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Sammanfattning. 
Bakgrund: Ländryggssmärta är vanligt förekommande och ger konsekvenser både på 
individ- och samhällsnivå. För individen kan ländryggssmärta leda till begränsning i funktion 
och aktivitet samt är ofta relaterad till olika grad av rörelserädsla. Kliniska riktlinjer för 
ländryggssmärta rekommenderar bland annat individanpassad träning samt att relevant 
information och förklaringsmodeller ges till patienten. Det finns tidigare studier som 
kvantitativt utvärderar träning riktad mot bålstabilitet och motorisk kontroll och som visar på 
effekt på utfallsmått som smärta och funktion. Den här studien ger en kvalitativ beskrivning 
av hur patienter upplever begreppet bålstabilitet och bålstabiltetsträning i grupp. 
Syfte: Att beskriva hur personer med ländryggsmärta uppfattar begreppet bålstabilitet samt 
deras upplevelse av att träna bålstabilitet i grupp. 
Metod: För att besvara syftet valdes en kvalitativ metod. Tio personer som deltagit i 
bålstabiliserande träning i grupp intervjuades. Intervjumaterialet analyserades med 
innehållsanalys.  
Resultat: Informanternas upplevelse av begreppet bålstabilitet är att ha bra och starka 
muskler i rygg och mage och framför allt att man även har bra kontroll på de inre små 
magmusklerna. Det leder till förbättrad förmåga posturalt och i rörelse och aktivitet samt kan 
förebygga eller behandla smärta. Studien visar att träning i en grupp där det finns en 
engagerad ledare som ger individanpassad introduktion och feedback och som ser alla 
deltagare är positivt för upplevelsen av träning och ger ökad motivation. För att 
gruppdeltagarna ska uppnå egen kunskap om träningen och hur den ska genomföras önskar 
deltagarna individanpassad feedback på rätt nivå under hela inlärningsprocessen. 
Bålstabiliserande träning i grupp ger upplevelse av förbättring och ökad medvetenhet och tillit 
till sin rygg och sin förmåga.  
Konklusion: Studien bekräftar klinisk erfarenhet om det positiva med att träna i grupp och 
visar att gruppträning är tillämpbart trots att bålstabilitetsträning kräver individanpassad 
feedback. 
 
Sökord: Ländryggssmärta, sjukgymnastik, kvalitativ metod, bålstabilitet, träning, 
gruppträning 
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Abstract. 
Background: Low back pain is a common problem with consecuences for both comunity and 
individual. For the individual the pain can give limitations i function and activity and is often 
correlated with different levels of fear of movement. Clinical guidelines for low back pain 
recommends individualized exercise and that relevant explainations are given to the patient. 
There are previous studies that quantitatively evaluates training directed towards corestability 
and motor control and these show that the interventions gives effects on outcomemeasures 
such as pain and function. This study provides a qualitative description of how patients 
experience the concept of corestability and training of corestability in a group. 
Aim: To describe how people with low back pain experience the concept of corestability and 
their experience to train corestability in a group. 
Methodology: To answer the purpose a qualitative method was chosen. Ten people whom 
had participated in a corestabilizing traininggroup were interviewed. The interviewmaterial 
was analyzed using content analysis. 
Results: The informants experience of the concept of corestability is to have good strong 
muscles in the back and abdomen and also good control over the local small abdominal 
muscles. This leads to improved ability in postural- and movementactivities and can prevent 
or treat pain. This study shows that training in a group where there is a committed leader that 
provides individualized introduction and feedback and that notice all participants is positive 
for the experience of training and provides increased motivation. For the participants to 
achieve their own knowledge about the training they wish for individualized feedback 
throughout the learningprocess. Corestabilitytraining in a group gives an experience of 
improvement and increased awareness and trust in ones back and ones ability. 
Conclusion: The study confirms clinical experience of positive impact of groupexercise and 
shows that groupexercise is applicable although stabilitytraining requires individualised 
feedback.  
 
Keywords: Low back pain, physiotherapy, qualitative method, corestability, excercie therapy, 
grouptraining 
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Bakgrund 
 

Ländryggssmärta är mycket vanligt hos befolkningen och en vanlig orsak till att söka 

sjukvård. Livstidsprevalensen har rapporterats vara mellan 60-85% och pointprevalensen 

mellan 15-30 % (Deyo, Mirza & Brook, 2006; SBU, 2000; Wadell, 2004; Walker, Reinhold 

Muller & Grant, 2004). 

Ländryggssmärta innebär konsekvenser på både samhälls- och individnivå.  För individen kan 

konsekvenserna innebära smärta, begränsningar i funktion, aktivitet och delaktighet samt 

eventuellt frånvaro från arbetslivet vilket påverkar personens ekonomiska situation (Hoy, 

Brooks, Blyth & Buchbinder, 2010; Wadell, 2004). Ländryggssmärta och dess konsekvenser 

leder till stora samhällskostnader framför allt indirekt genom sjukskrivningar och varaktiga 

sjukersättningar men också direkt genom kostnader för sjukvårdsbesök, läkemedel och 

undersökningar (Deyo, Mirza & Martin, 2006; Ekman, Jönhagen, Hunsche & Jönsson, 2005; 

Hoy et al, 2010; Hoy, March, Brooks, Blyth, Woolf & Bain, 2014; Wadell, 2004; Walker, 

Muller & Grant, 2003). 

 

Forskning visar att det finns ett flertal faktorer som påverkar debut av ländryggssmärta och 

prognos vid ländryggssmärta och dess konsekvenser. Dessa faktorer är individuella, 

genetiska, fysiska och psykosociala och till olika grad påverkningsbara (Hoy et al, 2010; 

Wadell, 2004). Ålder räknas som en av de största riskfaktorerna och prevalensen stiger med 

ökad ålder. Arbetsmiljö, yrke, låg utbildningsnivå samt Body Mass Index > 30 associeras med 

ländryggssmärta (Hoy et al, 2010). Ärftlighet spelar en stor roll vid lumbal diskdegeneration 

och genetiska faktorer påverkar även vid spinala besvär som spondylolisthes, scolios och 

degeneration (Hoy et al, 2010; Wadell, 2004).  

 

Ländryggssmärta är ett multifaktoriellt problem och vid diagnostisering och klassificering är 

det viktigt att beakta exempelvis patoanatomi, symtom och undersökningsfynd, psykologiska 

faktorer och sociala faktorer (O´Sullivan, 2005; Wadell, 2004). Ländryggssmärta kan också 

grupperas genom lokalisation eller duration. En vanlig benämning för lokalisation är smärta 

mellan nedre costa och glutealvecken (Wadell, 2004).  Akut smärta är de första sex veckorna 

efter debuten och subakut smärta räknas från sex veckors duration till tre månader, därefter 

benämns smärtan som långvarig (Wadell, 2004; Walker et al, 2003).  Menezes et al (2012) 

menar att det kan vara svårt att förutsäga prognos och att man hellre ska beskriva förväntad 

klinisk förändring gällande smärta och funktionsbegränsning. Under den akuta smärtfasen 
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sker oftast en spontan förbättring av symtom. Under denna tid står smärtan ofta i proportion 

till fysiska fynd (Wadell, 2004). Faktorer som kan bidra till övergång från akut till långvarig 

smärta är funktionsbegränsning, nedsatt generellt hälsostatus och samsjuklighet samt 

maladaptivt smärtcoping-beteende (Menezes et al, 2012). Exempel på maladaptivt 

smärtcoping-beteende är att undvika rörelse och aktivitet i rädsla för smärta, så kallad 

rörelserädsla (Vlaeyen & Linton, 2000). 

Smärta i ländryggen kan härledas till ett flertal olika anatomiska strukturer till exempel 

skelett, intervertebrala disker med ändplattor, leder, ligament, muskler och neurala strukturer. 

Hos mellan 5-15% kan man relatera smärtan till specifik orsak som exempelvis struktur, 

fraktur eller infektion (Dankaerts et al, 2007; Hoy et al, 2010). Skador eller degeneration kan 

leda till patologi och ländryggssmärta som till exempel vid facettledsartros, diskdegeneration, 

diskbråck, varierande spondylos och foraminal eller spinal stenos, eventuellt med tillhörande 

neurologiska radierande symtom (Dankaerts et al, 2007). Det är omdiskuterat huruvida 

förändringar som diskdegeneration och facettledsartros bidrar till ländryggssmärta då dessa 

förändringar även finns hos personer utan besvär (Dankaerts et al, 2007; Kalichman et al, 

2008). Det finns dock studier vilkas resultat visar ett samband mellan förekomst av 

diskdegeneration och ländryggssmärta (Cheung & Al Ghazi, 2008; Louma et al, 2000; Yang, 

2015).  

Trots de tänkbara patoanatomiska orsaker som finns är det 85-95% av alla med 

ländryggssmärta som inte har någon patologisk eller radiologisk förklaring till sina besvär och 

det benämns då som ospecifik ländryggssmärta (Dankaerts, et al, 2007; Hoy et al, 2010; 

O´Sullivan, 2005). Detta har gjort att ländryggssbesvär betraktas utifrån ett perspektiv på 

motorisk kontroll för spinal stabilitet vilket innebär en persons neuromuskulära förmåga att 

kontrollera ländryggen i dess neutrala zon, posturalt och i rörelse. Med neutral zon menas den 

position av ländryggen där det sker minimal belastning av passiva strukturer som leder, disker 

och ligament (Richardson & Jull, 1995; O´Sullivan, 1997; Sahrman, 2001; Panjabi, 1995). I 

den neutrala zonen är det muskler som ger stabilitet genom ko-kontraktion av agonister och 

antagonister som ligger på var sida om columna. Det finns lokala och globala muskler som 

bidrar till den totala funktionen. Lokala muskler når över en led och fäster direkt på columna. 

Dessa står för segmentell stabilitet och kontroll. De globala musklerna spänner över flera 

segment eller leder och är en länk mellan bäckenet och thorakalryggen. De producerar 

rörelser samt kontrollerar ryggen under rörelser och vid yttre påverkan (Richardson & Jull, 

1995). Begreppet stabilitet användes i tidig forskning i ämnet (Bergmark, 1989) medan 

forskning i dag mer beskriver funktionen i termer av motorisk kontroll och funktionell 
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segmentell stabilitet (Richardson & Jull, 1995; O´Sullivan, 1997; Sahrman, 2001; Panjabi, 

1995). Innebörden av dessa två ord är dock densamma. Panjabi (1995) har beskrivit att 

lumbalryggens stabilitet kontrolleras av tre parallella system, det passiva systemet, det aktiva 

systemet och det neurala systemet. I det passiva systemet ingår icke-kontraktila strukturer 

som skelett, leder och ligament. I det neurala systemet ingår vårt nervsystem och dess 

funktion att ge och ta emot signaler från kroppen. Det aktiva systemet består av kontraktila 

strukturer det vill säga våra muskler. För en bra motorisk kontroll behövs ett bra samspel 

mellan dessa system. 

Det är väl känt att förändringar i motorisk kontroll förekommer vid ländryggsbesvär och att 

alla besvär som ger smärta i ländryggen leder till förändring av motorisk kontroll, posturalt 

och i rörelse (Hodges, 2000; Hodges, 2011; O´Sullivan, 2005). Andra förändringar som sker 

vid smärta är att feedforward-mekanismen försämras, musklers rekryteringsordning förändras, 

musklers storlek kan minska och det sker en fettinlagring i muskulaturen. Dessa morfologiska 

förändringar kan förbättras med träning (Danneels, Vanderstraeten, Cambier, Witvrouw & De 

Cuyper, 2000; Gildea, Hides & Hodges, 2013; Hall, Tsao, MacDonald, Coppieters & Hodges, 

2009; O'leary, Jull. Van Wyk. Pedler. & Elliott, 2015; Richardson & Jull, 2000; Tsao & 

Hodges, 2007; ).  

Det är en fördel att klassificera, även kallat att subgruppera, ospecifik ländryggssmärta för att 

kunna sätta in adekvat åtgärd, framförallt rätt träning. O´Sullivan (2005) beskriver tre breda 

subgrupper och bedömning sker med hänsyn till anamnes, radiologi, smärtmekanism och 

smärtbeteende, fynd från fysisk undersökning samt screening för allvarlig patologi eller 

psykosociala riskfaktorer (O´Sullivan, 2005; Sizer, Brismee & Cook, 2007; Wadell, 2004). 

Den första subgruppen har förändrad motorisk kontroll men det är ett funktionellt och 

adaptivt mönster sekundärt till underliggande patologi och smärta exempelvis spinal stenos 

och diskdegeneration. För den andra gruppen är smärta och förändrat motoriskt mönster 

sekundärt till psykologiska processer som oro, stress, rädsla och depression. Tredje gruppen 

har ett maladaptivt motoriskt posturalt- och rörelsemönster som resulterar i ökad 

vävnadsbelastning och kan leda till smärta. Korrigering av det adaptiva mönstret kan ge ökad 

smärta medan en förändring av det maladaptiva mönstret ger minskad belastning på vävnader 

och kan därmed förebygga eller minska symtom (O´Sullivan, 2005; Panjabi, 1995; Sahrman, 

2001). 

Behandlingsriktlinjer vid ländryggssmärta inkluderar aktiv rehabilitering med 

individualiserad graderad terapeutisk träning av koordination, styrka och uthållighet. Det 

finns dock ingen rekommendation om vilken träning eller intensitet som är mest verksam 
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eftersom det inte finns tillräckligt med evidens kring detta (Delitto et al, 2012; Towards 

Optimazed Practice, 2009). 

Det finns idag flera studier om träning för personer med ländryggssmärta och även några 

litteraturöversikter. Dessa omfattar framförallt ospecifik ländryggssmärta men i några studier 

finns ingen mer beskrivning än ländryggssmärta. Träningens upplägg varierar från att vara 

generell till mer specifikt riktad mot motorisk kontroll och stabilitet. Det flesta studier har 

använt sig av individuell träning i träningslokal med guidning av sjukgymnast eller 

hemträning som instruerats och följs upp av sjukgymnast, alternativt dessa i kombination, 

men någon studie har också en intervention med sjukgymnastledd gruppträning. Resultatet 

från de olika studierna varierar men det visar att lågbelastande träning av motorisk kontroll 

eller stabilitet ger bra effekt på smärta och funktion på kort sikt medan mer intensiv och 

belastande träning av muskulatur kring bäcken och bål har samma goda effekt på lång sikt 

(Aasa, Berglund, Michaelson & Aasa, 2015; Berglund, 2016; Costa, 2009; Critchley, Ratclife, 

Noonan, Jones & Hurley, 2007; Ferreira et al, 2006, 2007; Koumantakis, Watson & Oldham, 

2014; Smith, Littlewood & May, 2014; Wang, 2012). Toomey, Currie-Murphy, Mattews och 

Hurley (2015) konkluderar att gruppbaserad ledarledd träning för personer med artros eller 

ländryggssmärta är lika effektivt som individuell träning med stöd av sjukgymnast.  

Det finns inte lika mycket forskat om hur personer med ländryggssmärta upplever den träning 

de utför. Slade, Molloy och Keating (2009) har undersökt vilka faktorer som är viktiga för 

personligt engagemang och motivation hos personer som deltagit i träningsprogram för 

personer med kronisk ländryggssmärta. De har identifierat två teman som gäller tidigare 

träningserfarenhet och förmåga att utföra träningen samt vikten av en hjälpsam och kunnig 

ledare. Det var viktigt för deltagarna att känna sig familjär med träningen och miljön, att 

svårigheten på träningen matchade deras förmåga att utföra denna och att träningen var 

individanpassad. Det var viktigt med feedback på träningen och de såg en risk i att om det är 

en för stor grupp kan det påverka feedbacken negativt eftersom ledaren eventuellt inte hinner 

se alla deltagare. De menar att resultaten är viktiga att beakta vid planering av träning som 

åtgärd samt att man då bör tänka på faktorer som träningsrutin och tidigare erfarenhet, hur 

personen prioriterar träning och att minimera påverkan på personens dagliga liv. Sokunbi, 

Cross, Watt och Moore (2010) har i en pilotstudie studerat upplevelser under och efter 

deltagande i ett ryggstabiliseringsprogram för personer med kronisk ländryggssmärta. 

Ryggprogrammet innebar individuellt introducerad träning i hemmet under 6 veckor 1-3 

gånger per vecka samt ett utbildningsprogram via video. Det var nio deltagare och man såg att 
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personerna var nöjda med träningen trots att de inte var smärtfria, att de kunde hantera sina 

besvär bättre och hade fått bättre självförtroende genom deltagandet i programmet.  

Träningsgrupp med fokus på bålstabilitet har funnits sedan 2004 inom primärvården på en ort 

i Norrbotten. Gruppen startades med utgångpunkt i forskningen av Hodges (2000) och 

Richardson och Jull (1995) och gruppform valdes då sjukgymnasterna på kliniken hade 

positiva erfarenheter av gruppträning sedan tidigare. Patienter anmäls till gruppen av sin 

ansvarige sjukgymnast som bedömt att personen behöver träna sin bålstabilitet och att 

gruppträning skulle passa. Träningen sker i hälsocentralens gymnastiksal två gånger per vecka 

och inleds med cykling ca 25 min och består sedan av cirkelträning med 13 övningar (45 sek 

x 2 ggr per övning), totalt en timme. En sjukgymnast leder träningen och introducerar och 

individualiserar övningarna. Svårighetsgraden på övningarna ökas allt eftersom deltagarnas 

förmåga förbättras. Innan deltagande i gruppen har patienten fått individbaserad information 

som är relevant för dennes besvärsbild. Patienten tränar med ledning av sin behandlande 

sjukgymnast då även på att aktivera de rätta musklerna och hitta en neutral lumbal position 

vilket sedan är utgångspositionen för cirkelövningarna. Deltagarna ska även testa några av 

övningarna som ingår i gruppträningen för att det inte ska vara helt nytt då personen ska 

introduceras i träningen. Övningarna är både lokala och globala och utförs i ryggliggande, 

sidliggande, fyrfotastående, sittande och stående. Patienter som anmäls till gruppen kan ha 

varierande orsak till sina besvär exempelvis ospecifik smärta eller smärta kopplad till 

degeneration men generellt gäller att de har en nedsatt motorisk kontroll och/eller stabilitet. 

De kan även delta postoperativt som en del i en rehabiliteringsperiod. Gruppträningen kan 

vara enskild intervention eller kombineras med annan åtgärd. Behandlande sjukgymnast har 

innan anmälan screenat för annan patologi som till exempel risk för fraktur, inflammatorisk 

sjukdom, neurologisk sjukdom, endokrin sjukdom eller cancersjukdom. Gravida personer 

deltar inte i träningsgruppen och inte heller de som nyligt fått barn. 

Träningen följs upp av behandlande sjukgymnast och längden på träningsperioden skiljer sig 

beroende på deltagarens behov. Uppföljningen innefattar ofta smärtintensitet och funktion 

vilket ur ett forskar- och vårdgivarperspektiv är vanliga utfallsmått som ger ett kvantitativt 

resultat på eventuell effekt. Det är av vikt att även se på den bålstabiliserande träningen i 

grupp från ett patientperspektiv då det är en viktig aspekt. Inom vården mäts ibland patienters 

nöjdhet vilket ger svar på deras övergripande upplevelse av mötet med vården och inte deras 

aktiva engagemang i detsamma. Att undersöka patienters upplevelser är en alternativ väg till 

utvärdering och förbättring av vården och kan ge insikt i faktorer som är av betydelse för 

utfall och följsamhet. Patienternas upplevelse av en intervention ger bra feedback till kliniken 
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vad som är bra och vad som kan förbättras och kan ge svar på frågor som: Ger 

stabiliseringsträningen i grupp önskad påverkan och är det ett bra sätt för sjukgymnaster i 

primärvården att jobba med personer med ländryggssmärta? Vilka faktorer är av betydelse för 

deltagarna under gruppträningen?  

 

Detta arbete görs som fördjupning i masterutbildningen med inriktning ortopedisk manuell 

terapi vid Luleå Tekniska Universitet och kommer att beaktas vid utvärdering av klinisk 

verksamhet. Ortopedisk manuell terapi är ett specialistområde inom sjukgymnastik/fysioterapi 

där fokus ligger på omhändertagande av neuromuskuloskeletala besvär. Bedömning och 

behandling är individbaserad och specifik och grundar sig på kliniskt resonemang och 

rådande forskning. Omhändertagandet innefattar både manuella tekniker och terapeutisk 

träning (International Federation of Orthopeadic Manipulative Physical Therapists, 2016).  

 

Syfte 
 

 
Syftet med studien är att beskriva hur personer med ländryggssmärta uppfattar begreppet 

bålstabilitet samt deras upplevelse av bålstabiliserande träning i grupp. 

 

Metod 
Design  

 
För att kunna beskriva hur personer med ländryggssmärta uppfattar begreppet bålstabilitet 

samt deras upplevelse av bålstabiliserande träning i grupp har en kvalitativ design med 

induktiv ansats valts och enskilda intervjuer genomförts enligt Graneheim och Lundman 

(2004) samt Granskär och Höglund-Nielsen (2012).   

 

Informanter  
 

Tio personer som alla hade erfarenhet av att träna bålstabilitet i primärvårdens grupp deltog i 

studien. Det innebär att i studien användes ett ändamålsenligt bekvämlighetsurval (Carter, 
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Lubinsky & Domholdt, 2011). Av dessa tio personer var fem kvinnor och fem män varav fem 

yrkesarbetande (två sjukskrivna) och fem pensionerade.  

Personerna hade alla träffat sjukgymnast enskilt på grund av varierande typer av 

ländryggsbesvär och då fått ett individbaserad omhändertagande. Det bedömdes även att 

personen hade ett behov av förbättrad bålstabilitet och därför fick han/hon delta i 

primärvårdens träningsgrupp med fokus på bålstabilitet. Bakgrunden till deras 

ländryggsbesvär och gruppdeltagande varierade mellan strukturella orsaker som olika 

degenerativa förändringar, rehabilitering av konservativt behandlat eller opererat diskbråck 

och icke-specifika ländryggsbesvär men gemensamt är varierande grad av smärta och andra 

symtom som exempelvis trötthet i ryggen och perifera neurologiska symtom. Tidslängden 

med ländryggsbesvär varierade mellan ½ år till tiotals år vilket också gjorde att personerna 

hade varierande erfarenheter och kunskaper gällande ländryggsbesvär och träning sedan 

tidigare. 

Inklusionskriterier var (i) att personen avslutat den träningsperiod som initialt planerats 

tillsammans med ansvarig sjukgymnast, och (ii) att personen kunde förstå och tala svenska. 

Det första kriteriet gjorde att urvalet blev ändamålsenligt för studiens syfte. Exklusion gjordes 

av de personer som haft studiens författare som behandlande sjukgymnast.  

Några personer hade helt avslutat sin träning i gruppen medan ett antal hade fortsatt eller 

börjat om efter uppehåll med en ny träningsplanering. Längden på träningsperioden var 

varierande från fem tillfällen (en person kunde inte delta på grund av sina arbetstider), en 

termin eller upp till tre terminer. 

 

Datainsamling 
 

Brev med information om studiens genomförande och syfte samt inbjudan till att delta (bilaga 

2) skickades till alla personer som deltagit i träningsgruppen för bålstabilitet mellan 

september 2014 och december 2015. Sex personer gav sitt intresse om att delta och 

kontaktades av författaren per telefon för att komma överens om tid och plats för intervju. 

Övriga fyra personer visade sitt intresse vid telefonsamtal från författaren med påminnelse om 

tidigare utskickat inbjudningsbrev. Intervjuerna gjordes av författaren under mars-april 2016 

och enligt informanternas önskan genomfördes fem av dessa i informantens hem och övriga 

fem på hälsocentralen i ett avskilt rum utan störningsmoment. För att få ett brett datamaterial 

genomfördes intervjuerna med semi-strukturerade frågor enligt frågeguiden (bilaga 4). 
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Informanternas svar och berättelser följdes upp med frågor som till exempel ”på vilket sätt?” 

och ”kan du beskriva mer?” (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Innan intervjun fick informanten lämna sin underskrift för informerat samtycke (Bilaga 3) 

Längden på intervjuerna varierade mellan 18 och 40 minuter och de spelades in på dator och 

transkriberades verbatim. Alla inspelande och transkriberade intervjuer sparades av 

författaren på en lösenordsskyddad dator fram till studiens avslut då de raderades. 

Informanternas namn omkodades med en siffra mellan 1-10. Författarens handledare sparar 

de transkriberade intervjuerna enligt Luleå Tekniska Universitets rutiner. 

 

Dataanalys 
 

En manifest innehållsanalys genomfördes. Initialt lästes texterna i sin helhet ett flertal gånger 

av författaren för att ge en övergripande syn och förståelse. Därefter identifierades 

meningsbärande enheter som svarade mot studiens syfte. Meningsbärande enheter definieras 

av Graneheim & Lundman (2004) som ord, meningar eller paragrafer som är relaterade till 

varandra genom deras innehåll.   

Meningsenheterna kondenserades vilket innebär att texten kortas ner men det huvudsakliga 

innehållet finns ändå kvar och därefter bildades koder som kan ses som en rubrik till de 

meningsbärande enheterna. Koderna bildade 12 underkategorier vilka bildade fem 

huvudkategorier som är gemensamma för informanternas berättelser (Graneheim & Lundman, 

2004; Granskär & Höglund-Nielsen, 2012).  

I detta skede av analysarbetet läste även handledaren texterna i sin helhet för att kunna koda 

och kategorisera textens innehåll. Författaren och handledaren diskuterade sedan för att få 

samstämmiga koder och kategorier som svarade mot studiens syfte. Därefter läste författaren 

texterna igen för att se om eventuell ny information skulle framkomma och att stämma av så 

att namnen på kategorierna passade med texten. Författaren hade regelbundna träffar med sin 

handledare över internet under arbetet med planering, intervjuer, analyser och under 

skrivandet av uppsatsen.  

 

Etiskt övervägande 
 

Studien är godkänd av den etiska kommittén vid Luleå Tekniska Universitet (DNR LTU-524-

2015) och av verksamhetschefen på berörd hälsocentral (bilaga 1). Övriga verksamhetschefer 
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och sjukgymnaster inom primärvården på orten är informerade om studiens genomförande. 

Sjukgymnasterna informerades också om studiens syfte och att den inte innebär en 

utvärdering av deras arbete.  

De fyra etiska principerna informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav har beaktats i planering och genomförande av studien (Vetenskapsrådet, 2011). 

För att möta informationskravet informerades informanterna både muntligt och skriftligt om 

studien och dess syfte samt att konfidentialitet garanterades. De informerades om att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande, utan 

förklaring. Gällande samtyckeskravet fick informanterna skriva under en samtyckesblankett 

innan intervju där det framgick vad de gav sitt samtycke till (bilaga 3). För att tillmötesgå 

konfidentialitetskravet var informationen gällande detta tydligt skrivet i inbjudan och 

samtyckesblankett (bilaga 2 och 3). Det var noggrant planerat hur detta krav skulle garanteras 

deltagarna. Det var bara författaren som hade tillgång till deltagarnas namn och 

kontaktuppgifter vilka omkodades till en siffra 1-10 innan analysarbetet påbörjades. 

Författaren och handledaren hade tillgång till intervjumaterialet som sparades på en 

lösenordskyddad dator. Författaren hade tystnadsplikt mot deltagare och omgivning och ingen 

information lämnades vidare som kunde komma att koppla respektive material till specifik 

person. Resultatet redovisas avidentifierat och samlat för alla deltagare i denna masteruppsats. 

De uppgifter som samlades in kommer inte att användas i något annat syfte än till denna 

studie. För att uppfylla nyttjandekravet informeras deltagarna om att resultatet kommer att 

presenteras för enhetens sjukgymnaster och verksamhetschef, publiceras på Luleå Tekniska 

Universitets hemsida samt kan komma att presenteras på sjukgymnastkongress eller refereras 

till vid exempelvis internutbildning för att sprida kunskap inom ämnet. 

Det bedömdes inte utgöra någon risk att delta i studien då den inte syftade till att påverka 

deltagarna fysiskt eller psykiskt.  
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Resultat  
 

Innehållsanalysen av intervjutexterna gav fem huvudkategorier med två till fyra 

underkategorier som ger en beskrivning av informanternas berättelser. Kategorierna är 

”tankar om bålstabilitet”, ”från inlärning till beteende”, ”ledare ger trygghet och motivation”, 

”gruppen ger samhörighet och motivation” samt ”upplevelse av förbättring och ökad 

medvetenhet och tillit” (tabell 1). 

 
Tabell 1. Översikt huvudkategorier och underkategorier 
 
 
Huvudkategori Tankar om bålstabilitet 
Underkategori Uppfattning om bålstabilitet 
Underkategori Betydelse av bålstabilitet i vardagen 
 
Huvudkategori Från inlärning till beteende 
Underkategori Svårigheter 
Underkategori Inlärningsprocess 
Underkategori Automatisering 
 
Huvudkategori Ledare ger trygghet och motivation 
Underkategori Gruppledarens betydelse 
Underkategori Önskade egenskaper hos en gruppledare 
 
Huvudkategori Gruppen ger samhörighet och motivation 
Underkategori Betydelse för ”känslan”  
Underkategori Betydelse för träningen 
 
Huvudkategori Upplevelse av förbättring och ökad medvetenhet och tillit 
Underkategori Förändring av smärta och symtom 
Underkategori Ökad medvetenhet och tillit 
Underkategori Påverkad funktion och aktivitet 
___________________________________________________________________________ 

 

Tankar om bålstabilitet 
 

Denna kategori innefattar informanternas uppfattningar om vad bålstabilitet är och vad 

bålstabilitet har för betydelse i vardagen vilket bildar de två underkategorierna ”uppfattning 

om bålstabilitet” och ” betydelse av bålstabilitet i vardagen”.  
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Uppfattning om bålstabilitet 

 

Alla informanter beskriver bålstabilitet som någonting som är viktigt för att kunna hålla uppe  

bålen och bära upp överkroppen. De har innan och under gruppträningen fått individuell 

information om bålens uppbyggnad och har alla förstått varför de har behövt denna träning. 

De har berättat att en bra bålstabilitet innebär att ha bra och starka muskler i rygg och mage 

och framför allt att man även har bra kontroll på de inre små magmusklerna vilka flertalet 

nämnde att de inte känt till tidigare. 

 
”…det är ju väldigt viktigt så att säga för ryggen för att hålla uppe det hela så 
att man inte blir krokig…” Informant 4 
 
”…jag tror att det har å göra med mina muskler runt ryggen å att träna dom för 
att det ska bli stabilt…eller så bra som det går…” Informant 9 
 
”…för mig betyder det nog att man ehm ska träna de hära lite mindre 
musklerna inne i kroppen så man får bättre stabilitet…så tolkar jag det.”  
Informant 7 

 

Betydelse av bålstabilitet i vardagen 

 

Den allmänna uppfattningen om betydelsen av bra bålstabilitet i en persons vardag var att 

hållningen förbättras och att man har bättre möjlighet att orka ha en bra ergonomisk hållning 

under till exempel en aktivitet eller en arbetsdag. 

 
”…det är viktigt å ha det…just för hållningen att man inte ska tappa…falla fram 
å slita mer i onödan…” Informant 6 

 
En bra hållning och att kunna använda bålmuskulaturen på ett bra sätt ses som ett sätt att själv 

kunna förebygga besvär eller förbättra besvär. 

 
” …tycker jag allt man gör så använder man ju rygg- och magstabiliteten å har 
man då bättre så är det kanske större förutsättningar att inte drabbas av så 
mycket bekymmer…” Informant 10 

 
En bra bålstabilitet ger också större förutsättningar till att kunna använda kroppen i sin vardag 

och till aktiviteter som man behöver och vill. För en del innebar en bra bålstabilitet mindre 

smärta medan det för någon annan var att ha fortsatt en viss smärta men ändå klara att gör 

mycket av det man vill. En bra bålstabilitet ansågs ha stor betydelse för en persons 
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vardagsfunktion och det påverkade allt man gör, från att sitta, gå eller springa till att lyfta, 

bära eller böja sig ner och ger möjlighet till en aktiv fritid. 

 
”…men att kunna göra det jag tycker om att vara ute i skog å mark å orka 
gå…plocka bär eller bara vara i skogen, på fjället. Å då är jag beroende av att 
ha en rygg som…som stoppar för det…”  Informant 10 
 
”…för mig personligen så innebär det väl att jag känner att jag känner att jag 
kan använda hela kroppen…ehm…på ett sätt som är tillfredsställande, att jag 
inte känner av att det gör ont i ryggen när jag böjer mig ner eller bär in i bilen 
eller bär matkassar…”  Informant 5 

  

Från inlärning till beteende 
 

Denna kategori beskriver informanternas process från att introduceras i träningen till att bli 

mer och mer självständig i träningen och till slut uppleva att det har blivit ett beteende. 

Underkategorierna är ”svårigheter”, ”inlärningsprocess” och ”automatisering”. 

 

Svårigheter 

 

De flesta informanter berättade om olika upptäckter man gjorde då man introducerades i 

träningen. En person tyckte att det verkade jättelätt men då hon själv sedan provade så blev 

hon uppmärksammad på sin egen nedsatta förmåga att stabilisera och hålla en neutral bål 

under olika övningar.  

 
”Jag tyckte att ”vad ska det här ge mig…” Informant 1 

 
Gemensamt för alla informanter är att de, trots instruktion och feedback från ledaren, hade 

mer eller mindre svårt att hitta rätt muskler vid introducering och initialt i träningsperioden 

och att det krävdes stor koncentration.  

 
”…men för det första upptäckte jag ju dom, att jag hade dom överhuvudtaget, 
att de också finns och behöver träning. Ja jag vart väl upplyst om dom och hur 
man tar hand om dom.” Informant 6 

 
I denna fas av träningen kunde det se olika ut mellan informanterna gällande hur stora 

svårigheter man upplevde beroende på exempelvis tidigare träningserfarenhet av varierande 

sort och om man upplevde smärta.  
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Inlärningsprocess 

 

Informanterna berättade att när de kommit över det mest initiala skedet i träningen kunde de 

klara sig mer och mer själv. Det var dock ändå mycket viktigt att löpande få feedback på sitt 

träningsutförande för att ha en känsla av att man gjorde på ett bra sätt och då uppnå bästa 

inlärning och resultat. Feedback kunde ges muntligt, visuellt och manuellt beroende på vad 

som behövdes för respektive deltagare och det önskades vid upprepade tillfällen. Här kunde 

det också vara av hjälp att se hur andra i lokalen utförde en viss övning. Att få förklaring till 

vad träningen och övningarna syftade till och hur de kunde kopplas till deltagarens vardag 

ansågs viktigt för flera informanter.  

 
”…men också rent vad övningarna ska innebära och vad man kan använda dem 
till i vardagen för att man ska kunna peppa dom…men varför gör vi ens det 
här…ja men det behövs av den här anledningen…eller ni kan se på det så här 
eller…” Informant 5 

 
Under denna fas krävdes fortsatt en del koncentration och att de behövde tänka på hur då 

gjorde sin träning.  

 
”Man måste tänka…å man får inte bli störd.” Informant 3 

 
Det upplevdes dock lättare med tiden beskriver informanterna eftersom de hade fått egen 

kunskap om träningen och varför den var viktig för dem.  

 

Automatisering 

 

Alla informanter utom en hade deltagit i gruppen under minst en termin de beskrev att de 

utvecklades och att det inte längre upplevdes svårt att hitta rätt muskler. Denna inlärda 

förmåga kunde de överföra till sin vardag exempelvis i annan träning, i arbete och på fritiden. 

Någon berättade att de fortfarande till viss del behöver tänka på att göra rätt medan flera 

berättade att det sker omedvetet att de stabiliserar och kontrollerar bålen posturalt och i olika 

aktiviteter, mer som ett nytt beteende. 

 
”…det har väl nog blivit ett beteende tror jag. Att man har…hållningen är 
bättre…så det tänker jag mycket på å försöker…ja hållningen är det väl 
egentligen” Informant 6 
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”Det är mycket såna här basicgrejer som jag märker att…eh…sitter liksom 
reflexmässigt i huvudet att jag liksom fått koll på att det finns utan att behöva 
tänka på det” Informant 5 

 

Gruppledare ger trygghet och motivation 
 

Det mest positiva med att träna i en grupp ansågs vara att det fanns en utbildad och kunnig 

ledare som såg alla deltagare och gav individanpassad feedback där de såg att det behövdes. 

Denna kategori är uppdelad i två underkategorier, ”betydelsen av gruppledare” och ”önskade 

egenskaper och agerande hos en gruppledare”. 

 

Betydelse av gruppledare 

 

Att det finns en utbildad och kunnig sjukgymnast i gruppen var det som upplevdes som 

viktigast och mest betydelsefullt för deras upplevda resultat av träningen. Om man bara hade 

en bra sjukgymnast och ledare uppgav flera personer att det hade gått bra med individuell 

träning på hälsocentralen också. En ledare ger inspiration och då motivation till träning då 

hon eller han ger en pushning och coachning så att man tar i lite extra och utvecklas i sin 

träning. 

 
”Dom är ju jätteviktiga…dom kan inspirera på många olika sätt…”  
Informant 10 

 
Informanterna berättar att en gruppledare ger en trygghet i träningen genom att finnas där, ge 

individuell feedback och se till att övningarna utförs på rätt sätt. Detta ansågs vara extra 

viktigt för de informanter som hade någon form av smärta eller hade genomgått kirurgi och då 

kunde känna en oro över att träna om det skulle bli fel och man då skadar sig istället.  

 
”Man kanske inte kan göra den där rörelsen utan då får jag göra det jag klarar 
av och då får man lite hjälp, man är ju inte…även om jag hållit på med idrott 
framförallt om det nu gör ont så har man ju en tendens att inte göra det rätt för 
man är rädd att det ska göra ännu mer ont” informant 4 
 
”…naturligtvis när man har ont så är man ju hämmad” Informant 8 

 
Informanternas uppfattning om att träna rätt innebar att hitta rätt muskler och att utföra 

övningarna på rätt sätt så att man inte skadar sig utan känner utveckling och förbättring. 
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”…men just att jag har tänkt att det ska bli rätt. Jag frågade ju ofta…att jag får 
hjälpen att jag kanske ska vara lite rakare eller…så att det blir rätt.”   
Informant 9 

 
”Börja på en vettig nivå för annars kanske det är lätt att man tar ut sig för 
mycket och det är lätt hänt att man vill spåra iväg framför allt för mig som var i 
yngre i gruppen att man tar sig vatten över huvudet…det var de noga med…men 
backa…gör rätt, känn efter…” Informant 5 

 

Alla informanter beskrev att en engagerad ledare som ger det stöd man behöver gör att man 

kommer i gång med träningen och sedan vill fortsätta. 

 
”…just engagemanget om en gör att man vill gå…” Informant 6 

 
Om det inte hade funnits en ledare på plats tyckte en person: 
 

”…då kanske jag helt enkelt inte skulle tycka att det är så kul att fortsätta…” 
Informant 10 

 

Önskade egenskaper och agerande hos en gruppledare 

 

Informanternas beskrivning av vad de ville se hos en ledare var relativt samstämmiga.  

En ledare som var glad och peppande men inte klämkäck önskades och denne skulle samtidigt 

vara tydlig i sina instruktioner och i sin feedback. Någon informant ville ha en bestämd och 

mer offensiv ledare medan någon annan beskrev att de inte ville att ledaren skulle ”peta” för 

mycket.  

 
  

”…en positiv ledare som kan pusha så där lite lagom…” Informant 10 
 
  
”…alltså jag måste ha en bestämd…som inte fjantar på nåt sätt…En bestämd 
som talar om att du kan…om sjukgymnasten ser att jag inte riktigt når fram då 
måste jag ha coach för sjukgymnasten vet ju antagligen ”jag kan” och då måste 
han också coacha asså mer bestämt.” Informant 1 
 
  
”…man behöver ju inte vara å peta i det…det viktiga är att man har tryggheten 
å finns där…” Informant 4 

 
Alla informanter ville att ledaren skulle ge individbaserat stöd under hela den tid de deltog i 

gruppträningen. Då man kommer som ny till en grupp kan man känna en viss osäkerhet både 

över om man ska klara träningen och att man känner att övriga deltagare redan kan mycket. 
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Det är då viktigt att en ledare tar emot och introducerar på ett bra sätt. Det är också viktigt att 

en ledare ser alla deltagare och kanske inte bara de som pratar mer eller frågar om hjälp.  

 
”Sen tror jag det är jättenoga också att man är noggrann att man se varje 
individ för sig själv. För vi som var där hade ju inte samma problem…att det 
fanns en sån flexibilitet kanske är rätt ord…”  Informant 5 

 
Informanterna önskade en engagerad, informerad och intresserade gruppledare som var 

flexibel och kunde ge individbaserad feedback på deras träning.  

 
”att eh ledaren liksom går runt och å verkligen kollar att man gör rätt. För det 
känner man ju att gör man inte riktigt rätt ja men när man då får hjälp så ”jaha 
det är så här”. Man får ut mycket mer av den rörelsen…” Informant 7 
 
”Ja alltså jag tycker att den behöver ju vara engagerad…och ganska 
informerad och alltså den behöver ju veta beroende på vad folk är där för vad 
dom behöver… ” Informant 5 

 

Grupp ger samhörighet och motivation 
 

Alla informanter berättade om positiva upplevelser av att träna bålstabilitet i grupp då 

gruppen på olika sätt kan ge förstärkt motivation till träning. Denna kategori har två 

underkategorier, ”betydelse för känslan” och ”betydelse för träningen”. 

 

Betydelse för ”känslan” 

 

Gruppträning innebär för informanterna att de planerar för sin träning eftersom de har en tid 

att passa vilket också ses som en stor fördel för att träningen skulle bli av trots att man visste 

varför man borde träna. Flertalet informanter hade även provat att träna själv hemma vilket av 

någon ansågs kunna vara ett komplement till gruppträning men av de flesta upplevdes som ett 

mindre tilltalade alternativ. De berättade att hemma var det lätt att skjuta upp träningen eller 

slarva på annat sätt. Träning i hemmet upplevdes inte lika roligt som att träna i en grupp och 

det kunde ge en känsla av osäkerhet då de var rädd att göra träningen på fel sätt. 

 
”…jag behöver liksom nån som tar mig i örat…eller en tid å passa eller för att 
det ska bli av…Jag har övningar som jag gör här hemma också periodvis…det 
håller en tid…” Informant 7 
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”Ensam blir det inte så. Jag har ju hållit på ensam men då slarvar man ju…äh 
jag tar det nästa dag…”  Informant 3 
 
”….att jag far nånstans och gör det. För jag kan inte stå mot min dörrkarm 
hemma. Det blir inge…Rent disiplinmässigt. Det är samma jag går på pass nu 
av samma anledning. Jag trivs i grupp å lag å…” Informant 6 

 
För några personer upplevdes det viktigt att komma hemifrån och de såg gruppträningen som 

ett sätt att få ”egentid” där man fokuserade på sig själv och sin kropp. Alla berättade om att 

gruppträning bidrar med motivation och glädje till träningen då man gör det tillsammans och 

känner viss gemenskap. De beskriver att man dras med i en gruppkänsla och att man kan 

småprata, ge varandra tips och utbyta erfarenheter i samband med en grupp. Att det finns 

andra i lokalen och att se andra träna eventuellt trots smärta och höra vad de får för tips från 

ledaren var av betydelse. Alla upplevde att den bålstabiliserande träningsgruppen var seriös 

och trygg på så sätt att det var prestigelöst men med ett tydligt fokus och att man visste att alla 

gruppdeltagare hade olika bekymmer och besvär men att alla kunde delta utifrån egna 

förutsättningar.  

 
”Det är ju som sagt likasinnade, vi är där av samma anledning och då kan man 
utbyta saker, jag tror det är bra. Nu är det ju inte så att man hänger med dom 
men…man kunde prata efteråt med nån om vad dom har gjort och hur det känts 
å så…”   Informant 6 

 
Flertalet informanter berättar att gruppträningen inspirerade dem till att vara mer fysiskt 

aktiva och att ta hand om sig själv. 

 

Betydelse för träningen 

 

Informanterna ansåg att gruppen i sig inte hade någon betydelse för deras upplevda resultat av 

träningen där det viktiga istället var deras eget engagemang i inlärning och utförande av 

träningen som var av betydelse. Däremot beskrev de att gruppträning ger ökad motivation till 

att komma igång med träning och att fortsätta och få det till en rutin. Träningen i en grupp 

ansågs bli mer intensiv än till exempel vid träning hemma eller i egen regi på ett gym.  

 
”...det här med att ta sig i kragen och göra sitt bästa är lättare om man är fler å 
sen så är det ju det här med att ha någon att stå bredvid när man gör pinkande 
hunden eller rygg-ups eller nåt…i mitt huvud i alla fall tänder det en lite jäkel 
som sitter där på axeln…”  Informant 5 
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”Men skulle det ha varit så där att …att man själv skulle åka till en lokal å köra 
dom här övningarna då hade det varit helt klart färre aktiva träningstimmar.” 
Informant 5 

 

Upplevelse av förbättring och ökad medvetenhet och tillit 
 

Denna kategori har bildats av tre underkategorier som beskriver informanternas berättelser 

om hur träningen har påverkat dem och deras ländryggsbesvär. Underkategorierna är 

”förändring av smärta och symtom”, ” ökad medvetenhet och tillit” samt ”påverkad funktion 

och aktivitet”. 

Förändring av smärta och symtom 

 

Informanterna beskriver att träningen har påverkat deras symtom men de har lite olika 

upplevelser. Flera personer har inte längre någon smärta och känner sig starkare medan några 

har fortsatt en del smärtproblematik. Alla utom en upplever ändå en minskad intensitet och 

kortare återhämtningstid och att de trots smärtan kan utföra mycket i sin vardag.   

 
”Ja jag tycker det blev bättre, inte samma smärta…” Informant 10 
 
”Det tillför ju att jag tycker det gör minde ont och att jag blir starkare.” 
Informant 9 

 
Träningen har också påverkat symtom som trötthet i ryggen och neurologiska symtom i nedre 

extremitet. Flera personer berättade att den trötthet de tidigare känt i ryggen är förbättrad eller 

helt försvunnen. Träningen har lett till att de har en bättre uthållighet och styrka i 

bålmuskulaturen och då inte längre upplever tröttheten under eller efter aktiviteter.  

 
”Jag har varit trött i ryggen kanske tidigare…innan hade jag fel men dom 
försvann när jag gick hit…” Informant 6 
 
”…jättestor skillnad på orken i ryggen. Så där att jag kunde sitta…så där rakt å 
fint…sen att jag orkade hela arbetsdagen”  Informant 5 

  
En person som utöver smärta i rygg och ett ben även hade haft neurologiska symtom under 

och efter ett konservativt behandlat diskbråck, berättade att efter träningsperioden hade han 

inte längre dessa symtom.  
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”…men som när jag gick, det var som ett klapprande…det är borta…Sen har 
det varit lite i tårna, ståla å fräst lite, men det har också nästan försvunnit…men 
jag tror det är för att jag har tränat.”  Informant 6 

  

Ökad medvetenhet och tillit 

 

Alla informanter berättade om att de nu på olika sätt är mer medvetna om hur de använder sin 

rygg i arbete, och under fritid. De är mer eftertänksamma och försöker använda ryggen på ett 

mer skonsamt sätt. Fler väljer att uttrycka det som att de ”inte längre sliter i onödan” som de 

gjorde innan de hade besvär eller innan besvären var för intensiva. Den ökade medvetenheten 

innefattar även att informanterna nu förstår att de behöver kontinuerlig träning och att de 

själva har ansvar att fortsätta träningen för att behålla det upplevda resultat som de uppnått 

under en träningsperiod. Flera har på egen hand uppmärksammat att träning som kompletterar 

bålstabilitetsträningen som exempelvis promenader, simning, bassängträning, 

motionsgymnastik eller qi-gong kan ge ytterligare förbättringar på symtomen men även på 

hälsan generellt. 

 
”Det är ju det att man förstår att man måste hålla igång musklerna…”  
Informant 9 

 
Informanterna berättar på olika sätt om en förbättrad tillit till sin rygg. Flera beskriver att de 

har en större trygghet i vad de har möjlighet till och vågar belasta sig på ett annat sätt än innan 

träningen. En person beskriver att hon nu vet hur hon kan ta ut rörelserna, under den 

bassängträning hon deltar i, utan att känna oro över att göra sig illa. En annan person 

beskriver att hon kan ta i mer än vad hon tror och att hon kan exempelvis lyfta och bära trots 

att det gör ont men känner inte oro över att skada sig.  

 
”…vet hur jag vågar ta ut rörelserna…” Informant 1 
 
”Idag kan jag ta i… mer än vad jag tror tex om jag ska lyfta något så visst gör 
det ont men jag vet att jag går inte sönder i alla fall…” Informant 1 
 
”Jag skulle nog säga att…att jag har mer trygghet i vad jag kan och vad jag har 
möjlighet till…” Informant 5 

 

Påverkad funktion och aktivitet 

	  

Alla berättar att den ökade medvetenheten om hur de använder ryggen gör att de är mer noga  
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med sin ergonomi under arbete och fritid. De tänker på och förändrar sin hållning och sin 

arbetsställning i sittande, stående och under aktiviteter. 

 
”…såna här saker som att jag ska inte snedbelasta då tex hur jag sätter in 
ungen i bilen eller tar upp han ur spjälsängen när det var aktuellt eller bara hur 
jag häver mig ur sängen själv på morgonen…” Informant 5 

 
En person som arbetar mycket administrativt berättar att hon är noga med sin sittposition och 

växlar mellan att sitta ner och stå upp samt har sett över sin dataarbetsplats. De personer som 

har ett mer fysiskt arbete beskriver att de har förändrat och anpassat exempelvis höjden på 

arbetsbänkar och är mer medvetna om hur vissa uppgifter utförs och att de bålstabiliserande 

musklerna ”finns med” under arbetet. Där det finns tillgång till olika hjälpmedel används 

dessa mer idag än tidigare. 

 
”Å sen har jag försökt göra mer saker att jag ska stå upp. Hitta lösningar i mitt 
arbete så att jag kan stå upp mer än att falla fram å…” Informant 6 

 
Flera beskriver att de förändrat sitt sätt att utföra aktiviteter på grund av sina besvär och ökade 

medvetenhet. Det innebär framför allt att de planerar för en aktivitet och eventuellt delar upp 

den på ett annat sätt än tidigare.  

 
”Om jag ska göra ett snickarjobb så måste jag offra en timme till å ställa i 
ordning arbetsbänkar så att jag kan arbeta. Jag kan inte hålla på som jag 
gjorde förut…upp å ner på marken å hoppa å fara. Nej jag måste ställa i 
ordning så jag har lite grann rätt arbetshöjd å så.” Informant 4 
 
”Nu dammsuger jag oftast på torsdagarna och eventuellt då dammtorkar å sen 
på fredag kan jag torka golvena. Så jag delar upp…på ett annat sätt idag…det 
gör jag.” Informant 1 

 
Det förändrade sättet kan också innebära att be om hjälp från familj och vänner eller att leja 

för större eller tyngre arbeten.  
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Metoddiskussion 
 

Syftet med denna studie var att beskriva hur personer med ländryggssmärta upplever 

begreppet bålstabilitet samt deras upplevelser av bålstabiliserande träning i grupp. Med 

utgångspunkt från syftet och för att få en djupare förståelse för ämnet valdes en kvalitativ 

design med induktiv ansats och manifest innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Vid 

innehållsanalys är det viktigt för resultatet att författaren har goda kunskaper om metoden och 

har en analytisk förmåga (Graneheim & Lundman, 2004). Därför gjorde författaren en 

noggrann research om metoden genom att studera refererad litteratur och deltog i Luleå 

Tekniska Universitets kurs för kvalitativ forskningsmetod under höstterminen 2015. Enskilda 

intervjuer med semi-strukturerade frågor valdes för att ge informanterna trygghet och bra 

möjlighet att berätta och beskriva sina erfarenheter (Carter, Lubinsky & Domholdt, 2011; 

Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). En semi-strukturerad intervju ger ökad kunskap om 

människors uppfattningar, erfarenheter och tankar (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012) och 

ordningsföljden på frågorna kan varieras och frågorna kan kompletteras (Kvale & Brinkmann, 

2009). Vid en kvalitativ studie är det viktigt att författaren är medveten om och har reflekterat 

över sin förförståelse i ämnet. Förförståelse innebär de kunskaper, erfarenheter och fördomar 

författaren har sedan tidigare av det ämne som ska studeras. En förförståelse i studieämnet 

kan påverka analys och resultat men också skapa möjlighet till fördjupade svar vid semi-

strukturerade intervjuer (Graneheim & Lundman, 2004). Författarens förförståelse utgår från 

erfarenheten av att arbeta inom primärvård bland annat med personer med ländryggssmärta 

och med behandling och träning som åtgärd. Författaren är ledare i gruppträning för annan 

patientgrupp och får där ta del av deltagarnas olika erfarenheter. I denna studie adresserades 

författarens förförståelse genom att formulera frågeguiden så att det fanns möjlighet för 

informanterna att svara fritt och det fanns inga styrande frågor. Författaren hade inte haft 

någon vårdgivar-patientrelation med informanterna innan studien.  

Rekrytering av informanter gjordes via inbjudningsbrev som skickades ut till personer som 

deltagit i bålstabiliserande träning i grupp under september 2014- december 2015. Denna 

rekryteringsform och att de personer som deltog i studien hade erfarenhet av ämnet som 

studerades gav ett ändamålsenligt bekvämlighetsurval (Carter, Lubinsky & Domholdt, 2011; 

Malterud, 1998). I samråd med handledaren bestämdes att 10 personer var tillräckligt för 

denna studie men det var också ett minimiantal. Under analysen såg författaren en 

samstämmighet och beskrivningar som var gemensamma för informanterna. Det hade dock 
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varit önskvärt att fler intervjuer genomförts då det kunde ha bidragit med bredare information 

och ytterligare fördjupning i ämnet. Kvalitativ forskning bygger ofta på material från 15-25 

personer men materialets omfattning kan variera mycket. Det är viktigare att skaffa ett 

adekvat urval än att bestämma undersökningens omfattning i förhållande till ett förutbestämt 

antal (Malterud, 1998). De tio personerna som deltog i studien har inte alla tränat i samma 

grupp då inbjudningar skickades till tidigare deltagare från tre terminer samt att det under 

denna tidsperiod var tre olika sjukgymnaster som var ledare för gruppen. Det gör att 

informanterna har olika upplevelser från sitt deltagande i träningen vilket kan anses vara en 

fördel då det kan ha bidragit till mer variationsrika upplevelser och erfarenheter. 

När den behandlande sjukgymnasten anmäler en patient till bålstabiliserande träning i denna 

grupp har han eller hon redan gjort en bedömning av om denna träningsform är lämplig för 

personen inklusive screenat för mer allvarlig patolog. Patienten får prova på alla eller några 

av övningarna i gruppträningen innan deltagande och därmed minskas risken att det är en 

felaktig intervention för patienten eller skada under träning. För de personer som 

gruppträningen inte anses lämplig för görs en annan planering.  

Data samlades in under en tvåmånadersperiod. Informanterna fick själva bestämma var 

intervjun skulle utföras och fem personer intervjuades i sitt hem medan resterande fem 

personer intervjuades i ett enskilt ostört rum på hälsocentralen. Författaren var den som 

utförde alla intervjuer och upplevde inte att någon informant gav några tecken på att känna sig 

obekväm i situationen. Det är viktigt att försöka skapa en bra och fördelaktig relation mellan 

intervjuare och informant för att nå framgång och få berättelse som står i relation med syftet 

(Carter, Lubinsky & Domholdt, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). Under varje intervju 

användes en frågeguide med öppna frågor (bilaga 4) vilket var en hjälp till att få bra struktur 

på samtalet och hålla fokus på ämnet samt att guiden möjliggjorde ett innehållsrikt material. 

Olika följdfrågor ställdes beroende på vad informanterna berättade om under intervjun. 

Följdfrågor kan skapa förutsättningar för informanterna att fördjupa och utveckla sina svar 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Ingen provintervju gjordes vilket kan ses som en 

nackdel då författaren inte hade någon erfarenhet av intervjuteknik sedan tidigare. En längre 

erfarenhet av att göra intervjuer kan bidra till bättre struktur och längre intervjutider vilket är 

mer fördelaktigt. Graneheim och Lundman (2004) rekommenderar den mer oerfarne att 

använda en textnära analys av materialet vilket gjordes i denna studie. 

Analysprocessen pågick löpande under fem veckor då författaren metodiskt gick igenom alla 

stegen i en innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Författaren lyssnade på alla 

intervjuer upprepade gånger samt läste alla transkriberade intervjutexter flertalet gånger för 
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att få en bra överblick av vad som var gemensamt för informanternas berättelser. Då 

meningsbärande enheter kondenserats och bildat koder och kategorier diskuterade författaren 

med handledaren för samstämmighet, så kallad triangulering. Triangulering är ett sätt att öka 

trovärdigheten i en kvalitativ studie eftersom om fler personer läser och analyserar materialet 

uppnås lättare konsensus (Graneheim & Lundman, 2004; Granskär & Höglund-Nielsen, 

2012). Diskussioner med handledaren har även förts löpande under skrivprocessen vilket har 

förstärkt resultatet och trovärdigheten. Författaren skulle i denna fas av analysen kunnat göra 

en så kallad member-check vilket innebär att informanterna ges möjlighet att bekräfta sin 

berättelse eller ändra den om de anser att författaren inte uppfattat dem rätt (Graneheim & 

Lundman, 2004). Detta gjordes dock inte  på grund av tidsbrist vilket kan ses som en nackdel 

för resultatet. När resultatet skrivits i text läste författare och handledare detta och jämförde 

mot koder och kategorier för att se att det stämde överens. Författaren gick också tillbaka och 

läste originaltexterna igen för att säkerställa att ingen väsentlig information hade missats. 

Citat har använts för att ge ett ökat djup i resultattexten och ökar trovärdigheten då det visar 

på relationen mellan insamlad data och kategorierna (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012).  

Trovärdigheten vilar på studiens valda perspektiv samt en noggrann motivering till och 

beskrivning av metod, intervjufrågor, analysprocess och slutsatser (Graneheim & Lundman, 

2004; Granskär & Höglund- Nielsen, 2012). Denna noggrannhet har författaren försökt vara 

tydlig med genom hela arbetet för att en läsare ska kunna följa processen från planering till 

konklusion och bilda sin egen uppfattning om vilken betydelse detta arbete har i dennes 

verklighet. Författare i kvalitativa studier kan ge förslag på hur deras resultat kan vara av 

betydelse men det är upp till läsaren att bestämma om resultatet är överförbart till annan 

kontext. Trovärdigheten ökar om det som framkommer presenteras på ett sätt som tillåter 

läsaren att göra egna tolkningar (Graneheim & Lundman, 2004). 

Resultatdiskussion 
 

Denna kvalitativa intervjustudie beskriver hur personer med ländryggssmärta uppfattar 

begreppet bålstabilitet, deras upplevelse av bålstabiliserande träning i grupp samt hur 

träningen påverkat dem. Analysen gav fem kategorier som ger en beskrivning av 

informanternas berättelser.  

Kategorin ”tankar om bålstabilitet” visar att de uppfattar bålstabilitet som någonting som är 

viktigt för att kunna bära upp överkroppen vilket betyder att vara stark i rygg- och 
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magmuskler och framför allt att man även har bra kontroll på de inre små bålmusklerna. De 

berättar att de fått individanpassad information om träningens syfte och om exempelvis 

anatomi. Kliniska riktlinjer för ländryggssmärta publicerade i Journal of Orthopaedic & 

Sports Physical Therapy rekommenderar att kliniker använder sig av rådgivande- och 

utbildande strategier som minskar risken för oro och rädsla associerad med smärta. Det 

inkluderar förklaringsmodeller om bålens anatomi och funktion, smärtfysiologi samt en 

patoanatomisk förklaring om orsaken till smärtan (Delitto et al, 2012). Patienter upplever 

pedagogiska förklaringsmodeller som en viktig aspekt i kontakten med sin sjukgymnast. Det 

ökar tillit och förtroende för sjukgymnasten (Sjögren, 2016). Dessa förklaringsmodeller kan 

ses som en yttre feedback och motiverande faktor med syftet att öka en persons motivation till 

att delta aktivt i en rehabiliteringsprocess (Schmidt & Lee, 2011; Shumway-Cook & 

Woollacott, 2011). Den allmänna uppfattningen hos informanterna om betydelsen av bra 

bålstabilitet i en persons vardag var att hållningen förbättras och att man har bättre möjlighet 

att orka ha en bra ergonomisk hållning under till exempel en aktivitet eller en arbetsdag. Detta 

överensstämmer med forskning som visar att hos personer med ländryggssmärta sker en 

förändring i den stabiliserande muskulaturens aktiveringsmönster vilket man har visat genom 

EMG-mätning av stabiliserande muskler vid samtidig armrörelse (Tsao & Hodges, 2007). 

Hos personer utan ländryggssmärta sker en feedforwardaktivering av M. Transversus 

Abdominis, det vill säga muskeln aktiveras innan armrörelsen, men denna 

feedforwardmekanism är nedsatt hos personer med ländryggssmärta.  Tsaos och Hodges 

studie (2007) visar att denna mekanism kan återtränas genom upprepade frivilliga 

kontraktioner och att det kan ske en överföring till andra aktiviteter. Kategorin ”från inlärning 

till beteende” beskriver informanternas process från att komma som ny till gruppen och 

introduceras i den bålstabiliserande träningen till att bli självständig. Inlärning av en ny 

aktivitet eller övning sker enligt Fitts & Posner (Schmidt & Lee, 2011; Shumway-Cook & 

Woollacott, 2011) i tre faser; den kognitiva fasen, den motoriskt fixerade fasen och den 

automatiserade fasen. I den kognitiva fasen är det viktigt med guidning i träningen, stor 

uppmärksamhet mot uppgiften och yttre feedback för att i nästkommande faser uppnå inre 

feedback och närma sig automatisering (Schmidt & Lee, 2011; Shumway-Cook & 

Woollacott, 2011). Alla informanter berättade om att det krävdes stor koncentration initialt för 

att kunna utföra träningen på rätt sätt och uppnå bra inlärning. Det ansågs viktigt med 

individbaserad introducering och löpande yttre feedback på utförandet av träningen och man 

önskade att feedback gavs verbalt, visuellt och manuellt beroende på vad som behövdes för 

respektive deltagare. Det var också en hjälp att se hur andra i lokalen utförde en viss övning 
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vilket kan kopplas till det socialt kognitiva begreppet modellinlärning (Denison & Åsenlöf, 

2012; Schmidt & Lee, 2012). Sjögren (2016)  har i sin studie beskrivit hur patienter upplever 

manuella sjukgymnasters pedagogiska förmåga och där beskrev informanterna att det var 

viktigt att kunna känna rörelsen i kroppen, att få en upplevelse om hur det kändes när rörelsen 

utfördes på ett korrekt sätt. De kunde uppnå detta genom att få prova övningarna med stöd 

och feedback från sin sjukgymnast. Deltagarna i studien av Slade, Molloy och Keating (2009) 

beskriver, som i denna studie, svårighet att utföra övningarna initialt och att ledarens förmåga 

att demonstrera, observera och ge feedback var viktig. I den kognitiva fasen görs träningen i 

block det vill säga i detta fall basövningar där personen lär sig kärnbudskapet i träningen 

(Schmidt & Lee, 2011; Shumway-Cook & Woollacott, 2011). I den motoriskt fixerade fasen 

är personen mer självständig och kan själv justera sin träning efter inre feedback om sitt 

utförande och uppnå så kallad ”skill aquisition”. I denna fas kan man ofta gå vidare med mer 

varierad träning och mer komplexa övningar vilket förstärker inlärningen och senare 

överföringen av aktiviteten till vardag, idrott och arbete (Schmidt & Lee, 2011; Shumway-

Cook & Woollacott, 2011). Studiens deltagare beskriver detta som att vara mer självständig 

och kunna korrigera sitt utförande av övningar men de uppger även att yttre feedback 

fortfarande var betydelsefullt framför allt för motivationen att träna och om man upplever 

smärta vid träningstillfället. Att få förklaring till vad träningen och övningarna syftade till och 

hur de kunde kopplas till deltagarens vardag ansågs viktigt för flera informanter. De har på 

olika sätt kunnat överföra kunskapen från träningen till sin vardag, annan träning och till 

arbete. Någon behöver aktivt tänka på bålstabiliteten medan flera beskriver att det sker 

reflexmässigt och omedvetet, som ett nytt beteende. Fitts & Posner kallar detta för den 

automatiserade fasen, där man fortsätter med riktad träning men också kan träna i aktivitet 

och överföring sker till vardagsaktiviteter (Schmidt & Lee, 2011; Shumway-Cook & 

Woollacott, 2011). I Sjögrens studie (2016) framkommer att bra förklaringsmodeller ger 

kunskap och motivation samt förståelse för utförande av träning. Informanterna framhöll, 

precis som i denna studie, vikten av att få feedback under inlärningsprocessen och även 

kopplat till aktivitet i vardag och arbete. 

De två kategorierna ”ledare ger trygghet och motivation” och ”gruppen ger samhörighet och 

motivation” visar att studiedeltagarna hade positiva erfarenheter från sitt deltagande i den 

bålstabiliserande träningen i grupp. Att deras upplevelser var positiva kan tolkas som ett 

tecken på att samarbetet mellan gruppdeltagaren, gruppledaren och den behandlande 

sjukgymnasten fungerade bra. En positiv terapeutisk allians associeras med förbättringar av 

generellt upplevd effekt. Terapeutisk allians syftar till relationen mellan vårdgivare och 
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patient och beskriver känslan av samarbete och förtroende mellan dessa (Ferreira et al, 2012). 

Alla studiedeltagare beskrev att träning i en ledarledd grupp ger förstärkt motivation till att 

komma igång med träning och att fortsätta och få det till en rutin. Flera berättade om att 

gruppträning bidrar med glädje till träningen då man gör det tillsammans och känner viss 

gemenskap. Alla upplevde att den bålstabiliserande träningsgruppen som trygg på så sätt att 

det var prestigelöst men med ett tydligt fokus och att man visste att alla gruppdeltagare hade 

olika bekymmer och besvär men att alla kunde delta utifrån egna förutsättningar. 

Gruppträning innebar för informanterna att de planerade för sin träning eftersom de hade en 

tid att passa vilket sågs som en stor fördel. Det har framkommit i tidigare forskning att 

sammansättningen av en träningsgrupp bör vara noga planerad så att deltagarna kan känna 

trygghet och att träningen passar dem. Gruppen bör vara anpassad efter besvär och funktion 

men inte vara statisk utan träningen ska ändå kunna individualiseras och ge utveckling till 

deltagarna (Slade, Molloy & Keating, 2009) vilket är fallet med träningsgruppen i denna 

studie. Det mest positiva med att träna i den bålstabiliserande gruppen ansågs vara att det 

fanns en utbildad och kunnig ledare som såg alla deltagare och gav individanpassad feedback 

där de såg att det behövdes. Informanterna önskade en engagerad och intresserade 

gruppledare som var flexibel och kunde ge individbaserad feedback på deras träning. 

Ledarens betydelse finns även beskriven i tidigare studier (Slade, Molloy & Keating, 2009; 

Sokunbi et al, 2010). I dessa studier tar man upp beteende som en lyssnande och empatisk 

förmåga och positiv framtoning samt att ledarrollen ses som konsultativ genom en process 

och inte ”bestämmande” vilket också stärker den terapeutiska alliansen mellan sjukgymnast 

och patient.  

I kategorin ”upplevelse av förbättring och ökad medvetenhet och tillit” beskriver 

informanterna om hur träningen har påverkat dem och deras ländryggsbesvär. De beskriver att 

träningen i olika grad påverkat symtom som smärta, trötthet i ryggen och neurologiska 

symtom i nedre extremitet. Flera personer har inte längre någon smärta och känner sig 

starkare medan några har fortsatt en del smärtproblematik vilket även deltagare i studien av 

Slade, Molloy och Keating (2009) beskriver. Träningen har lett till att denna studies deltagare 

upplever att de har en bättre uthållighet och styrka i bålmuskulaturen och då inte längre 

upplever samma trötthet under eller efter aktiviteter. Alla informanter berättade om att de nu 

är mer medvetna om hur de använder sin rygg i arbete och under fritid. De är mer 

eftertänksamma och förstår att de behöver kontinuerlig träning och att de själva har ansvar att 

fortsätta träningen för att behålla det upplevda resultat som de uppnått under en 

träningsperiod. Att som patient och gruppdeltagare få individanpassad information om sina 
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besvär och vad man kan göra för att hjälpa sig själv samt feedback genom processen kan 

förstärka det egna engagemanget och motivationen (Shumway-Cook & Wollacott, 2011; 

Schmidt & Lee, 2011; Sokunbi et al, 2010) och därmed minska risken för utveckling av 

rörelserädlsa. Bandura (1993) skriver att det krävs färdigheter till egen motivation och 

självreglering för att skapa och behålla en vana som till exempel träning. Innan en individ 

uppnår dessa färdigheter kan den behöva gå igenom de olika inlärningsfaserna enligt Fitts & 

Posner (Shumway-Cook & Woollacott, 2011; Schmidt & Lee, 201) vilket då innehåller stöd 

och feedback och som informanterna i denna studie upplever att de fått. Informanterna 

berättar på olika sätt om en förbättrad tillit till sin rygg. Flera beskriver att de har en större 

trygghet i vad de har möjlighet till och vågar belasta sig på ett annat sätt än innan träningen 

vilket kan tolkas som att de upplever en ökad tilltro till sin egen förmåga och att kunna 

bemästra exempelvis sin träning eller vardag (Bandura, 1993). Träning vid ländryggssmärta 

bör enligt riktlinjer vara graderad och individanpassad (Delitto et al, 2012; Towards 

Optimized Pratice, 2009) och det överensstämmer med hur träningen bör genomföras om 

individen har utvecklat rörelserädsla. Då bör sjukgymnasten vara noga med att ge information 

om smärta och gradera träningen enligt patientens förmåga (Vlaeyen & Linton, 2000). Nijs et 

al (2014) förordar en förberedande fas med information och utbildning om smärta, innan 

introducering av graderad träning, som syftar till att minska förväntad fara med träningen. 

Informanterna i denna studie berättar att de fått individanpassad information om bland annat 

bålens anatomi. I gruppträningen ingår ingen gruppbaserad information utan information ges 

av behandlande sjukgymnast innan gruppdeltagandet samt av gruppledaren efter respektive 

deltagarnas behov. Individanpassad upprepad information är viktigt enligt informanternas 

berättelser och det skulle i detta fall kunna anses som en fördel att det även ingick 

gruppbaserad information om exempelvis bålens anatomi och funktion samt smärta. Då hade 

alla gruppdeltagare fått samma information som grund till den mer individanpassade som ges 

under träningsdeltagandet. 

 

Konklusion 
 

Informanternas upplevelse av begreppet bålstabilitet är att ha bra och starka muskler i rygg 

och mage och framför allt att man även har bra kontroll på de inre små magmusklerna. Det 

leder till förbättrad förmåga posutralt, i rörelse och aktivitet samt kan förebygga eller 
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behandla smärta. Studien visar att träning i en grupp där det finns en engagerad ledare som 

ger individanpassad introduktion och feedback och ser alla deltagare är positivt för 

upplevelsen av träning samt träningens utförande och resultat. För att gruppdeltagarna ska 

uppnå egen kunskap om träningen och hur den ska genomföras önskar deltagarna 

individanpassad feedback på rätt nivå under hela inlärningsprocessen. Genom deltagandet i 

bålstabiliseringsträning i grupp upplever informanterna ökad medvetenhet och tillit till sin 

rygg.  

 

Klinisk relevans 
	  
Resultatet bekräftar klinisk erfarenhet om det positiva med att träna i grupp och visar att 

gruppträning är tillämpbart trots att bålstabilitetsträning kräver individanpassad feedback. 
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Bilagor 2.  Inbjudan till deltagande 
 
 
                                                                                                           

                                                  
 
 
Hur är din erfarenhet och upplevelse av gruppträning för ländryggsbesvär? 
 
Du inbjuds till att delta i en utvärdering av den sjukgymnastiska gruppverksamheten i 
primärvården. Denna inbjudan skickas till alla som deltagit i gruppträningen för 
ländryggsbesvär där personer deltar av olika anledning men gemensamt för alla är varierande 
grad av smärta och funktionsbegränsning samt ett behov av ökad bålstabilitet.  
Det finns idag mycket forskning kring vikten av bra styrka och stabilitet i bålens muskulatur 
för att förebygga ländryggsbesvär samt vid rehabilitering av ländryggsbesvär. Bra muskulatur 
minskar belastningen på strukturer som tex ryggens leder och disker. Träning kan ske enskilt i 
hemmet eller inom friskvården på tex ett gym eller i grupp. Inom primärvårdens 
sjukgymnastik finns sedan 2004 gruppträning som alternativ till tex hemträning.  
 
Denna utvärdering görs som slutarbete i min masterutbildning vid Luleå Tekniska 
Universitet, men är också värdefull för det sjukgymnastiska arbetet i primärvården då vi 
strävar efter att erbjuda befolkningen en bra verksamhet som grundar sig på forskning. Dina 
erfarenheter och upplevelser av att delta i gruppträningen och din åsikt och berättelse kring 
detta är viktig. Det är dock inte en utvärdering av den sjukgymnast som var ledare i den 
gruppen som du deltog i, utan träningen i sig, dess ev effekter, vad som var bra och vad som 
kan förändras eller förbättras etc.  
 
 
Jag vill gärna göra en intervju med dig angående dina erfarenheter. Intervjun kommer att 
spelas in och skrivas ner och det skriftliga materialet sparas sedan på en lösenordskyddad 
datordator. Endast intervjuledaren och dennes handledare har tillgång till. Deltagares 
personuppgifter avidentifieras och att kodas med nummer och därefter kopplas till dennes 
berättelse så att ingenting i texten kan härledas till speciell person. Tystnadsplikt råder som 
alltid inom hälso- och sjukvården dvs ingen information kommer att spridas vidare. 
Intervjun beräknas ta ca 1 timme och utförs på en plats som vi kommer överens om.  
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att ange orsak.  
Efter avslutad studie presenteras resultatet avidentifierat och samlat för alla deltagare i en 
uppsats som presenteras för primärvårdens sjukgymnaster och verksamhetschefer,  
läggs upp på Luleå Tekniska Universitets hemsida samt kan komma att presenteras på 
sjukgymnastkongress eller refereras till i tex internutbildning för att sprida kunskap inom 
ämnet. En kopia på uppsatsen skickas till alla studiedeltagare. 
 
Studien genomförs av mig, Anna Pettersson, leg. sjukgymnast och masterstudent på Luleå 
Tekniska Universitet, under handledning av Universitetslektor Jenny Röding.  
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Verksamhetschefer och sjukgymnastkollegor inom primärvården har godkänt genomförandet 
av studien.  
 
 
Jag hoppas att du är intresserad av att delta i min studie och i sådana fall kan du kontakta 
mig enligt nedan via mail, telefon eller svarsblankett (se nedan för kontaktuppgifter) innan 
… datum. Lämna då dina kontaktuppgifter (namn och telefonnummer). Jag kontaktar sedan 
dig per telefon så att vi kan komma överens om en tidpunkt och plats för intervjun. Du kan 
också kontakta mig om du har ytterligare frågor om vad studien innebär.  
 
 
 
Kontaktuppgifter: 
Anna Pettersson 
anapet-8@student.ltu.se 
070-3404607 
 
Handledare: 
Jenny Röding 
Universitetslektor 
Luleå Tekniska Universitet 
jenny.roding@ltu.se 
Vxl: 0920-49 10 00  
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Anna Pettersson 
Leg. sjukgymnast och universitetsstudent 
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Jag vill delta i utvärderingen av gruppträning.  
 
 
Kontakta mig enligt uppgifter nedan: 
 
 
Namn och telefonnummer: 
 
___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 3. Samtyckesblankett 
 
 
 

   
  
 
 
 
Informerat samtycke till studien ”upplevda effekter av bålstabiliserande 
träning i grupp hos personer med ländryggssmärta” 
 
 
 
*Jag har blivit informerad om studiens syfte och hur den kommer att genomföras. 
*Jag har förstått vad det innebär för mig som deltagare. 
*Jag är medveten om mina rättigheter som deltagare dvs att deltagandet är frivilligt och att jag 
när som helst kan avbryta utan att ange orsak. 
*Jag vet att mina personuppgifter inte kommer att presenteras och att ingen information som 
kan leda till identifiering av person kommer att lämnas ut. 
*Jag har fått information om att allt material kommer att hanteras och förvaras på ett 
tillförlitligt sätt. 
*Jag är medveten om att den slutgiltiga uppsatsen kommer att vara en offentlig handling och 
kan komma att användas för att sprida kunskap i ämnet.  
 
 
Citat från min intervju får användas i resultattexten. ☐ Ja  ☐ Nej 
 
*Jag är medveten om ovanstående punkter och samtycker här med till att delta i studien. 
 
 
 
 
Ort och 
datum:_____________________________________________________________________ 
 
 
Underskrift:_________________________________________________________________ 
 
 
Namnförtydligande:___________________________________________________________ 
 
 
Kontaktuppgifter:_____________________________________________________________ 
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Bilaga 4. Frågeguide 
 
 
Intervjuguide 
Informant nr:    Datum: 
Besvärslängd: 
Träningstid i gruppen: 
 
Upplever du att du fick information om stabilitetsträningens syfte och varför du anmälts till 
träningen? 
 
Vad är bålstabilitet för dig? 
 
På vilket sätt kan bålstabilitet ha betydelse i din vardag? 
 
Vad har du tagit till dig från deltagandet i gruppen? Använder du några av de kunskaper du 
fått i din vardag? Hur hjälper det dig? 
 
Har du förändrat din inställning till din rygg och ev smärtor efter deltagandet i gruppen? På 
vilket sätt? 
 
Har du förändrat dina aktiviteter eller ditt sätt att utföra aktiviteter efter deltagandet i 
gruppen? På vilket sätt? 
 
Hur upplever du eventuella effekter på smärta och andra symtom?  
 
Hur upplever du eventuella effekter på din funktion eller hur du kan utföra de aktiviteter som 
du önskar? 
 
Hur upplevs gruppträningen i jämförelse med individuell träning hemma, på hälsocentralen 
eller inom friskvården? 
 
Vad har interaktionen med övriga gruppdeltagare betytt för resultatet av träningen och det du 
har tagit med dig från gruppen? 
 
Vad upplever du för fördelar respektive nackdelar med gruppformen? 
 
Hur upplever du en gruppledares roll?  
 
Vad önskar du att en gruppledare ska göra under träningen? 
 
Hur skulle du önska att en träningsperiod för att förbättra bålstabiliteten planerades för att 
passa dig bäst? Finns det något du skulle vilja förändra eller förbättra med det 
träningsupplägg som är idag? 
 
 
 
 
 
 


