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Sammanfattning 

Detta projekt är en obligatorisk del i utbildningen Biomedicin med inriktning fysisk träning 

60p, på högskolan i Halmstad och innefattar både teoretiska och praktiska moment. Alla 

praktiska moment har bedrivits på träningsanläggningen Lokomotion i Karlskrona. 

Projektet handlar om bålstabilitet som numera är ett alltmer viktigt inslag i alla 

träningsprogram oavsett idrott. I dagens samhälle där dålig hållning och ryggproblem är ett 

stort problem behövs en stark och stabil bålmuskulatur. En god bålstabilitet hjälper oss att 

förebygga detta problem. Syftet med projektet är att testa och utvärdera ett nytt 

träningsredskap för just stabiliseringsträning samt att ta reda på om den statiska och 

funktionella bålstyrkan kan förbättras genom denna träningsform. Det nya träningsredskapets 

namn är Flowin och består av en rektangulär platta (140x100cm). Kroppsvikten används som 

belastning tillsammans med pads och platta. 

En testgrupp utsågs för att genomföra träning med redskapet Flowin som tillhandahållits av 

företaget Xendon AB. Tester före och efter en träningsperiod på sex veckor utfördes för att 

mäta eventuella förändringar i uthållighetsstyrka samt funktionell styrka i bålmuskulaturen. 

Två av dessa tester mätte styrka och uthållighet i bålen och ett test mätte den funktionella 

bålstyrkan. Resultaten visade på tydliga förbättringar både i uthållighet och styrka i 

bålmuskulaturen. Slutsatsen utav detta är att både den statiska och funktionella bålstyrkan kan 

förbättras vid träning med Flowin. 

 

Abstract  

This project is an obligatory part of the education Biomedicine – physical training 60p, at 

Halmstad University and contains both theoretical and practical parts. All the practical parts 

have been performed at the training center Lokomotion in Karlskrona. 

The project is about trunk stability which now adays is more common in every single training 

programme than it was just a few years ago.  When bad posture and lower back pain is a big 

problem, we need to do something to prevent this. A strong and powerful core stability and 

increased core endurance will help us to prevent this problem. The purpose with the project is 

to try and evaluate a new equipment for training stabilization and se if the the static and 

functional strength in the trunk muscles can be improved. The new equipment is called 
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Flowin and it is a rectangular plate (140x100cm) with pads. The body is used as weight 

together with the plate and pads. A test group got to perform training with the equipment 

Flowin that was supplied by the company Xendon AB. Tests were performed both before and 

after a training period of six weeks to be able to measure any possible improvements in 

strength and stability of the trunk muscles. Two of these tests measurs strenght and endurance 

in the trunk muscles and one tests measures the functional strenght in the trunk muscles. 

The results showed significant increases both in core endurance and in core strength. The 

conclusion is that both the static and the functional core strength can be increased by training 

with Flowin. 
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1 Inledning 

Bålstabilitet och balans används allt mer i dagens träning än vad som gjordes för bara ett par 

år sedan. Övningar för bålen är numera ett viktigt inslag i de flesta träningsprogram. Syftet 

med denna form av träning är att förebygga skador, framför allt ländryggsproblem samt för att 

kunna förbättra sin prestationsförmåga [1]. En bra bålstabilitet är viktigt för att få en god 

hållning och den ger en bra grund för rörelser i övre och nedre extremitet. Den hjälper till att 

fördela belastningen samt skyddar ryggraden. Genom att förbättra bålstabiliteten ökar 

kroppens förmåga att överföra den producerade kraften från bålen till övre och nedre 

extremitet vilket gör att vi blir starkare [1]. Detta projekt handlar om stabiliseringsträning och 

tar upp hur man ska träna för att få en starkare, stabilare och uthålligare bålmuskulatur. Det 

finns många olika redskap för att träna bålstabilitet och vi har testat ett helt nytt sådant som 

kallas Flowin. Syftet med projektet är att testa och utvärdera ett nytt träningsredskap för 

stabiliseringsträning samt att ta reda på om man kan förbättra den statiska och den 

funktionella bålstyrkan vid träning med detta redskap under en sex veckors period. För att 

visa detta genomfördes tre olika tester före och efter träningsperioden. Två av testerna, 

plankan och bensänkningen, mätte den statiska styrkan bålstyrkan och ett test, kast med en 

medicinboll, mätte den funktionella bålstyrkan. Detta ska analyseras och sammanställas för att 

kunna besvara tre frågor som är en del av syftet med projektet. 

• Kan den statiska bålstyrkan förbättras vid träning med Flowin? 

• Vad händer i själva kaströrelsen vid kastet med en medicinboll? 

• Vilka muskler arbetar i kastet? 
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2 Bakgrund 

2.1 Bålstabilitet 

Bålen består av rygg, bäcken och skuldergördeln. I bålen utvecklas kraft som sen överförs till 

övre och nedre extremitet och vid belastning är bålen stöd för armarna och benen. Kraften 

som bålen överför gör att musklerna och lederna kan röra sig i säkra, kraftfulla och effektiva 

positioner [1]. Det är bålen som ansvarar för största delen av stabiliteten men den kräver även 

stöd av bäckenet för att klara de krav som ställs [2]. Bäckenet är grunden för benens rörelser 

och skuldergördeln som består av scapulae samt clavicula utgör grunden för armarnas rörelse 

genom de muskler som fäster bak på ryggens mittersta del, den thorakala faschian [1].  

Bålstabilitet betyder kroppskontroll och med en bra kroppskontroll kan styrkan utvecklas 

genom att man kan maximera sin muskelkraft. Ibland pratas det även om core och coreträning 

vilket är samma sak som bålstabilitet. Core betyder kärna och innebär träning för stabilitet i 

bål såsom rygg, bäcken och höft. Bålmusklerna är de djupt liggande bukmusklerna: m. rectus 

abdominis, m. obliquus internus abdominis, m. obliquus externus abdominis och m. 

transversus abdominis, de djupt liggande ryggmusklerna: m. iliocostalis, m. longissimus, m. 

spinalis, m. semispinalis, m. multifidus, m. intertransversari, m. interspinalis och m. rotatores, 

vilka även delas in i långa-, medellånga- och korta ryggmuskler (bilaga 1). Bukmusklernas 

funktion är stabiliserande men hjälper även till vid flexion och rotation av bålen, 

ryggmusklernas funktion är i också i huvudsak stabiliserande men hjälper även till vid även 

lateralflexion och det är framför allt m. iliocostalis som ger denna. M. rotatores ger enbart en 

rotation av bålen. Till bålmusklerna hör även bäckenbottenmuskulaturen, diafragman och de 

muskler som stabiliserar skuldran [2]. De har direkt eller indirekt sitt fäste på thorakalfaschian 

och ryggraden som förbinder övre och nedre extremitet. De spelar en viktig roll vid 

bålrotation och kraftöverföring och stabiliserar på så sätt rygg och bäcken [13]. Bålmusklerna 

överför kraft mellan bålen och armarna/benen samt bålens egna muskler. Därför har jag valt 

att ha med ett funktionellt test och det är ett kast med en medicinboll. Två tester till har använt 

och det är för att mäta styrka och uthållighet i bålens muskulatur. Dessa tester är plankan och 

bensänkningstestet. Vid kast med en medicinboll står försökspersonen med fötterna parallellt 

och gör sedan ett inkast, alltså ett kast med bollen ovanför huvudet, så långt de kan. Endast 

överkroppen ska röra sig. Plankan går ut på att försökspersonen stödjer sig på underarmarna 

och har tårna i golvet och håller kroppen så rak som möjligt för att sen stå i den positionen så 
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länge som möjligt. Vid bensänkningstestet ligger försökspersonen på rygg med fötter upp mot 

taket. Försökspersonen ska sen sänka sina ben mot golvet till dess att den inte kan hålla 

ländryggen i underlaget längre, där mäts vinkeln mellan benen och golvet med en goniometer 

(bilaga 2). De muskler som stabiliserar bålen är viktiga för att kroppen ska fungera på bästa 

möjliga sätt. Om styrkan inte är tillräcklig i dessa muskler för att kunna transportera kraften 

kommer kroppen att kompensera detta genom att försätta andra delar av kroppen i lägen som 

inte är ämnade för just den rörelsen. Detta leder till att man tappar i styrka samt att 

prestationsförmågan försämras vilket i längden kan leda till skador såsom inflammationer i till 

exempel axlar eller att man får ont i nedre delen av ryggen, ländryggen [1]. En bra 

bålstabilitet får man genom ett samspel mellan hållning, balans, rörlighet och symmetri vilket 

ger en bra grund för normala och träningsbara rörelser [2]. 

Den mesta forskningen kring bålstabilitet har gjorts på otränade eller skadade personer som 

rehabiliteringstränar och det gäller framför allt ländryggsproblem. Den här sortens träning har 

bara utförts i rehabiliteringssyfte tidigare och därför behövs mer forskning på friska, tränande 

individer. Särskilt nu då det har blivit allt vanligare med bålstabiliserande övningar. Studier 

har visat på att den här sortens träning minskar risken för ryggproblem och andra skador [30-

36]. Dock finns det fortfarande för lite forskning för att bevisa fördelar i prestationsförmåga 

hos friska atleter [37, 38]. Man tror dock att genom en bättre bålstabilitet kan den tränande 

öka sin prestationsförmåga genom att överföringen av kraft från bål till övre och nedre 

extremitet blir bättre [3]. 

Definition på stabilitet – ”förmågan att kunna hålla kvar kroppens strukturer i det säkraste och 

mest effektiva läget för de funktionella krav som ställs på dem” (Elphinston och Pook, 2000). 

Bålstabilitet är ett dynamiskt koncept som ständigt ändrar sig för att möta kraven för den 

posturala kontrollen eller när yttre belastning tillkommer. Bålstyrka syftar på muskelstyrka 

och uthållighet och den dynamiska stabiliteten syftar på förmågan att använda kraft och 

uthållighet på ett funktionellt sätt genom alla rörelseplan och riktningar. Enligt en artikel [13] 

så är träning av bålstabilitet den viktigaste biten i ett träningsprogram oavsett på vilken nivå 

man tränar. Vissa studier har visat på ett samband mellan bålstabilitet och minskad risk för 

skador [14]. Ett träningsprogram för bålstabilitet bör börja med övningar som isolerar 

specifika bålmuskler. Till exempel en crunch, vilken aktiverar m. rectus abdominis och mm. 

obliquus abdominis. Övningarna måste sedan utvecklas så att de innehåller mer komplicerade 

rörelser och lätt går att införa i andra träningsprinciper. Tidigare träningsprogram har mest 

fokuserat på att stärka extremiteter men på sista tiden har träningsprogram med bålstyrka och 
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stabilitet blivit mer och mer populära därför att bålmusklerna är själva kärnan i kroppen och 

det är där kraft och rörelser överförs till armar och ben. Man brukar säga att en individ bara är 

så stark som hans eller hennes svagaste länk [13]. 

Stabilitet kan delas in i strukturell och funktionell stabilitet. Den strukturella stabiliteten 

innefattar kroppens strukturer såsom ledband och korsband. Blir det instabilt här betyder det 

att en struktur i kroppen inte fungerar, ett ledband i foten kan ha gått av eller att korsbandet i 

knäet har blivit skadat. Då försämras balans, stabilitet och kontroll. Den funktionella 

stabiliteten innebär att kroppens strukturer klarar att kontrollera krafterna som produceras i 

bålen. Skulle det bli instabilt här betyder det att kroppens strukturer är hela men att de inte 

klarar att kontrollera dessa krafter [2]. 

 

2.2 Funktionell stabilitet 

Funktionell stabilitet är en kombination av stabilitetsprinciper, funktionell rörlighet, balans 

och symmetri vilket ger rörelse och kontroll. Funktionell stabilitet är viktigt för att vi ska 

kunna prestera optimalt och att utföra våra rörelser på bästa möjliga vis. Det som påverkas av 

den funktionella stabiliteten är snabbhet, kraft, styrka, smidighet och rörlighet. Utöver dessa 

faktorer så ger den även en viss motståndskraft mot skador. Den funktionella stabiliteten 

uppnås genom att aktivera rätt muskler i rätt ordning så att kraften blir så effektiv som möjligt 

och att kraften överförs från bålen på bästa sätt till övre och nedre extremitet utan att tappa 

kraft samt att lederna rörs i rätt ordning med rätt muskler. På så sätt blir det ett funktionellt 

rörelsemönster. Detta rörelsemönster är en serie av muskelaktivering och timing av rörelser 

och för att det ska fungera krävs ett samspel mellan det muskuloskelettala systemet och 

nervsystemet i hela kroppen [2]. 

 

2.3 Hur ska bålstabilitet tränas? 

All träning ska anpassas till uppgiften, till exempel beroende på vilken idrott man utövar. Men 

allmänt gäller det att träna de stabiliserande musklerna för att hålla bål och bäcken stadigt 

samt att även använda belastningen från armar och ben eller vikter. Själva bukmuskulaturen 

kan tränas med vanliga sit-ups i olika former och då tränas bukmuskulaturen som 

mobilisatorer i motsats till att träna dem som stabilisatorer. Mobilisatorer är muskler som 

skapar rörelse och stabilisatorer är muskler som stödjer och håller emot krafterna i armarnas 
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eller benens rörelse. Kroppen rör sig konstant genom olika ledrotationer som innefattar bål, 

armar och ben samtidigt. Denna rotation måste ske för att få full funktionell rörelseräckvidd 

och det är de bålstabiliserande musklerna som kontrollerar dessa roterande rörelser [1]. Rätt 

teknik är A och O när träningen utförs! Övningar för att öka bålstabiliteten bör vara ett viktigt 

inslag i alla träningsprogram, enligt Willardson [3]. Flera studier rekommenderar olika träning 

beroende på försäsong, säsong och eftersäsong [4, 5, 22-28]. Under försäsong och säsong bör 

fokus ligga på att utveckla styrka och kraft i bålmusklerna [22-28]. Övningar med fria vikter 

ståendes på plan mark är bra för det. Efter säsongen bör man fokusera på att öka uthålligheten 

i dessa muskler. Då är övningar på till exempel fitnessboll med statisk aktivitet, låg belastning 

och lägre tempo mest effektivt [4,5]. 

 

2.4 Globala och lokala muskler 

Globala och lokala muskler är egentligen samma sak som stabiliserande och mobiliserande 

muskler vilka nämndes i föregående stycke. Bergmark [39], delade in musklerna i de här 

grupperna beroende på deras huvudsakliga roll i att stabilisera bålen. De stabiliserande 

musklerna är de lokala och de mobiliserande är de globala musklerna. En dynamisk stabilitet 

uppnås genom att träna både de lokala och globala musklerna. Globala muskler är stora och 

ytliga och överför kraften mellan bröstrygg och bäcken och gör så att det inre buktrycket ökar. 

De har inte direkt kontakt med ryggraden men de producerar ett större vridmoment som ger 

bål och ryggradsrörelser. Dessa muskler i bålen är m. rectus abdominis, m. obliquus internus 

och externus abdominis, m. transversus abdominis, m. erector spinae, m. quadratus lumborum 

och m. thorakala iliocostalis. M.latissimus dorsi och hamstrings ingår också här då de har 

starka, breda fästen och kontrollerar lederna i en rörelse. De kan ändra längd och på så sätt 

producera kraft. De har snabba muskelfibrer och utför rörelser. De har också en speciell 

stabiliserande funktion. Långa muskelfibrer ligger ytligt, kontraherar snabbt och blir snabbt 

trötta, man kallar dem aktivitetsmuskler [2]. De lokala, stabiliserande musklerna är små, sitter 

djupt, har direkt kontakt med ryggraden och kontrollerar de små rörelserna mellan 

ryggkotorna. Dessa muskler är m. multifidus, m. rotatores samt m. transversus abdominis. De 

aktiveras automatiskt och arbetar med låg belastning under lång tid när rörelse utförs. Den 

lokala stabiliteten beror på förmågan att aktivera dessa muskler. På grund av närheten till 

ryggraden har de lokala musklerna kortare hävarmar och påverkar därför de små rörelserna 

och bör därför aktiveras före de globala musklerna [3]. 
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M. transversus abdominis är den viktigaste muskeln för bålstabilitet för att den ökar det inre 

buktrycket som gör att tryckbelastningen minskar på nedre delen av ryggen samt stabiliserar 

ryggraden [3]. Vissa studier visar på att det är den första muskeln som aktiveras vid 

belastning av bålen [6] samt under övre och nedre extremitets rörelser oavsett i vilken 

rörelseriktning rörelsen sker [7, 8]. Andra studier har visat på en fördröjd aktivation av m. 

transversus abdominis hos personer med ländryggsproblem [9]. Forskning har visat att före 

höftrörelser är m.transversus abdominis den första muskel som kontraheras och denna 

tillsammans med m. multifidus överför kraft från nedre extremitets rörelser [15]. Därför krävs 

passande träning för att lära sig att aktivera de lokala musklerna för att stabilisera ländrygg 

före större bålproducerande muskler. Richardson et al förespråkar cokontraktion av m. 

transversus abdominis och m. multifidus vid bålträning. Cokontraktionen fås genom att ”dra 

in” m. transversus abdominis posteriort och samtidigt kontrahera bäckenbottnen och rotera 

bäckenet lätt anteriort vilket får m. multifidus att aktiveras [15].  

 

2.5 Stabiliseringsträning 

Positiva effekter av stabiliseringsträning [2]: 

• Risken för skador minskar. 

• Bättre balans, stabilitet och koordination. 

• Bättre prestationsförmåga. 

• Muskelstyrkan utnyttjas bättre. 

 

Stabiliseringsträning i kombination med balansträning är ett effektivt sätt att kontrollera de 

krafter som kroppen utsätts för vid belastning. Om den funktionella stabiliteten inte finns 

kommer kroppen att hitta sätt att kompensera för sina rörelser samt sin rörlighet och då 

kommer kraft och precision att bli betydligt sämre och risken för skador ökar. Stabilitet 

beskriver människokroppens förmåga att effektivt hantera krafter. Kroppen måste utveckla 

kraft för att kunna röra sig. Viktiga principer för stabiliseringsträning är hållning och andning. 

Hållning – stå rakt, blicken rakt fram, dra tillbaka axlarna, ut med bröstet och in med magen. 

Andning – diafragman, m. transversus abdominis, bäcken och multifider arbetar tillsammans 

för att ge bålen stabilitet [2]. Att andas genom diafragman är viktigt då diafragman är bålens 

tak. Stabiliteten i ryggraden ökar när diafragman kontraheras och ökar det inre buktrycket 
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[13]. Det är viktigt med en god hållning vid stabiliseringsträning för att inte belasta kroppens 

strukturer felaktigt. En ihopsjunken hållning kan påverka andningen genom att pressa 

samman bröstkorgen [2]. 

Progression i träningen kan man få genom att bland annat gå från stabila ytor till instabila 

ytor. Dynamiska övningar, övningar i flera plan, balans, proprioception, plyometriska 

övningar och idrottsspecifika övningar är också viktiga komponenter för progression [13]. De 

djupa bålmusklerna aktiveras strax innan en rörelse börjar, därför är det viktigt att lära sig att 

hitta och kunna aktivera dessa muskler [2]. Balansträning kan ses som en form av 

stabilitetsträning då den också aktiverar bålmuskulaturen. Balansen kan förbättras genom 

repetitioner av statisk hållning och dynamiska rörelser [3]. 

Själva kärnan i all träning är effektivitet och säkerhet. Effektivitet för att få bästa möjliga 

resultat och säkerhet för att undvika skador. En bra stabilitet kan minska risken för skador 

genom att minimera den muskuloskelettala belastningen och hantera krafter samt förbättra 

balans och kontroll [2]. Det finns ingen garanti för att förbättringar av styrka och uthållighet i 

bålmuskulaturen kommer att överföras i idrottsprestation. Övningar ska väljas som är så lik 

den idrott man utövar som möjligt. Fria vikter, stående på stabilt underlag kan bli mer 

överförbart till idrottsprestation. Uthållighet i bålens muskulatur är särskilt viktigt för att 

förebygga skador och vid rehabiliteringsträning [3]. 

 

2.6 Hur påverkas en rörelse av stabilitet? 

En muskel måste kontraheras, dra sig samman, för att vi ska kunna röra till exempel en arm 

eller ett ben. För att muskeln ska fungera effektivt måste den ha en bestämd punkt att dra 

ifrån, annars måste muskeln anstränga sig hårdare för att uppnå samma resultat. Ett exempel 

är om jag ska knuffa till någon, då måste jag stå stabilt och stadigt för att min kraft ska gå 

framåt, i en rörelseriktning. Gör jag inte det kommer motståndet från personen jag ska knuffa 

att föra mig bakåt och då blir det en rörelseriktning till, vilken gör att jag tappar kraft. Ett 

annat exempel är vid en bicepscurl. Muskeln drar i radius, muskelns ursprung är fixerat/fast i 

och med att armbågen är ”fastklistrad” vid sidan av kroppen. Muskeln kontraheras, drar benet 

mot sig samtidigt som fästet rör sig mot ursprunget och här har vi bara en rörelseriktning. 

Men om ursprunget inte är fast, armbågen hålls lite framför kroppen istället, så kommer den 

att ge efter för tyngden när muskeln kontraheras och vi får två rörelseriktningar vilket gör att 

vi återigen tappar i kraft. Muskeln arbetar lika hårt men man får en svagare rörelse, det är inte 
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lika effektivt längre och stabiliteten är borta. Alltså är vi starkare och kan få ut mer kraft i en 

rörelseriktning och svagare i och med att vi tappar kraft då det kommer in ytterligare en 

rörelseriktning [2].  

De djupa bukmusklerna samarbetar med de stora sätesmusklerna för att stabilisera bäckenet 

genom att fördela belastningen över en stor yta på bålen. Men om istället flexorerna och 

extensorerna stabiliserar bäckenet blir ytan mindre och ömtåligare, vilket innebär att bäckenet 

bara skulle hållas på plats med smala muskler som har sitt fäste direkt på ryggraden [2]. 

  

2.7 Träning på stabila respektive instabila ytor 

Flera forskare hävdar [11, 16-19] att övningar utförda på fitnessboll är bäst för att träna 

bålstabilitet då det finns studier som visat en högre aktivitet av bålmuskulaturen vid träning på 

fitnessboll jämfört med träning på plana, stabila ytor [10, 20-21]. Traditionella övningar har 

ändrats för att kunna lyfta fram bålstabiliteten. Sådana ändringar kan vara att gå från stabilt 

underlag till ett mer ostabilt, stå hellre än sitta ner, fria vikter hellre än maskiner samt 

unilateralt hellre än bilateralt. Behm et al har undersökt muskelaktivation av bålmuskulaturen 

under sex vanliga bålövningar [10]. Bilateral och unilateral axelpress och bröstpress utförd på 

fitness boll respektive bänk samt sidoplanka utfördes. Muskler som undersöktes var m. 

erector spinae samt bukmuskler. De kom fram till att det blev större aktivering av 

bukmusklerna vid bålövningar på fitnessboll och högst aktivitet på bukmusklerna gav 

sidoplankan [10]. Vid axelpress var det ingen skillnad mellan fitness boll eller bänk. Vid 

bröstpress så blev det större aktivitet i m. erector spinae. Utfördes övningarna unilateralt på 

boll eller bänk så blev det större aktivering av bukmuskulaturen. De bestämde att övningar för 

styrka och uthållighet av bålmuskulatur ska innehålla en ostabil komponent [10]. 

 

2.8 Xendon AB och Flowin 

Detta projekt har bedrivits i samarbete med företaget Xendon AB som utvecklar produkter för 

i huvudsak styrketräning men även annan träning. Förutom produkter bedriver de även 

utbildning samt genomför olika fysiska tester som styrka, uthållighet och snabbhet. Xendon 

AB har kontor i Malmö och bistår med produkter och tjänster till elitidrottare över hela landet. 

Xendon AB har utvecklat Flowin, som är ett funktionellt och tidseffektivt träningsredskap. 

Alla kan använda Flowin oavsett vilken träningsbakgrund de har. Flowin är en rektangulär 
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platta med tillhörande pads (små underlägg) som används för att träna styrka, stabilitet och 

balans. Du tränar med kroppen som belastning och arbetet utförs med en friktion mellan platta 

och pads. Träning med Flowin är mycket funktionell då flera muskelgrupper aktiveras i 

samma övning. Olika stödpunkter som till exempel knä och underarmar kan användas för att 

kunna anpassa övningarna efter sin egen förmåga. Med hjälp av dessa stödpunkter samt 

variationer av positioner kan man träna i stort sett hela kroppen. 
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3 Syfte och mål 

Syftet med detta projekt är att testa och utvärdera ett träningsredskap som heter Flowin. Det är 

ett helt nyutvecklat redskap av ett företag som heter Xendon AB. Jag vill även ta reda på om 

den statiska samt funktionella bålstyrkan kan förbättras med användning av detta redskap. 

Genom detta vill jag också försöka besvara tre stycken frågor: 

• Kan den statiska styrkan påverkas vid träning med Flowin?  

• Vad händer i kastet med en medicinboll, i själva kaströrelsen?  

• Vilka muskler arbetar i kastet med medicinbollen?  

Svaren på ovanstående frågor ska försöka ges genom att analysera kastet med en medicinboll 

samt genom en sammanställning av resultaten.  

Målet med projektet är att få en förändring gällande stabilitet, balans, styrka och uthållighet i 

bålmuskulaturen hos försökspersonerna genom denna träningsform. 
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4 Metod 

4.1 Försökspersoner 

En grupp frivilliga motionärer med liknande träningsvanor utsågs via annonsering och 

intresseanmälan (bilaga 3) på träningscentret där träningen skulle utföras. Testgruppen bestod 

av tio stycken kvinnor i åldrarna 22-47 år. Genomsnittlig ålder på försökspersonerna var 28 

år. Samtliga skrev på och godkände ett etiskt samtycke till denna studie (bilaga 4). De fick 

både muntlig och skriftlig information om projektet och även chans att ställa frågor. En kort 

intervju med varje person genomfördes för att kartlägga deras nuvarande träningsvanor. 

Dessutom ombads varje person att under dessa veckor föra träningsdagbok för att 

projektledaren skulle kunna se om deras andra aktiviteter eventuellt kunde påverka resultaten. 

Gruppen utförde träning med Flowin under sex veckor. Diverse tester för bålstabilitet och 

bålstyrka utfördes före och efter denna träningsperiod för att kunna jämföra resultat. Gruppen 

handleddes av projektledaren för studien där inriktningen var på stabilitet och 

uthållighetsstyrka för bålmuskulaturen. När träningsperioden var slut fick de också fylla i en 

utvärdering (bilaga 5) på hur de tyckte att träningen påverkat dem samt hur de tyckte att deras 

hälsa var.  

 

4.2 Testprocedur 

Tre stycken bålstabiliseringstester utfördes av deltagarna, två statiska och ett 

dynamiskt/funktionellt. Det ena statiska var ”plankan”, som går ut på att man stödjer sig på 

underarmarna och har tårna eller knäna i golvet och sedan ska man hålla sig så rak som 

möjligt i den positionen utan att svanka med ryggen eller puta upp med rumpan. Tidtagning 

skedde för att mäta uthålligheten hos försökspersonen. Det andra statiska testet var ett 

bensänkningstest som utfördes när försökspersonen låg på rygg på en matta med benen upp 

mot taket, svanken mot underlaget och armarna längs med sidan. Benen sänktes sakta ner mot 

golvet, där mättes vinkeln när ländryggen lättade från mattan. Ju mindre vinkel desto 

starkare/uthålligare är personen. Vinkeln mättes med en goniometer. Bästa försöket av tre 

användes. Det dynamiska testet är ett mer funktionellt test som utfördes med en medicinboll 

som vägde 3 kg. Försökspersonen stod med fötterna parallellt och gjorde sedan ett inkast, 

alltså ett kast med bollen ovanför huvudet så långt de kunde. Endast överkroppen skulle röra 
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sig så att i huvudsak bålmuskulaturen aktiverades vid kastet, eftersom det är i bålen som 

kraftöverföringen skall ske. Försökspersonen skulle alltså inte böja på benen eller gå upp på tå 

för att ta sats vid kastet. Kastet mättes sen och längsta kastet av fem användes. Syftet med 

detta kast är att få bålmuskulaturen att utveckla mycket kraft som sen överförs till armarna.  

 

4.3 Träningsprogrammet 

Totalt sex olika övningar (bilaga 6) utfördes på Flowin plattan under två omgångar med åtta 

repetitioner på varje övning och två gånger i veckan cirka 30 minuter varje gång. Studien 

varade i sex veckor och första passet på första träningsveckan genomfördes ett core pass med 

fokus på bålen och uthållighetsövningar. De första tre veckorna utfördes grundövningarna, två 

varv med åtta repetitioner på varje övning. Fjärde veckan fortsattes med två varv och de som 

kunde avancerade sina övningar samt utförde tio repetitioner per övning. Under de sista tre 

veckorna lades ytterligare en övning till och vi fortsatte med de avancerade övningarna, två 

varv med åtta repetitioner på varje övning. Varje pass inleddes med tre till fyra minuters 

uppvärmning på plattan i form av ”skidsteg” och avslutades med en stretch för de muskler 

som jobbats igenom. 
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5 Resultat 

Samtliga resultat visar på tydliga förbättringar på samtliga deltagare gällande både den 

statiska och den funktionella bålstyrkan. 

5.1 Bensänkning 

Nio av tio hade en lägre vinkel vid andra testet jämfört vid det första. En person hade samma 

resultat vid båda testerna. 
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Figur 5.1.1: Bensänkning – vinkeln där ländryggen lyfte från mattan 
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5.2 Plankan 

Nio av tio hade ett bättre resultat andra gången jämfört med första. En person hade ett sämre 

resultat. 
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5.3 Kast med medicinboll 

Sex stycken hade ett bättre resultat vid andra testet jämfört med det första. Tre personer hade 

ett sämre resultat och en person hade samma resultat båda gångerna. 
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Figur 5.2.1: Plankan – tid i sekunder 

Figur 5.3.1: Kast med medicinboll – längd i meter 
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6 Upplevd förändring av bålstyrka 

Utvärdering
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Enligt utvärderingen som försökspersonerna fick fylla i efter träningsperioden så framkom att 

nästan alla, nio av tio, upplevde att de hade blivit starkare i bålen. Sex av tio kände även att 

deras balans hade förbättrats. De flesta har tränat tidigare, åtta av tio, dessa personer har även 

tränat andra saker under de här sex veckorna såsom spinning, box, pump, core och afro power 

dance. Det som var genomgående i utvärderingen var att deltagarna lärde sig att hitta och 

aktivera sina bålmuskler samt att de tyckte det var en bra, rolig, motiverande och tidseffektiv 

träning. 

 

Figur 6.1: Antal personer som upplevde en positiv förändring av bålstyrka och balans. 
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7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion  

Från början trodde jag att det inte skulle bli så mycket förändringar då försökspersonerna 

gjorde bra ifrån sig på testerna redan från början och började fundera på om andra tester 

skulle ha använts. Plankan som testmetod skulle jag valt att ha kvar, då den anses som mer 

funktionell eftersom den värderar styrka och uthållighet i bålmuskulaturen enligt Bliss [13]. 

Den ger även ett mått på hur bra den tränade kan kontrollera bålen genom aktivering av 

många muskler samtidigt. Testet uppskattar hur musklerna fungerar tillsammans. Plankan 

aktiverar både anteriora och posteriora bålmusklerna. Ett normalvärde för plankan är 60 

sekunder, enligt McGill [30]. Valet av testet där en medicinboll kastas fungerar bra då den är 

mer funktionell och visar på hur en ökad bålstyrka ger en bättre kraftöverföring från bålen till 

övre och nedre extremitet, det vill säga armar och ben. De muskler som arbetar vid kastet med 

medicinbollen är bål-, arm-, axel- och benmuskler. Däremot skulle jag kunna ha använt mig 

av andra alternativ istället för bensänkningstestet, till exempel sidoplankan där de sneda 

bålmusklerna, både de yttre och de inre, aktiveras samt ett test för bålextensorerna i form av 

rygglyft. Samtliga av dessa test värderar styrka och uthållighet i bålmuskulaturen. Det är 

styrkan som får personen att inta positionen men uthålligheten som får personen att stanna 

kvar.  

I övrigt fungerade upplägget på testgruppens träningsprogram bra. Övningarna började med 

att utföras från grunden samtidigt som de fick informationen att övningarna kunde avanceras 

när de vant sig vid grundövningarna. Detta sporrade dem att kämpa på, vilket gjorde att det 

bestämdes att de skulle gå över till de mer avancerade varianterna. Då de flesta av 

försökspersonerna hade träningsbakgrund gjorde gruppen genast framsteg vilket gjorde att 

ytterligare en övning infördes i träningsprogrammet. Något som också var positivt med 

träningsprogrammet var att det fanns utrymme för försökspersonerna att utföra övningarna i 

sin egen takt och på den nivå de själva valde. 

 

7.2 Resultatdiskussion. 

Resultaten visar på en tydlig förbättring hos samtliga deltagare efter sex veckors träning. Det 

gäller både den statiska samt funktionella bålstyrkan. Försökspersonerna lärde sig att aktivera 
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bukmusklerna så att kraftutvecklingen från bålen blev bättre. Detta visade sig speciellt i kastet 

med medicinbollen där nästan alla kastade längre vid andra testet jämfört med det första, 

vilket tyder på att kraftöverföringen från bål till övre och nedre extremitet förbättrats i och 

med att försökspersonerna fått en ökad bålstyrka vilket svarar på frågan: vad händer i 

kaströrelsen?  Svaret på frågan om vilka muskler som arbetar i kastet med en medicinboll är 

förutom bålmusklerna arm-, axel- och benmuskler. Den funktionella styrkan har alltså blivit 

bättre. När det gäller uthålligheten i bålmuskulaturen har även den förbättrats vilket man kan 

se i planktestet samt bensänkningstestet vilket ger svar på den första frågan som var: kan den 

statiska styrkan påverkas vid träning med Flowin. I plankan orkade de flesta stå en längre tid 

andra gången jämfört med vid första tillfället. Det var bara en person som inte lyckades hålla 

ut längre än sitt första test och det var också den person som stod längst av alla 

försökspersonerna i första testomgången. Detta kan bero på flera saker, såsom dagsform, 

sömn, kost, sjukdom och så vidare. Samma person visade dock förbättringar på de andra två 

testen i andra testomgången vilket förstärker mina tankar om att ovanstående test beror 

mycket på dagsform. Vid andra testomgången i bensänkningstestet minskade alla, utom en 

som hade samma resultat, vinkeln när ländryggen lyfte från golvet. Det här visar på att den 

statiska styrkan och uthålligheten i bålen har blivit bättre. Detta beror förmodligen mest på att 

musklerna har anpassat sig till denna form av arbete. Troligen hade det blivit en mer markant 

skillnad om träningsperioden varit längre. Resultatförbättringarna beror på att 

försökspersonernas muskler har anpassat sig till träningen samt att de lärt sig att hitta och 

aktivera sina bukmuskler. Detta framkom även från utvärderingen de fick fylla i efter 

träningsperioden, där de flesta tyckte sig känna av sina magmuskler mera, både i sin egen 

träning och i sin vardag. Testgruppen har tränat två gånger i veckan där de flesta har deltagit 

vid samtliga tillfällen. Flera av dem har utfört annan träning under den här tiden som 

spinning, pilates, styrketräning, gympa, bodypump, afro power dance samt promenader. På 

grund av sjukdom har någon person uteblivit från träningen någon enstaka gång. En av 

försökspersonerna var fortfarande inte riktigt frisk vid sitt sluttest vilket möjligen kan ha 

påverkat resultatet. Ungefär hälften av deltagarna har ett stillasittande arbete vilket gör det 

extra viktigt att träna upp styrka och stabilitet i bålen. Flera av dem jobbar inom vård och 

barnomsorg, där det ofta kan bli en hel del spring och tunga lyft. Återigen kommer vi tillbaka 

till vikten av en stark bål så att man kan hantera de påfrestningar kroppen utsätts för. 

Försökspersonerna var mycket nyfikna på denna träningsform och har hela tiden varit mycket 

motiverade till att utföra träningen vilket också kan ha påverkat resultaten. 

Träningsprogrammet som är väldigt tidseffektivt tog inte mer än tjugo minuter att utföra 
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vilket gör det möjligt för personer med pressat schema att hinna med. De flesta deltagarna 

tycker att de ha fått bättre balans, stabilitet, styrka och uthållighet än vad de hade innan 

träningsperioden började. Trots att flera av dem har varit sjuka och inte kunnat delta på alla 

pass har resultaten ändå förbättrats. 

Det finns två stora fördelar med denna träningsform och den första är att det är tidseffektivt, 

på tjugo minuter har nästan hela kroppen tränats igenom och den andra är att det är 

funktionellt, många muskler aktiveras samtidigt i samma övning. Några nackdelar har jag 

under den här tiden inte uppmärksammat. Jag tycker att det är en skonsam träningsform som 

alla människor kan klara av oavsett träningsbakgrund, eftersom man kan variera belastningen 

genom olika stödpunkter. 

När det gäller felkällor så kan testerna visa fel resultat och det mest på grund av felmätningar. 

Om jag skulle få chansen att göra om den här studien så skulle jag byta ut ett av testerna som 

jag beskrev tidigare samt förlängt träningsperioden. Jag skulle även ha använt mig av en 

kontrollgrupp för att kunna jämföra resultaten för att se om förbättringar gjorts på grund av 

muskelanpassning samt teknikinlärning. 
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8 Slutsats 

• Kan den statiska styrkan påverkas vid träning med Flowin? Ja, det visar resultaten på 

att den kan.  

• Vilka muskler arbetar i kastet med en medicinboll? Förutom bålmusklerna även, arm-

axel- och benmuskler.  

• Vad händer i kaströrelsen? Det som syns tydligt nu är att genom en ökad bålstyrka får 

man en ökad kraftöverföring.  

Mina slutsatser utav detta är att den statiska samt den funktionella bålstyrkan kan förbättras 

vid träning med Flowin under en relativ kort period som sex veckor och med en försöksgrupp 

som endast bestod av tio personer. För att uppnå mer bestående resultat som inte enbart beror 

på muskelanpassning till den specifika träningen bör träningsperioden vara längre. 

Träningsformen är mycket funktionell eftersom många muskler aktiveras samtidigt och att 

nästan hela kroppen tränas vid samma tillfälle. De uppsatta målen som gjordes upp innan 

träningsperioden påbörjades har uppnåtts. Dessa var att få en ökad statisk och funktionell 

bålstyrka. 

Eftersom tidigare forskning mest ha sett till skadade personer som rehabiliteringstränar så 

behövs mera forskning på friska, tränande individer då stabiliseringsträning numera är ett 

vanligt inslag i många träningsprogram. 
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10.1  Bilaga 1 - Muskelgrupper 

Bukmuskler 

M. rectus abdominis – kallas för den raka bukmuskeln. Ursprung på bröstbenet och fäste på 

blygdbenet. Dess funktion är flexion, det vill säga att böja ryggen framåt. Denna muskel 

ligger ytterst. (Figur 10.1.1) 

M. obliquus internus abdominis – inre sneda bukmuskeln. Ursprung höftbenet och fäste på 

motsatta sidans bröstkorg. Funktionen är att rotera bålen. Ligger under m. rectus abdominis. 

(Figur 10.1.2) 

M. transversus abdominis – den tvärgående bukmuskeln. Denna muskel ger ingen rörelse 

utan drar bara in magen. Den deltar vid bukpress när buktrycket ökar. Den stabiliserar även 

ryggraden. Ligger längst in av bukmusklerna. (Figur 10.1.3) 

M. obliquus externus abdominis – yttre sneda bukmuskeln. Ursprung nedre delen av 

bröstkorgen och fäste på motsatta sidans höftben. Dess funktion är att rotera bålen. (Figur 

10.1.4) 

                                                     

 
Figur 10.1.1: M. rectus abdominis [12] Figur 10.1.2: M. obliquus internus abdominis [12] 



C-uppsats i Biomedicin - inriktning fysisk träning, 15hp, Högskolan i Halmstad 2007 

 29 

                                                    

 

Det finns ytterligare en bukmuskel som bör nämnas och det är m. quadratus lumborum som 

deltar i lateralflexion, sidböjning, där rörelsen sker i ländryggen. Oftast tränar man raka eller 

sneda sit-ups men det är svårt att komma åt m. transversus abdominis. Den omsluter hela 

bålen och fäster i bindvävshinnan som täcker ryggraden. M. transversus abdominis viktigaste 

funktion är att hålla ländrygg och bäcken stabila under rörelse. Även sätesmusklerna är 

viktiga för att stödja ländryggen. Personer som är inaktiva är ofta svaga i dessa muskler vilket 

kan leda till smärta i ländryggen. Har man värk i ländryggen och/eller svankar för mycket 

beror det ofta på att m. iliopsoas är överutvecklad eller för kort vilket gör att man får en större 

lumbal lordos [12]. 

 

Ryggmuskler 

Ryggmusklerna delas upp i långa, medellånga och korta ryggmuskler. De långa passerar sju 

stycken kotor, de medellånga två till sex stycken kotor och de korta går till närmaste kota. De 

långa ryggmusklerna ligger ytligast [12]. 

Långa ryggmuskler: 

M. iliocostalis – ursprung höftben och fäste revben. (Figur 10.1.5) 

M. longissimus – ursprung taggutskott och fäste tvärutskott och revben. (Figur 10.1.5) 

M. spinalis – går mellan taggutskotten. (Figur 10.1.5) 

Figur 10.1.3: M. transversus abdominis [12] Figur 10.1.4: M. obliquus externus abdominis [12] 
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Medellånga ryggmuskler: 

M. semispinalis – passerar fyra till sex kotor. (Figur 10.1.6) 

M. multifidus – passerar två till tre kotor. (Figur 10.1.6) 

 

Korta ryggmuskler: 

M. intertransversari – går mellan tvärutskotten. (Figur 10.1.7) 

M. interspinalis – går mellan taggutskotten. (Figur 10.1.7) 

M. rotatores – går mellan tvär- och taggutskotten. (Figur 10.1.7) 

 

 

 

                                                 

Figur 10.1.6: De medellånga ryggmusklerna [12] Figur 10.1.7: De korta ryggmusklerna [12] 

Figur 10.1.5: De långa ryggmusklerna [12]  



C-uppsats i Biomedicin - inriktning fysisk träning, 15hp, Högskolan i Halmstad 2007 

 31 

Samtliga musklers funktion är framför allt stabiliserande men även lateralflexion, det vill säga 

sidböjning. Det är dock framför allt m. iliocostalis som ger denna. M. rotatores ger enbart en 

rotation av bålen [12]. 
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10.2  Bilaga 2 – Tester 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10.2.1: Bensänkning – fp ligger på rygg med 

ländryggen i golvet och fötterna mot taket. Sänker sedan 

fötterna mot golvet, stannar när ländryggen lättar från 

underlaget. Där mäts vinkeln. 

Figur 10.2.2: Kast med medicinboll – fp står med 

fötterna parallellt med medicinbollen ovanför huvudet. 

Luta lätt bakåt, spänn bukmusklerna och kasta iväg 

bollen. 
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Figur 10.2.3: Plankan – fp står på fötterna och 

underarmarna, rak rygg. Håller sedan positionen så länge 

det går. 
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10.3  Bilaga 3 - Intresseanmälan 

Vill du medverka i en studie om stabiliseringsträning med Flowin? 

Flowin är ett helt nytt koncept på marknaden, där du tränar på en speciell matta. Mattan 

tillsammans med ”pads” för händer, knän och fötter ger ett visst motstånd så inga extra vikter 

behövs. Det är framför allt bålstabilitet som tränas men hela kroppens muskler aktiveras. En 

god bålstabilitet behövs för att vi ska få en bra hållning, god balans och därmed minska risken 

för ryggskador/ryggproblem. Med bål räknas mage och nedre delen av ryggen. Syftet med 

studien är att testa och utvärdera redskapet Flowin. Ett träningsprogram tillsammans med 

Flowin skall ge förbättrad stabilitet och uthållighetsstyrka i bålens muskulatur.  

 

Jag som ska genomföra studien heter Annika Björkander och studerar just nu sista terminen 

till fystränare på högskolan i Halmstad. Studien är en del i min C-uppsats. Jag kommer från 

Karlskrona och har de senaste 2 åren jobbat som instruktör här på Lokomotion i spinning, 

core och powerpump. 

 

Vi kommer att träna 2 gånger i veckan, 30 min/gång i 8 veckor. Tester av bålstyrka kommer 

att utföras före och efter denna period. 

 

Är du intresserad, tveka inte att anmäla dig i receptionen med namn och mailadress samt vilka 

dagar du kan medverka! 

OBS! Antalet deltagare är begränsat! 

 

Om du är nyfiken men vill ha mer information, tveka inte att höra av dig! 

annika.bjorkander@euromail.se 
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10.4  Bilaga 4 - Medgivande om deltagande 

Syfte 

Syftet är att testa och utvärdera redskapet Flowin. Ger träning med Flowin förbättrad styrka 

och stabilitet i bålens muskler? 

Metod 

Vi ska träna med Flowin två gånger i veckan, max 30 minuter per gång. Fem olika övningar 

kommer att utföras där hela kroppen aktiveras men med betoning på bålstyrkan. 

Följder och risker studien kan medföra 

Målet är att försökspersonerna ska få en förbättring av styrka och balans i mage och rygg. 

Viss träningsvärk kan möjligen kännas, men lyssna och titta noggrant på instruktören för att få    

rätt teknik och undvika skador. 

Namn och telefonnummer till projektledare och handledare på Halmstad Högskola 

Projektledare, Annika Björkander 0709-61 44 32. 

Handledare, Lina Lundgren 035-16 77 32. 

Deltagandet är frivilligt och försökspersonen har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. 

Jag intygar härmed att jag har läst den skriftliga informationen gällande denna studie. Jag är 

medveten om att allt deltagande i tester och träning sker på egen risk  

Jag har fått möjlighet att ställa frågor. 

Jag är medveten om min rättighet att när som helst avbryta min medverkan. 

Jag samtycker till att delta i studien. 

 

Ort, datum 

 

Namnteckning 

 

Namnförtydligande  
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10.5  Bilaga 5 - Utvärdering 

Namn: 

 

Ålder: 

 

Sysselsättning: 

 

Vad tränar du och hur många gånger i veckan? 

 

 

Har träningen blivit av som planerat? 

 

 

Hur har du upplevt träningen med Flowin? 

 

 

Känns det som att du har blivit starkare i bålen? 

 

 

Känns det som att du har fått bättre balans/stabilitet? 

 

 

 

(Skriv gärna på baksidan av pappret om du behöver mer plats) 
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10.6  Bilaga 6 - Övningar 

1. Utfallssteg, bakåt. Övningen utförs genom att glida bakåt med rakt ben så långt man kan 

med överkroppen rak för att sedan glida tillbaka till utgångspositionen igen. M. iliopsoas är 

den muskel som jobbar mest i denna övning. 

 

 

 

Figur 10.5.1: Utfall start Figur 10.5.2: Utfall slut 
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2. Utfallssteg, åt sidan. Här står man vid plattans kortsida. Tyngdpunkten ska vara på benet 

utanför plattan. Börja övningen med att glida ut till sidan med rakt ben så långt som möjligt 

utan att tappa överkroppens raka hållning. Sedan glida tillbaka till utgångsposition. 

Adduktorerna är de muskler som aktiveras mest i denna övning.  

 

 

3. Plankan. Börja med att glida ut till mitten av plattan eller så långt fram som möjligt utan 

att översvanka ryggen. Här kan man utveckla övningen genom att lägga till en flyes, då 

aktiveras även m. pectoralis. Glid tillbaka till utgångspositionen med hjälp av 

magmuskulaturen. 

 

Figur 10.5.3: Utfall sida Figur 10.5.4: Utfall sida slut 

Figur 10.5.5: Plankan start Figur 10.5.6: Plankan slut 
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4. Peak. Övningen börjar i en planka på händer och tår. Glid upp till ett V med benen raka. 

Denna övning aktiverar hela bålen samt hamstrings. 

 

 

5. Höftlyft. Börja övningen med att lyfta upp höften och glid ut på hälarna, tills knäna är lätt 

böjda. Fortsätt genom att lägga ner rumpan i golvet och glid sedan tillbaka till 

utgångspositionen. Övningen kan avanceras genom glida tillbaka med höften fortfarande 

upplyft. 

 

 

6. Bålrotation. Börja övningen med att glida ut till mitten av plattan och rotera sex till åtta 

stycken per sida med en arm fram och en arm bak. Sedan tillbaka till utgångspositionen. 

 

 

Figur 10.5.7: Peak start Figur 10.5.8: Peak slut 

Figur 10.5.11: Bålrotation start 

Figur 10.5.9: Höftlyft start Figur 10.5.10: Höftlyft slut 

Figur 10.5.12: Bålrotation slut 


