

efter dessa fem veckor med regelbunden styrketräning? Hur upplevs 

eventuella tidigare besvär? 

• Har styrkeprogrammet varit svårt att följa? Kommer respondenten fortsätta 

träna? Har det varit en positiv eller negativ upplevelse? 

• Upplever individen andra ”effekter” av träningen t.ex. starkare, piggare, 

mer eller mindre smärta? Är det positiva eller negativa ”effekter”? 

 

3. Metod  

3.1 Datainsamling 

Vi genomförde kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fem individer från 

olika arbetsmiljöer. Frågorna var fasta men gav möjlighet till öppna svar om hur 

deras styrketräning ser ut idag och om de haft eller har rygg- och nackproblem. 

Enligt Ahrne och Svensson (2011) är fördelen med kvalitativa intervjuer att ”man 

kan få beskrivningar av händelseförlopp och situationer som man inte kan få 

något grepp om genom färdigformulerade frågor”. En kvalitativ intervju av detta 

slag ger en bredare bild med fler nyanser eftersom man inte behöver följa ett strikt 
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frågeformulär utan deltagaren får tala fritt runt ett ämne (Ahrne, Svensson, 2011). 

Detta passade oss utmärkt eftersom det var upplevelser och känslor hos deltagarna 

som vi var ute efter. Vi ville fånga individens upplevelser i både kropp och själ 

när de tränade regelbundet. Efter genomförd intervju fick deltagarna ett 

grundträningsprogram (se bilaga 1) som de skulle följa i fem veckor. De fick även 

instruktioner att föra en liten träningsdagbok hur de har lyckats följa 

träningsprogrammet. Efter dessa fem träningsveckor intervjuade vi dem igen och 

undersökte om de kände någon skillnad i nacke och rygg i sitt arbete i jämförelse 

från första intervjun. Vi använde oss av en komparativ undersökningsdesign i 

form av en multipel fallstudie för att jämföra hur de olika individerna tyckte att 

styrketräningen hade påverkat deras nack- och rygghälsa. En multipel fallstudie 

används när fler än ett fall ska undersökas. Att använda sig av denna typ av design 

underlättar teoriutvecklingen. Det kan också vara så att när man genomför 

jämförelsen mellan de olika fallen så kan det generera i ideér till utveckling av 

sådana begrepp som kan vara relevanta för den teori som studien genererar 

(Bryman, 2009). 

 

3.2 Dataanalys 

Vi använde oss av en manifest kvalitativ innehållsanalys av intervjuerna och 

träningsdagböckerna för att se om det fanns gemensamma teman som återkom hos 

de olika individerna. Med manifest menas så som det uttrycks i texten i jämförelse 

med latent innehållsanalys där man tolkar och söker en underliggande mening 

med texten (Graneheim, Lundman, 2003). Vi analyserade sedan texten genom de 

steg som Graneheim och Lundman skriver om i sin artikel från 2003. Först läste 

vi igenom allt textmaterial flera gånger för att få en helhetsbild av texten. Sedan 

samlade vi all text som handlade om alla deltagares upplevelser och känslor ihop 

till en text. Vi sökte sedan efter de meningsbärande enheterna i texten som är ord 

och fraser som var relevanta för att svara på vår frågeställning. Dessa 

meningsbärande enheter kondenserades sedan ner till kortare meningar men med 

samma betydande innehåll. De kondenserade meningarna kodades  med ett eller 

flera ord som kort beskrev innehållet i meningen. Vi delade in dessa koder i olika 

kategorier som rörde olika huvudteman som framkommit under intervjuerna. 

Ibland kan man även använda sig av underkategorier om det skulle behövas för att 

göra en så tydlig indelning som möjligt. 
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Exempel på analys från meningsbärande enhet till kategorin smärta 

Tabell 1 , Lodrät analys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

 

”Varje dag efter 

många tunga lyft på 

jobbet känner jag 

smärta i rygg och 

axlar när jag 

kommer hem.”, 

Deltagare 2 

Dagligen 

känner jag 

smärta på grund 

av 

jobbuppgifterna 

med lyft. 

Daglig smärta 

på grund av 

tunga lyft. 

Dagligen 

känna smärta 

 

Smärta 
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Tabell 2, Vågrät analys av kategorin smärta 

Frågeställning 

från kategorin 

smärta 

Citat,  

deltagare 1 

Citat,  

deltagare 2 

Citat,  

deltagare 3 

Citat,  

deltagare 4 

Citat,  

deltagare 5 

Vår tolkning 

Känner du 

någon skillnad 

vad gäller 

smärta i rygg 

och nacke efter 

träningspr-

ogrammet? 

 

 

”Nu känner jag 

ingen smärta i 

rygg och axlar 

och jag känner 

att jag klarar de 

tunga lyften 

bättre på 

arbetet.” 

”Efter två veckor 

med 

träningsprogra-

mmet försvann 

min smärta i 

ryggen helt. Jag 

tänkte nästan inte 

ens på det förrens 

jag märkte att jag 

kunde sitta vid 

datorn vid 

skrivbordet 

hemma längre än 

30 minuter utan 

smärta” 

”Smärtan i 

ryggen har 

minskat och 

därför känns det 

lättare för mig 

att sitta still 

längre stunder 

på jobbet” 

”Träningen är 

som medicin för 

mig. När jag 

tränar känns min 

rygg bättre och 

jag kan jobba på 

som vanligt. Men 

när jag slutar 

träna regelbundet 

kommer smärtan 

tillbaka” 

”Eftersom jag inte 

hade någon 

smärta innan jag 

började med 

träningsprogr-

ammet känner jag 

ingen större 

skillnad förutom 

att jag känner mig 

piggare i 

vardagen” 

Nästan alla 

upplever att 

deras smärta 

har minskat 

eller försvunnit. 

Förutom en 

person som inte 

hade några 

tidigare 

smärtbesvär. 
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3.3 Urval 

Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval som innebar att vi valde personer som 

råkade finnas tillgängliga för oss när vi startade med vår studie (Bryman, 2009). 

Flera bekanta i vår närhet hade läst projektplanen och visat intresse för att delta i 

vår studie, vi valde fem av dessa intresserade personer. Eftersom urvalet var fem 

personer som var intresserade av studien så kanske de också var positivt inställda 

angående styrketräning vilket kan ha påverkat studiens resultat. Vi avidentifierade 

personerna i fråga av etiska skäl och de fick själva läsa igenom sin presentation 

innan den skrevs in i studien. Urvalet redovisas nedan: 

 

Deltagare 1 

Deltagare 1 är en man som är 28 år som har styrketränat tidigare och tränar nu ca 

fyra till fem dagar i veckan. Han arbetar med lagerarbete med tunga lyft. Han har 

tidigare upplevt smärta i rygg, armar, nacke och skuldror som han upplever 

kommer av dessa tunga lyft på arbetet. Han tror att regelbunden styrketräning och 

bra lyftteknik kan förebygga hans smärta i rygg och nacke. Efter att ha börjat 

styrketräna flera gånger i veckan och tänka efter hur han lyfter har han inte 

upplevt någon smärta i rygg och nacke. Han har inte fått något stöd av sin 

arbetsgivare för att kunna få bukt med den upplevda smärtan utan köpte själv ett 

gymkort och började styrketräna. Han tog hjälp av vänner för att få tips hur man 

kommer igång med grundstyrkeövningar som han sedan själv byggt vidare på. 

Han kommer att utföra styrketräningsprogrammet på gymmet där han har årskort. 

I sina nuvarande träningspass tränar han inte så mycket kondition/kardioträning så 

detta kommer han nu att lägga till eftersom det finns med i 

grundstyrketräningsprogrammet han fått av oss. 

 

Deltagare 2 

Deltagare 2 är en kvinna 28 år som inte styrketränat tidigare förutom i skolan. 

Hon har ett servicearbete där hon packar upp tunga varor och lägger upp dem på 

hyllor. Så det blir många tunga lyft om dagarna. Hon upplever dagligen smärta i 

rygg, nacke och skuldror. Hon vet att hon borde göra något åt smärtan men har 

inte riktigt kommit igång. Hon tror att styrketräning förebygger nack och 

ryggbesvär men har inte riktigt vågat gå till gymmet för hon är osäker på maskiner 

och övningar. Hon lider även av lite övervikt och hon tror att detta belastar hennes 
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leder ännu mer och är därför lite rädd för att visa sig på ett gym. Hon beskriver det 

såhär: ”Det känns ju svårt att för första gången gå in på ett gym bland en massa 

vältränade personer när man själv är som en liten tjockis, man tror att de ska tänka 

dumma saker om en.” Hon har påpekat sina rygg och nackbesvär för sin 

arbetsgivare som hänvisat henne till gratisgymmet de har på arbetsplatsen där det 

även finns en hälsoinspiratör som kan hjälpa de anställda att lägga upp 

träningsprogram som hjälper just deras besvär. Hon kommer under dessa fem 

träningsveckor använda sig av grundträningsschemat hon fått av oss och fråga 

hälsoinspiratören om hon kan få en genomgång av maskinerna och övningar hon 

kan göra på gratisgymmet på jobbet. 

 

Deltagare 3 

Deltagare 3 är en man på 26 år som inte har styrketränat så mycket tidigare. Just 

nu har han börjat styrketräna ca en till två gånger i månaden och spelar innebandy 

1 gång i veckan. Han arbetar som yrkeschaufför inom taxi på vintern och med 

parkarbete under sommaren. Han har en stillasittande arbetssituation när han kör 

taxi men även en del tunga lyft förekommer inom yrket. Deltagaren nämner också 

att han utsätts för en del vibrationer av för höga värden inom parkarbetet efter 

uppmätningar som tidigare gjorts. Han upplever ofta smärta i både rygg och 

nacke. Största delen av smärtan är lokaliserad till korsryggen och skuldror. I sitt 

parkarbete tror han att styrketräning kan hjälpa till att förebygga skador och 

besvär. Han tror dock inte att skador och besvär som kopplas ihop med jobbet 

som taxichaufför kan förebyggas med styrketräning, detta på grund av att han är 

så lång så han sitter alltid i en obekväm körställning som inte kan påverkas.  

Han får hjälp med träningskort och en timmes friskvård i veckan under 

sommarhalvåret av arbetsgivaren. Han vill komma igång och träna för att se om 

det hjälper hans dåliga rygg och nackhälsa. Han kommer följa 

grundträningsschemat han fått utav oss under dessa fem veckor. 

 

Deltagare 4 

Deltagare 4 är en kvinna på 23 år som har styrketränat tidigare. Hon styrketränar 

nu cirka fem dagar i veckan. Hennes arbete är stillasittande kontorsarbete framför 

datorskärm. Hon upplever idag smärta i rygg som känns starkast i högra delen av 

ryggen. Hon tror att styrketräning både förebygger och hjälper till vid nack och 
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ryggbesvär, då hon själv redan styrketränar regelbundet sedan en tid tillbaka, och 

har märkt en förbättring av sin rygghälsa. Hon har påpekat för sin arbetsgivare 

gällande ryggbesvären, och fått diverse hjälpmedel såsom fotpall, höj och 

sänkbart skrivbord, musplatta och armstöd. Hon får även hjälp i form av rabatt på 

gymkort vid två olika av de lokala gymmen. Hon utnyttjar dock inte detta då det, 

trots rabatt, är mycket dyrt med gymkort på dessa två gym. Hon köper i stället 

träningskort på ett annat gym. Eftersom hon redan tränar regelbunden 

styrketräning så kommer hon fortsätta med detta, men med mer fokus på övningar 

för rygg och nacke.  

 

Deltagare 5 

Deltagare 5 är en kvinna på 25 år som inte styrketränar idag men tar promenader 

ibland. Hon är även i stallet och rider när hon får tid till det. Hon arbetar med ett 

serviceinriktat arbete med mycket stående och gående men inga tunga lyft. Hon 

bytte efter ungefär halva studien till en annan arbetsplats med mer stillasittande 

kontorsjobb eftersom hon fick svar om att hon fått en tjänst hos en annan 

arbetsgivare. Hon känner smärta i ländryggen vissa dagar på grund av ett fall för 

två år sedan. Hon tror inte hon får smärtan i ryggen på grund av några av hennes 

nuvarande arbetsuppgifter men när hon har mycket på jobbet och inte hinner ta 

några raster då känner hon av smärtan i ländryggen. På hennes nyaste arbetsplats 

får man ett friskvårdsbidrag i form av en summa pengar de kan använda till 

gymkort eller annan sportaktivitet. Det finns även tillgång till ett litet gym på den 

nya arbetsplatsen. Deltagaren tror att hon genom styrketräning kan stärka ryggen 

och hela kroppen så att smärtan i ländryggen lindras eller kanske till och med 

försvinner helt. Hon kommer att följa det grundträningsprogram hon fått av oss 

under dessa 5 veckor. 

 

4. Etiska överväganden 

All forskning eller studier måste genomföras enligt god forskningsetik. Det finns 

både lagar som t.ex. personuppgiftslagen, upphovsrättslagen och offentlighets och 

sekretesslagen och etiska riktlinjer som man måste följa. Inom olika yrkesgrupper 

finns också lokala och nationella regler som man måste följa för varje yrkesgrupp 

har oftast egna kodex som man ska ta hänsyn till (Codex, 2013). Även vi som 



13 
 

studenter som ska skriva C-uppsats måste vara medvetna om vilka etiska principer 

man ska ta hänsyn till. Man kan få råd och synpunkter av Mittuniversitetets etiska 

kommitté om man är osäker på vad som gäller. Kommittén genomför även 

granskningar av forskning och projekt och hjälper till att ge råd till de arbeten som 

måste prövas av en regional etikprövningsnämd (Mittuniversitetet, 2013).  

 

4.1 Etikprövningslagen som avser människor 

Lagen skall, enligt 3 §, tillämpas på forskning som innefattar behandling av: 

1. känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen (1998:204), eller 

2. personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i 

brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden enligt 21 § Personuppgiftslagen 

Utöver det här ska lagen, enligt 4 §, tillämpas på forskning som: 

1. innebär ett fysiskt ingrepp på en forskningsperson, 

2. utförs enligt en metod som syftar till att påverka forskningspersonen 

fysiskt eller psykiskt, eller som innebär uppenbar risk att skada 

forskningspersonen fysiskt eller psykiskt, 

3. avser studier på biologiskt material som har tagits från en levande 

människa och kan härledas till denna människa, 

4.  innebär ett fysiskt ingrepp på en avliden människa, eller 

5. avser studier på biologiskt material som har tagits för medicinskt ändamål 

från en avliden människa och kan härledas till denna människa. 

Forskning som omfattas av lagen ska prövas i en central etikprövningsnämnd eller 

i en av sex regionala etikprövningsnämnder (Mittuniversitetet, 2013). Uppsatser 

på grundnivå t.ex. C-uppsatser bedöms oftast inte som forskning men måste 

givetvis följa god foskningsetik. 

 

4.2 Intervjuer 

Eftersom vi genomförde intervjuer med fem individer följde vi de 

rekommendationer för etiska principer som finns i kapitel 22 i Bryman (2009). Vi 

lämnade ett informationsbrev (se bilaga 2) som informerade våra deltagare om: 

• Vårt syfte med uppsatsen det vill säga godhetsprincipen att studien 

kommer användas inom god forskningssed och inte missbrukas till andra 

ändamål. Här ingår även principen om att inte skada. 
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• Att deras deltagande är helt frivilligt och att de kan avsluta sitt deltagande 

när de vill utan förklaring till varför (autonomiprincipen). 

• Rättviseprincipen att alla får samma information om vilka moment som 

kommer ingå i undersökningen. Att alla deltagares uppgifter kommer att 

vara konfidentiella och endast användas i uppsatssyfte. Deras 

personuppgifter kommer avidentifieras så att ingens identitet kommer att 

kunna igenkännas. 

 

4.3 Förförståelse 

I varje forskningsprojekt måste man vara medveten om att redan när man väljer 

tema har man en viss uppfattning om ämnet och vad man tror slutresultatet 

kommer att bli. Detta är något vi måste tänka på när vi går igenom allt material 

från intervjuerna att inte låta vår förförståelse leda slutresultat till dit vi vill eller 

tror att det ska sluta. Vår förförståelse är ju att styrketräning kommer att hjälpa till 

med att förebygga smärta i rygg och nacke. Vi tycker Dahlberg, Dahlberg och 

Nyström (2008) beskriver förförståelse bra: ”ingen forskare är ett helt oskrivet 

blad och det finns ingen ”ickekontaminerad” plats att starta ett forskningsprojekt”. 

 

5. Resultat  

De kategorier som vi fick fram i analysen blev: 

1. Smärta 

2. Styrka och kroppshållning 

3. Självförtroende 

4. Träning 

5. Övriga effekter av styrketräning 

6. Framtiden 

Vi använder dessa kategorier som rubriker i resultatdelen nedan. 

Den kursiva texten i resultatdelen är exempel på citat som deltagarna sagt om just 

deras upplevelser. 

 

5.1 Smärta 

Nästan alla deltagare upplever eller har upplevt smärta i ryggen och axlar på 

fritiden och i jobbet. En del upplevde dagligen smärtan och ansåg att detta var 
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problematiskt. Många deltagare upplevde att smärtan berodde på vissa av deras 

arbetssituationer som tunga lyft eller stillasittande arbete. 

 

”Varje dag efter många tunga lyft på jobbet känner jag smärta i rygg och axlar 

när jag kommer hem”(Deltagare 2) 

 

”Efter långa skift med stillasittande arbetsuppgifter blir min smärta i ryggen som 

värst” (Deltagare 3) 

 

Efter 5 veckors träning upplevde nästan alla en stor skillnad mot för tidigare. 

Ryggsmärtan hade försvunnit eller minskat för alla deltagare. 

 

”Träningen är som medicin för mig. När jag tränar känns min rygg bättre och jag 

kan jobba på som vanligt. Men när jag slutar träna regelbundet kommer smärtan 

tillbaka” (Deltagare 4) 

 

”Efter två veckor med träningsprogrammet försvann min smärta i ryggen helt. 

Jag tänkte nästan inte ens på det förrens jag märkte att jag kunde sitta vid datorn 

vid skrivbordet hemma längre än 30 minuter utan smärta” (Deltagare 2) 

 

”Nu känner jag ingen smärta i rygg och axlar och jag känner att jag klarar de 

tunga lyften bättre på arbetet.” (Deltagare 1 ) 

 

5.2 Styrka och kroppshållning 

Deltagarna kände sig starkare både fysiskt och psykiskt efter träningsprogrammet. 

De upplevde en slags inre viljestyrka som de inte känt tidigare. Många kopplade 

även ihop denna styrka i kroppen med en bättre kroppshållning. 

 

”Jag känner mig allmänt starkare i kroppen och orkar ta tag i saker som jag inte 

gjorde tidigare. Kroppshållning känns starkare och hjälper till vid en del 

arbetsuppgifter.” (Deltagare 3) 

”Jag känner mig starkare både fysiskt och psykiskt jag orkar ta itu med min 

vardag på ett annat sätt. Jag orkade till och med cykla till jobbet sista 
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träningsveckan och det hade jag inte orkat varken fysiskt eller psykiskt tidigare 

jag hade nog gett upp på en gång.” (Deltagare 2) 

 

”Bål och ryggträningen har hjälpt mig jättemycket. Jag känner mig mer stabil 

och stark i kroppen. Vilket känns bra när jag ska utföra tunga lyft på jobbet.” 

(Deltagare 1) 

 

5.3 Självförtroende 

Efter styrketräningen upplevde flera att de fått bättre självförtroende och en bättre 

självbild. Det var inte något av de första förändringarna deltagarna märkte men 

när vi kom in på ämnet om självförtroende och självbild nämde många att de 

faktiskt ändrat sin uppfattning om sig själv. 

 

”I början var man lite osäker på träningsövningar och man kanske var mer 

försiktig men efter ett tag tog man för sig mer och kände sig som hemma i 

gymmet” (Deltagare 5) 

 

”Jag hade inte så bra självförtroende till en början men jag fick hjälp av några 

kompisar att börja styrketräna och sedan har detta intresse bara växt och jag 

känner mig mer självsäker nu.” (Deltagare 1) 

 

”Det är klart när några kilo började försvinna och man började se lite muskler 

kände man sig lite glad att man faktiskt gjort detta helt själv. Men man behövde 

verkligen den där introduktionen med ett träningsprogram så man fick in rutinen 

att börja träna.” (Deltagare 2) 

 

5.4 Träning 

Utförandet av träningsprogrammet hade gått bra för alla. Det var en eller två 

personer som hade missat enstaka pass eller några övningar på några pass. 

Deltagarna upplevde att träningsprogrammet var lätt att följa och var bra upplagt 

på tre dagar i veckan. Det gällde bara att få in en rutin och planera vilka dagar de 

kunde träna. 
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”Det gick bra att följa träningsprogrammet men mitt i undersökningsperioden så 

bytte jag jobb och då missade jag några pass innan jag fick in bättre rutiner med 

mina nya arbetstider.” (Deltagare 5) 

 

”Det var lätt att följa träningsprogrammet men jag fick fråga en instruktör om 

flera av övningarna hur de skulle utföras så jag inte skulle lyfta fel. Jag har inte 

varit så mycket i ett gym så det var lite svårt hur man skulle lägga upp ordningen 

på övningarna.” (Deltagare 2) 

 

”Ja träningsprogrammet var ju bra och lätt och följa och jag visste hur 

övningarna går till eftersom jag tränat med kompisar som kan. Men jag vart lite 

osäker när jag skulle träna själv om jag utförde övningarna korrekt så då 

hoppade jag över några övningar för att inte verka dum i gymmet om någon såg 

att jag gjorde fel.” (Deltagare 3) 

 

5.5 Övriga effekter av styrketräningen 

Deltagarna kände en del andra positiva effekter av träningen. De gav exempel 

som piggare, gladare, orkar mer och positiv inställning. 

 

”Jag känner mig piggare och gladare att jag orkar mer i vardagen när jag 

kommer hem från jobbet. Jag tror delvis det kan bero på träningen men det kan ju 

även vara för att jag bytt arbete eller att det börjar bli ljusare ute nu när det 

närmar sig sommar.” (Deltagare 5) 

 

”Jag känner mig mycket piggare och jag är glad och inte så lättirriterad som jag 

kunde vara tidigare. Jag känner mig jätteglad när jag kommer till jobbet efter min 

cykeltur dit och kan bemöta kunderna på ett bättre sätt.” (Deltagare 2) 

 

”Jag känner stor skillnad mot för tidigare att jag orkar mer, men kände ibland 

lite stress över att jag skulle försöka få in tre träningspass i veckan. Jag tyckte det 

var mest positiva upplevelser av träningen det var bara det där med tidsbrist som 

vart lite negativt.” (Deltagare 3) 
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5.6 Framtiden 

Deltagarna nämnde att de kommer att fortsätta träna i framtiden men många 

kommer att göra förändringar av vårt träningsschema. En del tränar fler dagar i 

veckan med kortare pass och en del vill träna färre dagar med styrketräning och 

kanske lägga till löpning, promenader eller gruppsporter. En del blev inspirerade 

att styrketräna vidare men med sina egna personliga scheman och rutiner. 

 

”Jag kommer att fortsätta träna men lite mindre med styrketräning eftersom jag 

vill få tid till innebandy och löpning som jag är intresserad av.” (Deltagare 3) 

 

”Jag kommer fortsätta styrketräna kanske en till två dagar i veckan och sen har 

jag börjat promenera till jobbet varje dag istället för att ta bussen.” (Deltagare 5) 

 

”Jag kommer fortsätta utveckla min styrketräning eftersom jag ser så tydliga 

resultat. Från att jag första gången började styrketräna i november förra året har 

jag gått ner 12 kg. Jag varierar gärna mina styrketräningspass med promenader 

med flickvännen.” (Deltagare 1) 

 

”Jag kommer fortsätta styrketräna och ska försöka ha ungefär tre dagar i veckan 

som jag haft under dessa fem veckor. Men jag kommer ta bort kardioträningen 

från gymmet och cykla till jobbet istället.” (Deltagare 2) 

 

”Jag kommer fortsätta styrketräna mina 5 dagar i veckan som jag gjort sedan 

tidigare men med extra fokus på nacke och rygg eftersom det har hjälpt mig mer 

med mina besvär.” (Deltagare 4) 

 

6.  Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Eftersom det var upplevelserna vi var intresserad av valde vi en kvalitativ metod. 

Vi genomförde en intervju före styrketräningsprogrammet och en intervju efter 

styrketräningsprogrammet med varje deltagare för att kunna få de djup vi strävade 

efter. Vi delade upp intervjuerna mellan oss så vi skulle kunna lägga ännu mer 

uppmärksamhet på vilka ord de uttryckte sina upplevelser med. För att öka 
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tillförlitligheten i studien ställde vi alltid följdfrågor och läste sedan igenom 

anteckningarna tillsammans med deltagaren för att säkerställa att vi uppfattat 

deras svar på ett korrekt sätt. När vi sedan satte oss ner och jämförde deltagarnas 

svar så var de rätt så lika varandra i betydelsen även om de använde sig av olika 

ord och uttryck. Detta medförde även en annan aspekt som vi inte tänkt på 

tidigare att deltagarens svar kan påverkas av den som genomför intervjun. Detta 

kallas för intervjuareffekt och beskrivs av (Svenning, 2003) som att intervjuaren, 

ofta på ett omedvetet plan påverkar svaren eller tolkar dem fel. Vi anser dock att den 

som intervjuade deltagarna inte hade någon större inverkan på deltagarnas svar 

eftersom vi var väl medvetna om vår förförståelse och försökte vara objektiva vid 

intervjuerna. Kvalitativa intervjuer kändes som rätt metod för vårt syfte med 

undersökningen. Även såhär i efterhand hade vi inte valt någon annan metod 

eftersom vi fick fram upplevelserna från deltagarna på ett bra sätt. Enligt Ahrne 

och Svensson (2011) kan kvalitativa intervjuer ge en bredare bild med fler 

nyanser eftersom man inte behöver följa ett strikt frågeformulär utan deltagaren 

får tala fritt runt ett ämne.  

 

Vi valde att göra en manifest innehållsanalys och läste igenom texten flera gånger 

fram och tillbaka. Vi läste först var för sig flera gånger och sedan tillsammans för 

att öka analysens pålitlighet och resultat. Vi har väl beskrivit tillvägagångssättet vi 

använt oss av i denna studie för att möjligheten till överförbarhet ska finnas. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Vårt antagande inför denna studie var att styrketräning skulle hjälpa deltagarna att 

minska sina smärtbesvär. Det som dock förvånade oss mest med resulaten var att 

redan efter två till tre veckors träning märkte flera deltagare positiva resultat. 

Deltagare nummer två berättade att redan efter två veckor var hennes dagliga 

smärta helt borta. I en studie av Oesch, Kool, Hagen och Bachmann (2010) kom 

man däremot fram till att träning bara kunde visa resultat på lång sikt när det 

gällde skillnad i minskad smärta och arbetsförmåga. De kunde i den studien inte 

se några resultat direkt men de räknade ut att det var 34 % högre chans att bli 

bättre i sitt ryggsmärtetillstånd om man fick tillgång till träning än de som inte 

fick tillgång till någon träning alls. Av de fem deltagarna som var med i vår studie 
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hade nästan alla några positiva effekter av styrketräningen att berätta om. Något vi 

också lade märke till var att alla deltagare verkade gladare och piggare vid andra 

intervjun än vid den första intervjun. I likhet med studierna av Kaplansky, Wei 

och Reecer (2006) och van Poppel, Hooftman och Koes (2004) så var det just 

styrketräning som hjälpt deltagarna att minska smärtan i rygg och nacke. Även 

fast de i en av dessa studier provat andra alternativ med svankstöd och olika 

ryggskolor så hade alltså styrketräningen gett flest positiva resultat. Detta 

förstärks även när man läser undersökningen av Teasell och White (1994) där de 

kommer fram till att vältränade personer har lägre förekomst av ländryggssmärta. 

 

Något som var anmärkningsvärt var att nästan alla dessa deltagare hade haft rygg 

och nacksmärta även fast de var så unga som i åldrarna 23-28 år. Men hjälpte 

åldern deltagarna att bli bättre snabbare under träningsprogrammet? Hade utfallet 

med minskad smärta blivit densamma om man haft någon medelålders eller äldre 

deltagare med i gruppen? Det här en intressant fråga för vidare studier. 

Eftersom denna studie handlar om preventionens fördelar vid smärta i rygg och 

nacke dök en tanke upp om hur mycket idrottstimmarna minskat i skolan. Vi 

diskuterade om detta kan ha något att göra med att allt yngre personer får problem 

med nack- och ryggsmärta. I en undersökning om stress och andra riskfaktorer i 

skolan av Sundblad (2008) svarade 27 % av flickorna och 19 % av pojkarna att 

man haft ont i ryggen samma dag. Det nämns också i denna artikel att andra 

forskare som Harreby (1999) och Hakala (2002) har kunnat visa att ryggont i unga 

år många gånger är en indikator för ryggont senare i livet. Bara på de få sex år 

som åldersmässigt skiljer oss författare åt så har idrotten minskat i skolan från två 

gånger per vecka till en gång per vecka i högstadiet och från en gång per vecka till 

ingen träning alls per vecka sista åren på gymnasiet. Vad idrottsläraren tog upp på 

dessa få lektioner var inte speciellt relevant beträffande den information om kost 

och träning som vi skulle velat ha. Kunde de inte ha haft något slags samarbete 

mellan idrott och hemkunskapen på högstadiet och pratat om näringslära och 

träning? Vi skickar denna fråga vidare till beslutsfattare som har möjlighet att 

påverka detta. 

 

Hade vi haft mer tid och resurser för den här studien skulle vi ha velat undersöka 

ett större antal deltagare. Vi funderar på hur många som skulle ha fått minskade 
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smärtbesvär med hjälp av styrketräning. Det var intressant att man kunde se 

positiva resultat efter bara fem veckor med styrketräning. Vi såg även positiva 

skillnader i deltagarnas kroppsspråk. Hur skulle reultaten kunna se ut om några 

månader eller om ett år? Det skulle behövas göras fler longitudinella studier om 

preventionens fördelar vid rygg- nacksmärta som t.ex. att följa upp deltagarna och 

se om de positiva resultaten håller i sig och kanske blir fler. Vi anser att denna 

studie har gett oss mer insikt om hur det kan vara att jobba med förebyggande  

rehabilitering. Det var tillfredsställande att se deltagarnas framsteg och denna 

erfarenhet kommer vi nu bära med oss ut i vårt framtida arbetsliv. 

 

7. Konklusion 

Av de deltagare vi undersökte tycktes upplevelser av välmående och 

välbefinnande öka efter att de genomfört styrketräningsprogrammet. Deras smärta 

i rygg och nacke hade minskat vilket gjorde det lättare för dem att utföra vissa 

arbetsuppgifter. De upplevde även andra positiva effekter som att de kände sig 

piggare och gladare vilket vi kanske inte hade förväntat oss. Det var också 

intressant och roligt att få höra att alla deltagare nämde att de tänker fortsätta träna 

även efter studiens slut nu när de fått en introduktion till styrketräning som de 

själva kan bygga vidare på. Det skulle givetvis som nämnts ovan behövas fler 

longitudinella studier av fler antal personer och med en kvantitativ design för att 

visa på om dessa upplevelser skulle kunna generaliseras till en hel population och 

då kunna användas i rehabiliterande och preventiva syften. 
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Bilaga 1 
Grundträningsprogram för hela kroppen 

Detta är ett grundträningsprogram för hela kroppen hämtat hos Friskis och svettis 
gym.  
Det finns några grundregler att tänka på för dig som kanske inte styrketränat förut: 
 

• Kom alltid ihåg uppvärmning! Värm upp kroppsdelen du ska träna innan 
du börjar. Du kan t.ex. göra övningen 15-20 repetitioner med lätta vikter 
innan du ökar vikten lite grann. 
 

• Kom ihåg att börja med lätta vikter i alla övningar. Lyfter man för tungt 
finns stor risk att skada sig. 
 

• Är du osäker på hur man utför någon av övningarna fråga gärna närmaste 
instruktör på ditt gym så att du inte tränar fel. 

Detta träningsprogram är uppdelat på 3 dagar per vecka. Alla övningar körs 3 x 10 
set efter uppvärmningen. 
 

Dag 1- Rygg och biceps 
Rygg-  Välj 2-3 stycken av dessa övningar 

• Latsdrag till bröst 
• Latsdrag bakom huvudet 
• Latsdrag med smalt grepp 
• Rodd i kabelmaskin 
• Enarmshantelrodd 
• Framåtlutande skivstångsrodd 
• Ryggresning 
• Drag till hakan med skivstång (smalt grepp) 

 
Biceps-  Välj 2-3 stycken av dessa övningar 

• Hantelcurls 
• Hammarcurls 
• Curls i kabelmaskin 
• Höga curls i kabelmaskin 
• Stående skivstångscurls 
• Scottcurls i maskin 
• Scottcurls i bänk 

Valfri kardio aktivitet i minst 30 minuter t.ex. löpband eller löpning utomhus, 
crosstrainer, cykel, stairmaster, power walking, skidåkning, 
konditionsgruppträning, bollsporter m.fl. 
 

Dag 2-  Axlar, bröst, triceps och mage 
Axlar- Välj 2 stycken av dessa övningar 

• Militärpress 
• Hantelpress 
• Enarmshantelpress 
• Hantellyft åt sidan 
• Hantellyft framåt 
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• Kabellyft åt sidan 
• Drag till hakan med skivstång (brett grepp) 
• Omvänd flye dec-peck 

 
Bröst-  Välj 2 stycken av dessa övningar 

• Bänkpress (variation sittande i maskin) 
• Armhävningar 
• Hantelpress (liggande alternativt snedlutad bänk) 
• Hantelflyes (liggande alternativt snedlutad bänk) 
• Pec-deck flyes 
• Kryssdrag 
• Pullover med hantel 

 
Triceps-  Välj 2 stycken av dessa övningar 

• Pushdowns 
• Omvänd pushdown 
• Omvända enarmspushdowns 
• Enarmstricepspress över huvudet med hantel 
• Sittande tricepspress över huvudet med hantel 
• Tricepskickbacks 
• Bänkdips 
 

Mage-  Välj 2 stycken av dessa övningar 
• Crunches (välj bland många olika variationer) 
• Sit-ups (välj bland olika variationer) 
• Crunches i maskin 
• Benlyft på bänk eller golv 
• Bålrotation med stång eller i maskin 

Valfri kardio minst 30 minuter (se exempel från dag 1) 
 

Dag 3- Ben och mage 
Ben- Välj 3 stycken av dessa övningar 

• Knäböj med hantlar 
• Knäböj med skivstång 
• Benpress i maskin 
• Knäböj i maskin (hack squats) 
• Benspark 
• Liggande lårcurl 
• Sittande lårcurl 
• Insida lår i kabelmaskin 
• Stående vadpress (alla variationer) 
• Sittande vadpress (alla variationer) 
• Utfall med skivstång (alla variationer) 
• Kickback i maskin 
• Knästående kickback 
• Höftlyft 
• Utsida höft liggande på sidan 

Välj 2 magövningar från dag 2 
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Bilaga 2 

 
 
Information om undersökning som berör frågan om personer upplever 
att styrketräning kan förbättra nack- och ryggsmärta hos 
yrkesverksamma i olika typer av arbetsmiljöer? 
 
Du inbjuds härmed att delta i denna undersökning. Syftet med studien är att 
undersöka om personer som har statiska och eller stillasittande arbeten eller utför 
tunga lyft upplever att de känner mindre smärta i rygg och nacke efter att de 
deltagit i ett styrketräningsprogram jämfört med hur de kände sig innan träningen 
startade. 
Vi tillfrågar fem individer om de vill delta i undersökningen. Dessa fem individer 
har själva nämnt intresse för undersökningen när de läst igenom projektplanen. 
Ditt deltagande kommer innebära att du ska delta i en inledande intervju som tar 
ca 45-60 minuter. Sedan genomföra ett 5 veckors långt träningsprogram med 
träning 3 dagar/ vecka och anteckna hur väl du lyckats följa programmet. 
Undersökningen avslutas sedan med en intervju om hur träningen gått och dina 
upplevelser av eventuell smärta. Det kommer givetvis finnas möjlighet att läsa 
igenom uppsatsen och få en kopia när den är färdigställd. 
Alla uppgifter som lämnas kommer att behandlas konfidentiellt och inga namn 
kommer att finnas med i uppsatsen. Anteckningar från intervjuerna kommer 
endast att ses av oss två som skriver denna uppsats.  
Ditt deltagande i denna undersökning är helt frivilligt. Du kan när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 
Undersökningen kommer presenteras i form av en C-uppsats vid Mittuniversitetet 
och sker under vetenskaplig handledning. 
Ytterligare upplysningar lämnas av ansvariga nedan. 
 
 
Studenter på programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet 180hp : 
 
Jennie Hjörleifsson                              Jessica Larsson 
073-08 04 361                                      072-21 30 756 
larjin@hotmail.com                             jessica_larsson@live.se  
 
________________                             ____________________ 
 
Sundsvall 2013-04-01 

 


