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Sammanfattning 

En av de vanligaste orsakerna till att kvinnor slutar träna och går upp i vikt är graviditet. 

Bålstyrka är en av de stora komponenterna då det gäller att beskriva balansfenomenets 

struktur. Ett bra sätt att öka denna bålstyrka är att använda sig av pilatesträning 

Syftet med studien är att försöka förbättra kvinnornas funktionella bålstabilitet, balans samt 

det allmänna välbefinnandet efter en graviditet. Studien är gjord på åtta nyblivna mammor. 

Ett grundprogram på pilatesboll tränades i 10 veckor, både för- och efter mätningar har gjorts. 

Resultatet visade en förbättring hos majoriteten av försökspersonerna, vissa av dem till och 

med en avsevärd förbättring på de praktiska testerna. Majoriteten av kvinnorna mår även 

bättre i nuläget än då vi startade studien, det vill säga det allmänna välbefinnandet har 

förbättrats. 

För att vi skulle kunna utföra en vetenskaplig studie skulle vi behöva betydligt fler 

försökspersoner. Det skulle även behövas en kontrollgrupp för att kunna jämföra 

testresultaten och enkäterna. Vi kan därför inte avgöra om de positiva resultaten är en naturlig 

förändring efter en graviditet eller om våra val av övningar under träningsperioden faktiskt 

gett förbättrad balans och stabilitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Summary 

One of the main causes to women gaining weight and stop training is pregnancy. Core 

stability is one of the big components when it comes to the balance. A good way to increase 

core stability is by pilates. 

The purpose in this study is trying to improve the women’s functional core stability, balance 

and general wellbeing after pregnancy. The study involves eight postnatal women. A base 

program on a swiss ball has been trained during 10 weeks, both pre- and post measurements 

have been done. 

The results show an improvement of the majority of the women, some of them with a 

considerable improvement on the practical tests. The majority of women are feeling better 

after the study than before, videlicet the general wellbeing have been improved. 

To call it a scientific study we would have needed considerably more trial persons. We would 

also have needed a control group to compare the test results and the questionnaire. So for that 

reason can we not conclude if the positive results are a natural change after the pregnancy, or 

if our choices of exercises during the study actually have given an improved balance and 

stability. 
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1. Inledning 

En av de vanligaste orsakerna till att kvinnor slutar träna och går upp i vikt är graviditet.1 

Den senaste forskningen har fokuserats på betydelsen av aktivering av muskler för motorisk  

kontroll och stabilitet i länd- och bäckenregionen.5 

Under graviditeten förändras tyngdpunkten och balansen kan försämras. Kroppens ligament 

blir mer elastiska, dels för att bäckenet skall kunna anpassa sig till förlossningen.13 

Alla friska gravida, alltså 90 % av de gravida rekommenderas att vara fysiskt aktiva under 

graviditeten. Internationella riktlinjer visar att friska gravida, utan några komplicerade 

faktorer, skall uppmuntras att träna.13 

Bålstabilitet är en viktig komponent för att maximera effektiviteten i rörelsen och bål är viktig 

för att tillgodose den lokala styrkan och balans samt för att minska ryggbesvär.7 

Bålstabilitet är en generell beskrivning av stabiliteten och styrkan i mag-, länd- och 

bäckenbottenregionen.4 

Vissa studier fastslår att en individs balansförmåga kan förbättras genom träning. De fastslår 

även att individens balansförmåga kan försämras vid bristfällig aktivering av 

balanssystemet.12  

Bålstyrka är en av de stora komponenterna då det gäller att beskriva balansfenomenets 

struktur. Ett bra sätt att öka denna bålstyrka är att använda sig av pilatesträning.8 

Muskel aktivering i kinetiska kedjor är baserat på för programmerade mönster av 

muskelaktivitet orienterade efter uppgift, specifikt för träning och kan förbättras igenom 

repetition.7 

Vi har valt nyblivna mammor som målgrupp då vi anser att gruppen är i behov av hjälp med 

träningen efter graviditet och är en väldigt tacksam målgrupp att leda. Sundgren (författare) 

blev mamma en kort tid innan studiens start och där igenom väcktes intresset. Vi insåg då 

behovet och vikten av stabiliseringsträning efter graviditet. Vi har valt träning med balansboll 

då vi anser det vara en rolig och utvecklande träningsform för bålstabilitet och balans. 
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2. Bakgrund 

2.1 Träning under och efter graviditet 

Den framtida hälsan främjas sannolikt av en positiv och generös inställning till träning i 

samband med graviditet. Under amningsperioden finns det inte några dokumenterade negativa 

effekter av träning. Har kvinnan blivit kejsarförlöst eller på grund av bristningar blivit sydd är 

det viktigt att invänta rekommenderad tid för läkning. Träning efter förlossningen minskar 

depressionstendensen.1 

Ett flertal studier har visat på att omkring 50 procent av kvinnor upplever någon form av 

smärta i länd- och bäckenregionen under graviditeten. Oftast försvinner smärtan 1-3 månader 

efter förlossningen.5 

Den senaste forskningen har fokuserats på betydelsen av aktivering av muskler för motorisk  

kontroll och stabilitet i länd- och bäckenregionen.5 

Rekommendationerna angående träning under och efter graviditet har varierat mycket.  

Under känsliga delar av fostrets utveckling med förhöjd kroppstemperatur har relaterats till så 

kallade slutningsdefekter till exempel ryggmärgsbråck. Men det finns inga studier som visar 

att det finns någon ökad risk för missbildningar hos fostret.13 

Tidigare var rädslan för förhöjd temperatur hos den gravida kvinnan troligen den största 

anledningen till försiktighet med träning. Gravida har dessutom en bättre temperatur reglering 

än icke gravida. Det har visat sig att hos gravida kvinnor som arbetat på en submaximal nivå 

(pulsnivå 160) uteblev deras temperaturstegring, tillskillnad då de inte var gravida. Detta 

beror på en ökad cirkulation i huden och en ökad blodvolym. Värmen transporteras bort och 

svettningen kommer igång snabbare och vid en lägre temperatur.13 

Under graviditeten förändras tyngdpunkten och balansen kan försämras. Kroppens ligament 

blir mer elastiska, dels för att bäckenet skall kunna anpassa sig till förlossningen.13 

 

Det finns vissa tillstånd då kvinnan bör undvika träning: 

• svår blodbrist 

• hjärt- och lungsjukdomar 

• extrem över- eller undervikt 

• tillväxthämning av fostret 

• dåligt kontrollerat högt blodtryck eller någon annan dåligt kontrollerad sjukdom13 
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Rekommendationer då träning skall undvikas eller träningspasset bör avbrytas: 

• blödning från slidan 

• andnöd före eller tidigt under träningspasset 

• yrsel eller svimmningskänsla 

• huvudvärk med eller utan synrubbningar 

• bröstsmärta 

• smärta eller svullnad av ett ben eller vad 

• svårt illamående eller kräkning 

• nytillkommen smärta i buk eller bäcken13 

 

Men fördelarna överväger ändå nackdelarna gällande träning under graviditet. Sannolikt kan 

kvinnan fortsätta samma träning på motionsnivå som före graviditeten. Men hon bör 

naturligtvis undvika moment där det finns en hög risk för slag mot magen eller där det finns 

en stor risk för att falla. Dykning med tub skall också undvikas.13 

Alla friska gravida, alltså 90 % av de gravida rekommenderas att vara fysiskt aktiva under 

graviditeten. Internationella riktlinjer visar att friska gravida, utan några komplicerade 

faktorer, skall uppmuntras att träna.13 

 

2.2 Definition av bålstabilitet  

Bålstabilitet är en viktig komponent för att maximera effektiviteten i rörelsen och bålen är 

viktig för att tillgodose den lokala styrkan och balans samt för att minska ryggbesvär. 

Dessutom, eftersom bålen är central i nästan alla kinetiska kedjor under träning, kontroll av 

bål styrka, balans och rörelse kommer den maximera alla kinetiska kedjor i övre och nedre 

extremitetens funktion.7 

Det finns ingen klar gemensam definition i världen om vad bålstabilitet är. En generell 

definition som Kibler et al. använder i sin studie är förmågan att kontrollera bålens position 

och rörelser över bäckenet och benen för att tillåta optimal produktion, överföring och 

kontroll av kraft och rörelse till terminal segmenten i integrerade kinetiska kedjeaktiviteter.7 

 

2.3 Vad är bålstabilitet? 

Bålstabilitet är en generell beskrivning av stabiliteten och styrkan i mag-, länd- och 

bäckenbottenregionen. Definitionen av bålstabilitet, kombinationen av generell och lokal  
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stabilitet, har används. Med det generella stabilitetssystemet menas den större, ytliga 

muskulaturen kring mag- och ländregionen, så som rectus abdominis, paraspinalis och 

obliquus externus. Dessa är huvudmuskler när det gäller bål eller höftflexion, extension och 

rotation. Med lokal stabilitet menas den djupa, inre muskulaturen i bukväggen, så som 

transversus abdominis och multifidus.4 

Bålstabilitet anses vara central för effektiv biomekanisk funktion, för att maximera kraften 

och minimera ledbelastningen i all typ av aktivitet från löpning till kast.7 

Bålstabilitet kan definieras som förmågan att kontrollera positionen och rörelsen i bålen över 

bäckenet för att tillåta optimal produktion, överföring och kontroll av kraften och rörelsen till 

terminal segmentet i en integrerad atletisk rörelse.7   

Den muskuloskeletala bålstabiliteten inkluderar ryggraden, höfterna och bäckenet, proximalt 

nedre extremiteten och magmuskulaturen. Bålens muskulatur, inkluderar magen- och  

bäckenets muskulatur som ansvarar för att bibehålla stabiliteten i ryggraden och bäckenet och 

hjälpa till i generering och överföringen av energi från större till mindre kroppsdelar under 

många aktiviteter.7 

Förutom den lokala funktionen, stabilitet och generering av kraft, är bålen involverad i nästan  

alla extremiteters rörelser så som löpning, spark och kast.7 

 

2.4 Anatomi 

Bålen agerar som en anatomisk bas för rörelse distalt. Det kan anses som ”proximal stabilitet 

för distal rörlighet” för kast-, spark- och löpaktiviteter. De flesta av huvudmusklerna för det 

distala segmentet (latissimus dorsi, pectoralis major, hamstrings, quadriceps och iliopsoas) 

fäster kring bålen på bäckenet och ryggraden. De flesta större stabiliserande musklerna i 

extremiteterna (övre och nedre trapezius, höftrotatorerna och glutei) fäster också kring bålen. 

Magmuskulaturen består av M. transversus abdominis, M. obliquus internus och M. extrernus 

samt M. rectus abdominis. Kontraktion av M. transversus abdominis ökar det inre buktrycket 

och spänningen i den thorakal-lumbala fascian. M. transversus adbominis har visat sig vara 

livsviktig när det gäller stabilisation i ländregionen.7 

Taket för bålens muskler är diafragman. Diafragman bidrar till det inre buktrycket före 

påbörjandet av extremitetens rörelse och assisterar därigenom ryggraden/bålens stabilitet. 

Denna aktivering sker automatiskt genom andningen.7 

Den thorakal-lumbala fascian är en viktig struktur som kopplar samman den nedre 

extremiteten (via M. gluteus maximus) med den övre extremiteten (M. latissimus dorsi). Detta  
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tillåter bålen att vara med i de aktiverade integrerade kinetiska kedjor, så som kast. Fascian 

täcker den djupa rygg- och bålmuskulaturen, inkluderat multifidi. Den thorakal-lumbala  

fascian har fäste till M. obliquus internus och M. transversus abdominis, detta ger följaktligen 

ett tredimensionellt stöd åt den lumbala delen i ryggen och hjälper till vid bålstabilitet. Dessa 

ihop formar en ”båge” runt buken, bestående av fascian posteriort, bukfascian anteriort och 

obliquus musklerna lateralt. Detta får ihop en stabiliserande korsett effekt.7 

 

Det finns olika typer utav muskler, vissa utvecklar kraft och andra ger stöd. Musklerna arbetar 

i koordinerade mönster för att kunna utföra en rörelse. Musklerna kan delas in i olika grupper, 

1) de lokalt stabiliserande musklerna ger det huvudsakliga stödet åt leden, 2) de generellt 

stabiliserande musklerna utvecklar kraft och kontrollerar de rörliga delarna genom rörelsen, 

och den sista gruppen mobiliserande muskler som utför rörelser.3 

 

2.5 De lokalt stabiliserande musklerna 

M. transversus abdominis är den mest kända av de lokalt stabiliserande musklerna. Dessa 

typer utav muskler fungerar som en grund för rörelse. De aktiveras precis innan rörelsen sker 

för att stödja och stabilisera kroppen och utgöra ett stabilt underlag för själva rörelsen. 

Anticipatorisk postural kontroll brukar denna reaktion kallas.3 

Musklernas längd förändras inte mycket vid kontraktion och de breder ofta ut sig tätt över en 

led, därför kontrollerar dessa muskler ledens läge mycket bra.3 

De lokalt stabiliserande musklerna kan kopplas ur av olika anledningar, trots att de har en stor 

och avgörande roll för att skapa effektiva rörelser och skydda leden. Smärta kan hindra deras 

funktion men även rädslan för smärtan kan förändra funktionen hos musklerna. Detta leder i 

sin tur till att andra muskler i kedjan förändrar sina roller och får kompensera för den 

minskade stabiliteten. Andra muskler är inte fysiologiskt lämpade för den sorten av 

uthållighet som krävs för stabilisering. Detta kan leda till att prestationen stagnerar eller 

minskar och skaderisken ökar.3 

 

Lokal, djupt liggande muskulatur utgör styvhet i de segment som är i rörelse. Vilket gör att de 

bildar en säker och stabil miljö för den generella, större muskulaturen som påverkar ledens 

position under rörelse övningar.6 

 

2.6 De generellt stabiliserande musklerna 
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Dessa muskler har ofta breda fästen och kontrollerar leden genom hela rörelsen. De 

producerar stor kraft på grund av att deras längd ändras. Exempel på dessa muskler är M. 

obliquus externus abdominis, M. rectus abdominis och M. latissimus dorsi. Dessa muskler 

sträcker sig ofta över flera leder och ökas deras stabiliserande aktivitet uppstår ofta problem 

med att skilja på rörelser mellan de olika kroppsdelarna. Dessa muskler kan även 

underaktiveras och då kontrollerar de inte leden genom hela rörelsen. Det krävs en god balans 

och samarbete mellan de lokalt stabiliserande musklerna och de generellt stabiliserande 

musklerna för att undvika kompensationskrafter och skador.3 

 

2.7 Balansens fysiologi  

Muskel aktivering i kinetiska kedjor är baserat på för programmerade mönster av 

muskelaktivitet orienterade efter uppgift, specifikt för träning och kan förbättras igenom 

repetition.7 

Det finns många olika system i kroppen som samverkar med musklerna. Det centrala 

nervsystemet har en stor och avgörande roll. Det centrala nervsystemet meddelar varje enskild 

muskelfiber att aktiveras eller inaktiveras, för att koordinera musklernas aktivitet med 

varandra.10 

Det centrala nervsystemet får i sin tur sin information ifrån olika sensorer (känselorgan, 

mekanoreceptorer) som finns i kroppens alla vävnader (skelett, muskler, senor, ledband). 

Våra ledreceptorer är mycket känsliga, i vissa studier har det visat sig att knät kan känna av 

om ledvinkeln ändras en halv grad. Muskelspolar känner av muskelns längd men även 

hastighet och acceleration. Det finns många muskelspolar i muskler som har betydelse för att 

hålla kroppen i upprätt läge (posturala muskler) och i muskler som utför finmotoriska små 

rörelser, de kan känna av längdförändringar ner till 0,1 mm. Muskelspolen skickar 

information till lillhjärnan (cerebellum) och medför en omedveten reglering av muskellängd, 

muskelkraft och hastighet av muskeln. Vi hinner inte tänka på hur vi ska utföra rörelsen, det 

sker automatiskt. Vår förmåga att ta emot signaler från olika receptorer kallas för 

proprioception.10 

Det centrala nervsystemet får även viktig information från ögat och balansorganet i innerörat. 

All denna sammanlagda information bearbetas och signaler skickas till de rätta musklerna. 

Detta är ett mycket komplext system och sker med motoriska program och med olika reflexer. 

Den slutliga rörelsen är ett nära samspel mellan det centrala nervsystemet, kroppens muskler 

och de yttre krafter som påverkar kroppen.10 
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2.8 Balansträning 

Vissa studier fastslår att en individs balansförmåga kan förbättras genom träning. De fastslår 

även att individens balansförmåga kan försämras vid bristfällig aktivering av 

balanssystemet.12  

Bålstyrka är en av de stora komponenterna då det gäller att beskriva balansfenomenets 

struktur. Ett bra sätt att öka denna bålstyrka är att använda sig av pilatesträning.8 

Även andra författare fastslår kopplingen mellan pilatesträning och förbättrad balans. Ett 

exempel på det är Craig som även han rekommenderar träning med pilatesboll för en 

förbättrad balans.11 

 

2.9 Balansboll 

Marshall och Murphys studie där deras syfte var att jämföra aktivitetsnivån i musklerna kring 

länd- och bäckenregionen associerat med det globala och lokala stabilitetssystemet under 

olika bålstabilitets övningar med och utan en balansboll, stödjer deras hypotes, att träning 

med balansboll leder till större aktivitetsnivåer jämfört med ett stabilt underlag.4 

 

Träning med balansboll i rehabiliteringssyfte, personlig träning eller elit satsning bidrar till 

många positiva kroppsliga förbättringar, så som förbättring av; 

• Muskulär styrka, uthållighet och koordination 

• Flexibilitet 

• Motorisk kontroll som leder till effektiv segmental och multi segmental stabilitet 

• Kardio-vaskulär effektivitet 

• Tillit och förbättrad psyko-social värdering 

• Kroppsmedvetenhet4 

 

Denna typ av träning är också känd som sensor-motor träning. Många kända kliniker stödjer 

användandet av ett ostabilt underlag.6 

Träningsredskap som balansboll och balansplatta har visat sig aktivera det motoriska systemet 

annorlunda än stabilt underlag. Användning av dessa redskap under träning ökar 
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kontraktionshastigheten och intensiteten av muskler kopplade till det motoriska systemet, 

involverade i specifika rörelsemönster. Kravet ökar på det motoriska systemet.6 

Ett primärt mål med träning och rehabilitering på ostabilt underlag är att träna en säker 

funktionell hastighet, uthållighet, styrka och koordination av de neuromuskulära reflexerna, 

reaktions och respons under rörelse.6 

3. Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på om det går att förbättra kvinnornas funktionella 

bålstabilitet, balans samt det allmänna välbefinnandet efter en graviditet.  

 

4. Material och Metod 

4.1 Försökspersoner 

Från start deltog 10 stycken personer, vid slutmätningen endast 8 stycken. Försökspersonerna 

(8 stycken) är alla nyblivna mammor. Samtliga har sina barn på barnavårdcentralen på 

Kungsgatan och har därigenom valt att medverka i studien. Åldern för samtliga är mellan 25 

och 36 år. De har alla genomgått en efterkontroll hos mödravårdcentralen och förlossning 

ägde rum för omkring 5 månader sedan vid studiens start. 

Kriteriet för att medverka i studien är att kvinnorna inte skall ha kommit igång med någon 

form av träning mer än barnvagnspromenader.  

 

4.2 Instrument 

Instrumentet som användes för att kunna genomföra övningarna i studien var en balansboll 

samt skriftlig beskrivning av träningsprogrammet.  

 

4.3 Procedur 

I studiens tester användes en balansboll till att mäta bålstabilitet och balans. Under en 

tioveckorsperiod följdes ett träningsprogram bestående utav ett grundprogram (se bilaga 8.1) 

med tolv övningar att tränas en gång per vecka.  

Innan träningsperioden startar genomfördes en begynnande mätning för att fastställa 

försökspersonernas befintliga bålstabilitets- och balansstatus. Kriterierna för att bli godkänd 

på respektive fas var att under X sekunder behålla en kontrollerad position, för den specifika 

övningen, på balansbollen.  

Varje träningstillfälle instrueras av Johansson och Sundgren (författarna), där ett 

grundprogram är kombinerat utifrån försökspersonernas förutsättningar. Grundprogrammet 
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bestående av 12 övningar plus stretching (se bilaga 8.1) avanceras genom att försvåra vissa 

övningar, samt byta ut ett fåtal övningar under periodens gång. 

Efter avslutad träningsperiod genomfördes en avslutande mätning för att se huruvida 

träningsprogrammet gett en effekt på försökspersonernas stabilitet, balans och koordination.  

Vid den begynnande- samt vid avslutande mätningen lämnades även en enkät (se bilaga 8.3 

och 8.4) med utvärderande frågor för att kunna utvärdera det allmänna välbefinnandet.  

 

4.4 Tester 

1) Vikt (kilo) 

2) Midjemått (centimeter) 

3) Balans vänster/höger. Stå på ett ben med raka armarna ut från kroppen i axelhöjd. Det 

böjda benet skall vara flekterat 90 grader i höft- och knäled. Mätning görs på både 

vänster respektive höger ben. Klarar personen att stå i en kontrollerad position i 45 

sekunder, fortsätter hon i samma position och blundar samtidigt (se bild nr 1 nedan). 

4) 4-3-2 punktstest. Testet är indelat i tre olika faser. Fas 1 innebär att försökspersonen 

har fyra punkter i på bollen, det vill säga båda knäna plus händerna (se bild nr 2 

nedan). I fas 2 har försökspersonen tre punkter i på bollen, båda knäna plus en hand, 

den andra handen är sträckt framför dig så den bildar en förlängd linje av kroppen (se 

bild nr 3 nedan). Fas 3 innebär att ha två punkter i på bollen, det vill säga stå på knä 

på bollen och händerna sträcks ut från kroppen (se bild nr 4 nedan). Kriteriet för att 

klara en fas är att kunna bibehålla en korrekt och stabil position det vill säga, rak rygg 

och raka armar med valfri understödsyta (bredd mellan armar/ben). Försökspersonen 

har endast en chans på varje fas. De två första faserna har en tidsbegränsning på 1 

minut, den sista fasen har ingen tidsbegränsning så länge försökspersonen klarar av 

att hålla en korrekt position. Samtliga tester kontrolleras och genomförs enskilt av 

Johansson (författare) både vid för- och eftermätning 

 

 

 

 

 

 

Nr 1                                     Nr 2                                Nr 3                                   Nr 4 
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5 Resultat 

5.1 Diagram, Balans test, vänster ben 
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Resultatet från balans testet på vänster ben visar att fem av åtta försökspersoner förbättrat 

sig vid andra mätningen. Medan försöksperson nummer ett, sex och åtta har försämrat sig. 

(se bilaga 8.5 för tabell) 

 

5.2 Diagram, Balans test, höger ben 

Vid den andra mätningen av balans testet på höger ben visar resultatet även här att fem av 

åtta försökspersoner förbättrat sig. Men försöksperson nummer fem och sex har försämrat sig 

något och nummer åtta visar ingen förändring alls. (se bilaga 8.5 för tabell) 
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5.3 Diagram, 4-3-2 punkts test 
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Resultatet från 4-3-2 punkts testet visar att fem av åtta försökspersoner förbättrat sig vid 

andra mätningen. Försöksperson nummer två, tre och fyra har gjort stora förbättringar, 

medan nummer ett, fem och sex har försämrats. (se bilaga 8.5 för tabell) 
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5.4 Diagram, Hur mår du i dagsläget? 

Hur mår Du i nuläget?
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Resultatet från enkäten med frågeställningen; ”Hur mår du i nuläget?” visar att sex av åtta 

försökspersoner anser sig må lika bra eller bättre vid andra mätningen. Försökspersonerna 

nummer fem och sju anser sig må sämre vid andra mätningen.  

 

5.5 Diagram, Anser du dig vältränad i nuläget? 

Anser Du dig vältränad i nuläget?
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På frågan; ”Anser du dig vältränad i nuläget?” svarade alla försökspersonerna utom två att 

de kände sig mer vältränade vid andra mätningen. Nummer ett, fyra och fem visar stora 

skillnader. Medan försöksperson nummer sex och sju anser sig mindre vältränade vid andra 

mätningen. 
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Midjemått
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5.6 Diagram, Anser du att du har den styrka du behöver? 

Anser Du att Du har den styrkan Du behöver?
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Vid frågeställningen; ”Anser du att du har den styrkan du behöver?” anser alla 

försökspersoner utom nummer sex att de ligger på samma nivå eller känner starkare vid den 

andra mätningen. Av dessa visar försöksperson nummer ett, fyra och åtta de största 

skillnaderna.   

 

5.7 Diagram, Midjemått 

Vid andra mätningen visar resultatet att sex av åtta försökspersoner har samma midjemått 

eller mindre. Försöksperson nummer tre och sex har ökat i midjeomfång. 
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5.7 Sammanfattning av resultat  

(se bilaga 8.6 för tabell) 

Ingen utav deltagarna har ännu börjat träna någon annan form utav träning (förutom 

promenader) sedan vår testperiod startade. Alla kvinnorna förutom två, upplever sig starkare. 

Någon beskriver sig ha en bättre hållning och anser sig orkar mer. En kvinna som tidigare haft 

smärta i ryggen känner inte av detta längre. En annan kvinna hade tidigare stora problem med 

fogarna men efter tio veckor har värken minskat betydligt. 

Flertalet kvinnor utförde tidigare ingen regelbunden konditions eller styrketräning. Men alla 

utom två nämner att de kommer att fortsätta med någon form utav träning efter studiens 

avslut. Många utav kvinnorna kommer att fortsätta på ett liknande pass en gång i veckan, med 

fokus på bålstabilitet. De kommer även att fortsätta promenera och någon nämner både 

simning, vattengympa och styrketräning. 

Ingen utav deltagarna beskriver några negativa effekter utav vår träning, förutom en kvinna 

som har börjat få problem med sin axel, hon säger själv att hon inte tror att det beror på 

träningen och en annan kvinna som får ont i huvudet när hon rest sig upp från bollen. 

Två utav kvinnorna upplever varken förbättring i upplevd hälsa eller i styrka. 

Försökspersonerna har inte tränat testövningarna under träningsperioden, och vi ser en 

förbättring hos fem utav åtta kvinnor i 4-3-2 punkts testet. Tre utav dessa har gjort en 

avsevärd förbättring. 

I balans testet utförde vi ett enkelt test då försökspersonen står på ett ben kontrollerat, om hon 

klarat detta i 45 sekunder började hon blunda under samma position. Fem kvinnor av åtta 

förbättrade sina resultat under andra mätningen. 

Sex kvinnor av åtta anser sig må bättre i nuläget än när vi startade.  

Midjemåttet är detsamma eller har minskat för 6 av 8 försökspersoner vi andra mätningen. 
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6. Diskussion 

6.1 Tester 

Hur kan bålstabilitet testas? Efter lite forskning i området kom vi fram till att det inte finns 

något klart test för att mäta bålstabilitet. Vi valde att göra en form utav balans övning på 

balansboll som kräver eller snarare underlättar om bålstabiliteten är god. 4-3-2 punkts testet 

ser vi som en övning som vi i olika steg försvårar genom att avlägsna en stödpunkt i taget. Vi 

valde på så sätt att tidsbegränsa de två första stegen med 60 sekunder på varje, den tredje och 

sista delen fanns ingen tidsbegränsning. 

Försökspersonerna har inte tränat denna övning under träningsperioden, och vi ser en 

förbättring hos fem utav åtta kvinnor. Tre utav dessa har gjort en avsevärd förbättring vi tror 

att detta beror på deras höga fokusering på träningen under träningspassen och deras mycket 

positiva inställning både under träning och under testerna. Enligt enkäterna var det hälften av 

kvinnorna som tränade regelbundet 1-2 gånger/vecka innan graviditeten.  De av 

försökspersonerna som fick markant förbättring på sina testresultat, allra helst på 4-3-2 punkt 

balanstestet, tränade inte någonting innan graviditeten. Detta tror vi givetvis spelar in då dessa 

försökspersoner inte hade någon grundträning och var troligtvis mer mottagliga för träningen. 

Vi kan dock inte med säkerhet klargöra om förbättringen beror på en ökad bålstabilitet eller 

på grund av en förbättrad balans och bollkontroll. Vi upplevde en klar förbättring i sättet att 

hantera bollen under träningen hos försökspersonerna. Dock som vi nämnde ovan kan vi inte 

utläsa om det beror på förbättrad bålstabilitet eller bollkontroll. 

Under graviditeten förändras kvinnornas tyngdpunkt och balansen kan försämras. Vi ville 

därför se om balansen kunde tränas upp genom denna form utav träning. För att mäta 

kvinnornas balans utförde vi ett enkelt test då försökspersonen står på ett ben kontrollerat, om 

hon klarat detta i 45 sekunder började hon blunda under samma position. Fem kvinnor av åtta 

förbättrade sina resultat under andra mätningen. Inte heller denna övning har vi använt oss av 

under träningen, vår teori är att våra träningspass gjort att kvinnornas balans förbättras något 

under en tio veckors period.  

Sex kvinnor av åtta anser sig må bättre eller lika bra vid andra mätningen. Samma antal 

kvinnor har även visat ett minskat midjemått eller visat samma resultat vid andra mätningen. 

Detta kan leda till att deras allmänna välbefinnande har förbättras. Givetvis är det fler saker än 

just träningen och midjemåttet som avgör kvinnornas allmänna välbefinnande. Vi har upplevt 

en mycket positiv respons och försökspersonerna längtade till passet. Vi vill därför påstå att vi 

har bidragit till att försökspersonerna allmänna välbefinnande förbättrats. 
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Det kan finnas vissa felkällor då vi utförde testerna, så som att avgöra en korrekt position vid 

varje övning och fas från första till andra mätningstillfället. För att kunna avgöra exakta 

skillnader hade vi kunnat filma de olika testerna för att på så sätt eliminera felkällorna samt 

låtit försökspersonerna prova på testet innan för att undvika eventuella missförstånd med 

testen. 

Vi anser att vi gjorde ett misstag när vi inte utförde någon hållningsanalys under de två 

mätningarna för att på så sätt se om kvinnornas hållning förändrats. 

 

6.2 Varför denna form av träning? 

Vi vet att den djupa bålmuskulaturen är av stor betydelse i alla dagliga aktiviteter för att vi 

människor ska kunna avlasta övriga strukturer i kroppen. Enligt Marshall och Murphys studie 

leder ett ostabilt underlag till en större aktivitetsnivå i musklerna kring länd- och 

bäckenregionen. Vi tyckte därför att träning på en balansboll skulle kunna vara ett bra 

alternativ att använda oss av för att kunna påverka muskulaturen i bålen. Vi anser att det är en 

rolig form av träning som lätt kan utvecklas till mer avancerade övningar. 

Mammorna hade även möjlighet att ta med sig sina barn till träningen. I de flesta fall 

fungerade detta mycket bra, men det kunde ibland leda till vissa avbrott i träningen då 

mamman behövde trösta barnet. 

Vi valde att själva leda träningen för försökspersonerna. Vi kan inte se att träningen skulle ha 

givit ett bättre resultat av att ledas av en färdigutbildad, utan anser att vi besitter på så pass 

mycket kunskap att utifrån de förutsättningarna vi hade har försökspersonerna fått bästa 

möjliga träning. 

Det mest optimala hade varit att träna gruppen två gånger i veckan under en längre period, för 

att kunna se ett mer avgörande resultat. Detta var tyvärr inte praktiskt möjligt för mammorna. 

Det ultimata hade även varit att alla mammor hade lyckats ordna barnvakt till sina barn under 

träningstillfället, men även på denna punkt var det inte praktiskt möjligt då alla inte hade 

denna möjlighet. Barnen blir ett störningsmoment då fokuseringen emellanåt hamnar på 

barnen. 

Vi upplever att kvinnorna har varit mycket positiva till träningen och att de flesta känner sig 

starkare. De har blivit mer medvetna och fått större kunskap om bålens betydelse. Vi anser att 

denna typ av träning varit perfekt för de relativt nyförlösta kvinnorna. Vi startade på en 

mycket enkel nivå, där vi började med att försöka aktivera den djupa magmuskulaturen. 

Därefter kunde vi utveckla övningarna genom att till exempel inte ta stöd med hjälp av 

händerna eller genom att blunda. Vid första träningstillfället hade samtliga svårt att hitta sin 



 21 

djupa magmuskulatur, i efterhand upplever alla utom två att de upplever sig fått en starkare 

bål. 

Vi anser att en balansboll är ett bra träningsredskap efter graviditet då övningarna utmanar 

kroppens stabilisation och sätter ofta fler än de avsedda musklerna på prov. Efter graviditet är 

kroppen skör och man bör ta det försiktigt i uppstarten av träningen. Försökspersoner vi 

använde oss av i studien hade inte någon nämnvärd träningsbakgrund, vilket gjorde det ännu 

viktigare för oss att inte gå ut för hårt med dem med hänsyn till skador, motivation och 

självförtroende. Hade vi inte haft tillgång till balansbollar hade den egna kroppsvikten varit 

ett alternativ till denna träningsform. 

Majoriteten av mammorna nämner i enkäterna att de kommer att fortsätta att träna efter 

studien, många i en liknande form av träning med fokus på bålstabilitet. Detta upplever vi 

mycket positivt eftersom vi anser att vi kunnat bidra till att öka motivationen för ett aktivare 

liv hos mammorna, eftersom flertalet kvinnor inte utförde någon form av konditions- eller 

styrketräning innan graviditeten.  

 

6.3 Vad förväntade vi oss? 

Eftersom försökspersoner inom denna målgruppen är relativt begränsad, då vi under en kort 

period skulle utföra studien, fick vi ihop fler försökspersoner än förväntat. Dock färre än vad 

en vetenskaplig studie vanligtvis kräver för att kunna utläsa några tydliga resultat.  

Innan studiens start funderade vi mycket på hur vi skulle klara av att motivera 

försökspersonerna till att vilja fortsätta hela studien igenom. Det visade sig dock att 

upplevelsen och resultaten från träningen samt att träna tillsammans i grupp med andra 

kvinnor i samma situation var tillräckligt för att motivera mammorna till att fortsätta. Vi är 

nöjda med att det endast blev två avhopp under perioden. Dessa avhopp berodde inte på 

utformningen av studien utan på tidsbrist och på grund av den stora omställningen till att bli 

mamma. 

Vi förväntade oss att alla försökspersonerna skulle få en viss förbättring på alla testerna 

eftersom vi efter bara några veckor in i studien såg en klar förbättring under träningspassen. 

Tyvärr blev det inte så, endast fem av åtta på de olika mätningarna gjorde ett förbättrat 

resultat under den sista mätningen. Tre utav dessa gjorde storslagna resultat i 4-3-2 punkts 

testet. Två av de som inte gjorde några förbättringar på testerna, försöksperson 1 och 6 hade 

under det andra testet smärta i ryggen och smärta i handleden och kunde därför inte utföra 

testerna fullt ut och vi ser ett försämrat resultat hos dem. 
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6.4 Försökspersoner 

För att vi skulle kunna utföra en vetenskaplig studie skulle vi behöva betydligt fler 

försökspersoner. Det skulle även behövas en kontrollgrupp för att kunna jämföra 

testresultaten och enkäterna. Vi kan därför inte avgöra om de positiva resultaten är en naturlig 

förändring efter en graviditet eller om våra val av övningar under träningsperioden faktiskt 

gett förbättrad balans och stabilitet. För vår grupp med försökspersoner anser vi resultaten 

trovärdiga då vi såg en klar förbättring bara 3 veckor in i studien. 

Vi tror att detta är en målgrupp som lätt glöms av. Att bära på ett barn i nio månader innebär 

stora förändringar för kroppen och därefter väntar en flera års lång period med många 

snedbelastande lyft och naturligtvis en brist på egen tid. Som nybliven mamma prioriteras 

barnets hälsa före mammans. Fler kunniga och utbildade personer inom hälsobranschen bör ta 

tillvara på denna målgrupp. Vi har lyft fram problemet angående de svaga men viktiga 

bålmusklerna och vi önskar att fler större studier inom området görs.
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8.1 Grundprogram 

1. Uppvärmning:  

a. Knäböj (lätta knäböj, övergår till ett ben efter ett tag) 

b. Breda knäböj med boll och rörlighet 

c. Balans (dutta med tån fram, sidan och bak. Händerna rakt ut) 

 

d. Hopp i sidled med boll 

 

 

 

2. Sittande på boll (avancera � blunda och rakt ut med armarna från sidan) 
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3. Hängbron 

 

4. Jesus på bollen (vandra i sidled) 

 

5. Galjonsfiguren 

 

6. Bäckenlyft 

 

 

7. Rygglyft  
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8. Sidlyft med fötterna mot vägg 

 

9. Knäböj med knip längst upp på toppen 

 

10. Sit-ups 

 

11. Plankan 
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12. Armhävningar 

 

13. Stretch av berörande muskler 

 

8.2 Utbytta övningar 

Knäböj mot vägg, utbytt mot benböj med sträck 

 

 

Rygglyft, utbytt mot omvänd ryggresning 

 

 

Jesus på bollen utbytt mot rullande stocken 
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8.3 Frågeformulär 10/9-2007 
 
Namn:…………………………………………………………………………………………… 
 
Ålder:…………………………………………………………………………………………… 
 
Längd/vikt:……………………………………………………………………………………… 
 
Midjemått:………………………………………………………………………………………. 
 
Har Du några tidigare skador, och när drabbades Du i så fall utav den?...................................... 
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Har Du fått någon form utav behandling för skadan/skadorna?................................................... 
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...… 
 
Har Du någon sjukdom, som vi bör känna till?............................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Har Du upplevt någon form utav smärta den senaste månaden, och i så fall 
var?........................ 
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Hur anser Du att Du mår i nuläget? (Markera med ett kryss på linjen) 
 
Dåligt        ________________________________________________    Mycket bra 
 
 
Anser Du Dig vältränad i nuläget? 
 
Dålig form ________________________________________________    Mycket bra form 
 
Anser Du att Du har den styrkan Du behöver? 
 
Svag           ________________________________________________     Stark 
 
Vad har Du för mål med Din träning?.......................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Har Du några övriga önskemål, som Du tycker att vi bör tänka på?............................................ 
…………………………………………………………………………………………………...
....................................................................................................................................................... 
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8.4 Frågeformulär 26/11-2007 
 
Namn:…………………………………………………………………………………………… 
Ålder:…………………………………………. 
Vikt:………………………………………… 
Midjemått:……………………………………. 
 
Har Du börjat träna något annat sedan vi började för 10 veckor sedan?..................................... 
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………... 
Upplever Du några positiva effekter utav bålstabilitetsträningen?............................................... 
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………... 
Upplever Du några negativa effekter utav bålstabilitetsträningen?.............................................. 
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………... 
Har Du upplevt någon form utav smärta den senaste månaden, och i så fall 
var?........................ 
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Innan Du blev gravid, tränade Du någon form av konditionsträning?.......................................... 
0 ggr/vecka,      1-2 ggr/vecka,        2-3 ggr/vecka eller        3-5 ggr/vecka  
 
Innan Du blev gravid, tränade Du någon form av styrketräning?................................................. 
0 ggr/vecka,      1-2 ggr/vecka,        2-3ggr/vecka eller         3-5 ggr/vecka 
 
Hur anser Du att Du mår i nuläget? (Markera med ett kryss på linjen) 
 
Dåligt        ________________________________________________    Mycket bra 
 
Anser Du Dig vältränad i nuläget? 
 
Dålig form ________________________________________________    Mycket bra form 
 
Anser Du att Du har den styrkan Du behöver? 
 
Svag           ________________________________________________     Stark 
 
Hur har Du upplevt nivån på träningen? (lätt/svår) 
 
Mycket lätt ________________________________________________   Mycket svår 
 
Kommer Du att fortsätta träna efter denna perioden, och i så fall vad för slags 
träning?............. 
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................................
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8.5 Tabell, tester 

  
4-3-2 punkts 
test:           Balans test vänster; Balans test hö ger; 

Namn: Före, 4punkter 3 punkter 2 punkter Efter , 4 punkter 3 punkter  2 punkter Före: * Efter: Före: Efter: 

Fp 1 60 sek 7 sek 0 sek 60 sek 3 sek 
/ (pga 
rygg) 45 s (40 s)  45 s ( 9 s ) 45 s ( 7 s ) 45 s ( 59 s) 

Fp 2 60 sek 60 sek 5 sek 60 sek 60 sek 480 sek 45 s ( 5 s ) 45 s (10 s) 45 s (0 s ) 45 s ( 7 s ) 

Fp 3 60 sek 5 sek 0 sek 60 sek 60 sek 473 sek 45 s (13 s) 45 s (15 s) 45 s (19 s) 45 s (23 s) 

Fp 4 6 sek 0 sek 0 sek 60 sek 4 sek 0 sek 45 s ( 3 s ) 45 s (15 s) 45 s ( 4 s ) 45 s (13 s) 

Fp 5 60 sek 0 sek 0 sek 50 sek 0 sek 0 sek 45 s ( 2 s ) 45 s (5 s) 45 s ( 9 s ) 45 s (4 s) 

Fp 6 60 sek 60 sek 0 sek 60 sek 6 sek 
/  (pga 
handleder) 45 s (15 s) 45 s ( 3 s ) 45 s ( 6 s ) 45 s ( 5 s ) 

Fp 7 60 sek 2 sek 0 sek 60 sek 6 sek 0 sek 45 s (12 s) 45 s (27 s) 45 s (12 s) 45 s (35 s) 

Fp 8 60 sek 60 sek 3 sek 60 sek 60 sek 23 sek 45 s (15 s) 45 s (10 s) 45 s (10 s) 45 s (10 s) 

 
* () = antal sekunder som försökspersonen klarar av att blunda 
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8.6 Tabell, Sammanställning av enkäterna 

Sammanställning av enkäterna            

          1 2 3      
                  

 Fp Ålder Längd Vikt Midje- Tidigare Behandl. Sjukdom Smärta Hur mår Vältränad Har Du Mål med Kondit./styrke- Fortsätta träna Positiva Negativa 

   (cm) (kg) mått skador av skada  senaste Du i i Styrkan Du träningen tränining efter studien? effekter av effekter av 

         månaden nuläget? Nuläget? behöver?  tidigare?  träningen träningen 

Före: 1 29 år 173 61 77,5 Nej Nej Nej Nej 72 mm 18 mm 9 mm Må bra K:1-2 ggr/ v Promenader Orkar mer, ej ont Nej 

Efter:    57 74    Ja 94 mm 82 mm 47 mm orka mer. S: 0ggr/ v båltr + kondition när man burit  

Före: 2 29 år 172 70 94 Nej Nej Nej Ja 88 mm 5 mm 18 mm Starkare K: 0 ggr/ v Bålträning Ja, starkare och Nej 

Efter:    67 86    Ja 88 mm 23 mm 18 mm Gå ner S: 0ggr/ v  Ej ont i ryggen.  

Före: 3 27 år 155 72 94 Ja Ja Ja Ja 45 mm 12 mm 15 mm Starkare K: 0 ggr/ v Promenader Ja, starkare, bättre Nej 

Efter:    72 96    Ja 75 mm 25 mm 25 mm Gå ner S: 0ggr/ v bålt + vatteng. Hållning, mindre ont!  

Före: 4 30 år 172 82 103 Nej Nej Nej Nej 100 mm 1 mm 18 mm Starkare K: 0 ggr/ v Bålträning Ja, starkare bål och Nej 

Efter:    82 99    Nej 100mm 73 mm 77 mm Fastare S: 0ggr/ v  
Fastare, bättre på 

att ”knipa”  

Före: 5 33 år 165 85 103 Nej Nej Nej Nej 100 mm 5 mm 16 mm Starkare K: 0 ggr/ v Promenader Nej Nej 

Efter:    83 102    Nej 73 mm 54 mm 24 mm  S: 0ggr/ v    

Före: 6 36 år 160 90 111 Ja Ja Nej Ja 43 mm 26 mm 34 mm Smidig K: 1-2 ggr/v Bålträning, Ja, mer rörlig Nej 

Efter:    89 116    Ja 58 mm 9 mm 27 mm Gå ner S: 0ggr/ v simma, vatteng.   

Före: 7 25 år 158 58 87 Ja Ja Nej Ja 83 mm 43 mm 50 mm Starkre K: 1-2 ggr/v Promenader Nej Nej 

Efter:    63 84    Ja 67 mm 34 mm 51 mm bäckenb. S: 0ggr/ v    

Före: 8 27 år 169 75 94 Ja Nej Nej Ja 50 mm 4 mm 8 mm Starkere K: 1-2 ggr/v Styrketräning Ja, starkare Ont i huvudet 

Efter:    76 94    Ja 50 mm 13 mm 70 mm Gå ner S: 1-2 ggr/v Kondition  vid resning f b. 
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8.7 Närvaro 

Datum   
Mån 
17/9 

Mån 
24/9 

Mån 
1/10 

Ons 
10/10 

Mån 
15/10 

Mån 
22/10 

Mån 
29/10 

Mån 
5/11 

Mån 
12/11 

Tor 
22/11 

Namn   Pass 1 Pass 2 Pass 3 Pass 4 Pass 5 Pass 6 Pass 7 Pass 8 Pass 9 Pass 10 
Elisabeth B   Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok X Ok 
Bente J   Ok Ok Ok Ok Ok X X Ok X Ok 
Pia E   Ok X X X X X X X X X 
Jennie No   Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok X X Ok 
Jennie Ni   Ok Ok Ok X X Ok Ok X X X 
Elisabeth B (Ebba)   X Ok Ok Ok Ok Ok X Ok Ok Ok 
Sofie A   Ok X X X X X X X X X 
My H   Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 
Linda J   Ok Ok Ok Ok X Ok Ok X Ok X 
Susanne S   Ok Ok X Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 
                        
Totalt    9 8 7 7 6 7 6 5 4 6 
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