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Sammanfattning/Abstract 
Volleyboll på elitnivå ställer stora krav på rörelseapparaten. En effektiv 
bålmuskulatur är av stor vikt för de rörelser vi utsätter kroppen för. Våra 
muskler samspelar i rörelsekedjor och våra stabiliserande muskler ligger till 
grund för de mobiliserande musklerna. Den mest kända stabiliserande 
muskeln är m.transversus abdominis (TrA). 
Syftet med den här studien är utvärdera hur den stabiliserande muskelfunktionen hos TrA 
ser ut bland kvinnliga elitvolleybollspelare. Vidare avser studien att utvärdera hur ett åtta 
veckors träningsprogram påverkar TrA. 
I studien användes mätinstrumentet Pressure Biofeedback (PBU), där man 
med hjälp av fysiologisk respons kan mäta muskelfunktionen i TrA. 
Resultaten visade på otillräcklig muskelfunktion hos 40 % av testpersonerna, 
och att stabilitetsträningen på åtta veckor ökade funktionen av TrA hos 78 % 
av testpersonerna.  
Sammanfattningsvis kan man konstatera att där finns brister hos kvinnliga 
elitvolleybollspelare och att stabilitetsträning ökar funktionen av den djupt stabiliserande 
magmuskeln, TrA, vilket talar för att det bör involveras i elitidrottares träning.  
 
Background and purpose: Volleyball requires a lot of the human body, and 
effective core stability is necessary for the athlete. Our muscles cooperate as a 
chain of motions and core stabilization is the base for the moving muscles. 
The most well-known stabilization muscle is m.transversus abdominis (TrA). 
The purpose of the present study was to evaluate the function of TrA in 
Swedish female elite volleyball players and to observe the influence of eight 
weeks of stabilization exercise on the TrA. Method: 10 female elite 
volleyball players (mean age 24,7 years, range 18-31 years) participated in 
the study. TrA was measured in supine position with a pressure biofeedback 
unit. Subjects were instructed to draw in the abdominal wall without moving 
the pelvis and hold for 10 seconds. After eight weeks of stabilization exercise 
the same test was repeated. Results: 40 % of the subjects had an insufficient 
function of TrA in the initial test. In the second test 78 % had improved their 
results. Conclusion: Stabilization exercise improves the function of TrA and 
should be included in elite practise. 
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Förord 
Med detta förord vill jag rikta ett stort tack till de personer som hjälpt och 
stöttat mig under genomförandet av denna studie.  
I första hand vill jag tacka volleybollspelarna i EVS elitlag som deltog i 
studien. Jag vill också tacka Engelholms Sjukgymnastik som tillhandahållit 
mätredskapet. Slutligen riktar jag ett stort tack till min handledare, Dick 
Bexell vid SET på Halmstad Högskola, för ett stort stöd och engagemang. 
Tack! 
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1.0 Inledning 
Under de senaste åren har den djupa magmuskeln, m.transversus abdominis (TrA), hamnat 
allt mer i fokus. Ord som ”bålstabilitet” och ”core” har blivit populärt uttryck och används 
numera flitigt bland idrottare och aktiva runt om i gymlokalerna (13). 
 
Volleyboll på elitnivå ställer stora krav på rörelseapparaten. En effektiv 
bålmuskulatur är av stor vikt för de rörelser kroppen utsätts för. Våra muskler 
samspelar i rörelsekedjor och våra stabiliserande muskler ligger till grund för 
de mobiliserande musklerna. Den mest kända stabiliserande muskeln är TrA 
(15).  
 
Studier har visat att ländryggens stabilisering påverkas negativ vid en försenad aktivering 
av TrA (1, 2), och eftersom ländryggsbesvär är ett stort problem i dagens samhälle samt 
vanligt förekommande inom elitvolleyboll (3, 4, 5), är det ett intressant område att 
undersöka. 
 
Studien är gjord på mina lagkamrater i Engelholms Volley. Intresset av att mäta funktionen 
av deras djupa magmuskel samt att utvärdera hur åtta veckors stabiliseringsträning påverkar 
m.transversus abdominis lade grunden till detta arbete.  
 
2.0 Syfte 
Syftet med studien är utvärdera hur den stabiliserande muskelfunktionen hos m.transversus 
abdominis (TrA) fungerar bland kvinnliga elitvolleybollspelare. Vidare avser studien att 
utvärdera om ett åtta veckors träningsprogram påverkar TrA. 
 
3.0 Frågeställningar 
Är kvinnliga elitvolleybollspelare tillräckligt starka i TrA? 
Påverkas TrA av stabiliseringsträning? 
Vad händer i muskeln vid träning? 
 
4.0 Bakgrund 
4.1 Anatomin 
En effektiv bålmuskulatur är av stor vikt för de rörelser vi utsätter kroppen 
för. Våra muskler samspelar i rörelsekedjor och våra stabiliserande muskler 
ligger till grund för de mobiliserande musklerna. Den mest kända 
stabiliserande muskeln är m.transversus abdominis, som beskrivs nedan (15).  
 
Bukmusklerna jobbar som antagonister till ryggmuskulaturen och avlastar 
ryggen vid lyft samt stabiliserar ryggraden. Det finns fyra olika typer av 
bukmuskler som alla jobbar tillsammans. En eventuell försvagning i någon 
muskel leder till att den blir den svaga länken och kan förhindrar eller 
försämrar en rörelse (13).  
 
Den raka bukmuskeln, m.rectus abdominis, har till uppgift att böja i länd- och 
bröstkotor, utan att involvera höftleden.  
Yttre sneda bukmuskeln, m. obliquus externus abdominis, stäcker sig 
diagonalt över buken och vrider bålen vid kontraktion.  
Inre sneda bukmuskeln, m. obliquus internus abdominis, passerar under den 
raka bukmuskeln och även den sträcker sig diagonalt över buken.  
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Den tvärgående bukmuskeln, m.transversus abdominis (TrA), har ingen 
rörelsefunktion, men är ändå en av våra viktigaste muskler. Muskeln kommer 
från ledband nära lumbalkotorna, från de nedre revbensbroskens insida och 
från höftbenskammens insida, och spänner runt hela bålen. Funktionen är att 
öka buktrycket och avlasta diskarna vid lyft, samt att stabilisera ryggraden 
och diverse rörelser (14).  
 

 
Figur 1: Bilden visar vad som sker när TrA kontraheras (22) 
 
Ryggraden stabiliseras förutom av muskulaturen även av passiva ligament 
samt av sensorisk feedback från kroppen som ger information am ledernas 
position eller rörelse (proprioception). Ryggens muskler delas upp i de ytliga 
och de djupa. De ytliga tillhör den övre extremiteten, medan de djupa är 
ryggradens egen muskulatur och tränas framförallt vid stabilitetsträning (14, 
15). 
 
Det har visat sig att personer med ländryggsproblem har en försenad 
kontraktion av TrA vid olika typer av rörelser. Då saknas aktivering i de 
stabiliserande musklerna vilket skapar problem vid exempelvis volleybollspel 
då ryggraden måste stabiliseras, men även i vardagslivet där vi går, står och 
sitter (1, 2). 
 
Mm.multifidi är de djupt placerade ryggmusklerna som binder samman de 
olika segmenten i ryggraden. Liksom TrA kontraheras musklerna innan en 
rörelse utförs (15). De är extra kraftiga i ländryggen men avtar i tjocklek ju 
närmare huvudet de befinner sig (14).  
 
TrA och multifiderna samspelar med varandra, och även om hela 
bålmuskulaturen bidrar till stabilisering av ryggraden, så är det dessa som 
verkar ha den viktigaste funktionen när det gäller stabilisering (9). 
 
4.1.1 Postural kontroll 
En bra hållning är grunden för en effektiv rörelse. Det optimerar de 
biomekaniska och neuromuskulära mönstren, samt gör det lättare att andas.  
Postural kontroll innebär att vi får information genom våra olika sinnen som 
sedan bearbetas i hjärnan och beskriver hur kroppens position är i förhållande 
till omgivningen. Kroppen kan då förbereda sig på de kommande rörelserna 
och öka aktiveringen i de stabiliserande musklerna (15).  
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En god postural kontroll innebär att man kan stabilisera kroppen i olika 
viljestyrda rörelser och effektivt motverka gravitationskraften som ständigt 
påverkar oss. Kroppens olika segment balanserar på varandra och postural 
kontroll i samband med god rörlighet är en förutsättning för att kunna 
utveckla bra teknik i olika rörelser. TrA är en av våra viktigaste postural 
muskler (17). 
 
4.2 Muskelfysiologi 
En muskel består av muskelceller, även kallade muskelfibrer. Varje fiber 
omges av ett nät av blodkapillärer som försörjer cellen med näring och 
transporterar bort restprodukter. När en muskel kontraheras dras den ihop och 
förkortas eftersom det sker en överlappning av muskelcellens mindre 
beståndsdelar; aktin och myosin. Denna mekanism utnyttjas vid träning och 
kräver alltså energi. För att kontraktionen ska äga rum krävs en impuls från 
en motorisk nervcell (16).  
Förmågan att koordinera rätt nervcell och muskelceller (=motorisk enhet) vid 
en önskad kontraktion tränas upp med hjälp av upprepning, det vill säga den 
neuromuskulära förmågan blir effektivare. Teknik och utförande av en viss 
rörelse kan alltså effektiviseras med hjälp av träning (16).  
 
Aerobisk träning (närvaro av syre) bidrar till ökat antal mitokondrier i cellen 
och ökat antal kapillärer runt cellen. Detta skapar bättre blodtillförsel och 
ökad förmåga att producera energi (16).  
 
Det finns olika typer av muskelfibrer med olika egenskaper. Typ 1-fibrer är 
röda, långsamma fibrer som kräver syre och är därför mer uthålliga. Typ 2-
fibrer är snabba, vita fibrer som arbetar utan syretillgång och på så vis lätt blir 
uttröttade (16).  
Muskelfibrerna i stabiliserande muskler består till största del av typ 1-fibrer, 
medan mobiliserande muskler till större del består av typ 2-fibrer och 
rekryteras framförallt vid snabba rörelser av bålen (8).  
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4.3 Volleybollens krav 
Volleyboll är en sport som ställer stora krav på utövaren. Vid serve, smash, 
block och försvar krävs snabba och kraftfulla rörelser. Kroppsvikten ska 

förflyttas både horisontellt och 
vertikalt, och under så stora 
krafter uppkommer oundvikligt 
skador på utövaren (5). 
 
Vid hoppserve och smash (se 
vänster bild) extenderar man 
kraftigt i bålen för att hämta 
energi och sedan flektera 
samtidigt som man slår till 
bollen medan man är i luften. I 

en blocksituation (se höger bild) vill man vara lite flekterad i höftled och 
axelled för att kunna stå emot kraften från smashen.  
 
I försvar (se bilden nedan) har man böjd rygg och flekterar i höftleden, 
samtidigt som man träffar bollen på underarmarna långt ifrån kroppen.  

Alla dessa moment förutsätter en god 
bålstabilitet och att man har kontroll på sin 
kropp (15).  
 
De flesta skador inom volleybollen är akuta 
ankelskador, men även knäskador och 
ryggskador är vanligt förekommande (3, 4, 5). 
Framförallt ländryggen utsätts för stora krafter, 
vilken gör att kraven på en väl utvecklad 
muskelfunktion ökar, dels för att kunna prestera 

optimal, men även för att förhindra skador (3). 
 
I Engelholms Volley tränar och spelar man ca elva-tolv timmar volleyboll per 
vecka under seriespelet. Dessutom tillkommer fyra timmars fysträning. 
Fysträningen består av individuell styrketräning samt spänst-och-
snabbhetsträning. Eftersom sporten ställer stora krav på utövaren är 
uppbyggnadsträningen oerhört viktig (4, 5). Ett problem med styrketräningen 
är att det sker utan kontroll av fystränaren. För att styrketräningen ska vara 
säker och ge så bra resultat som möjligt är det viktigt med övervakning och 
direkt feedback (3). 
 
4.4 Stabilitetsträning 
Ordet stabilitet förklaras av Elphinston och Pook (2000) som ”förmågan att 
kunna hålla kvar kroppens strukturer i det säkraste och mest effektiva läget 
för de funktionella krav som ställs på den” (15).  
Det innebär att vi skapar de bästa biomekaniska förutsättningarna för vår 
kropp att arbeta effektivt i olika situationer, t.ex. inom idrotten. Musklernas 
fästpunkter på skelettet blir stabila och kraften kan effektiviseras och styras i 
önskad riktning. Om vi saknar stabilitet kommer musklerna inte ha en stabil 
punkt att dra från och effektiviteten blir sämre. Därför är det viktigt att träna 
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stabilitetsträning inom alla idrotter och inte minst i volleyboll som är en 
komplex sport och kräver rörelser i flera rörelseplan (5, 15).  
 
De stabiliserande musklerna är ofta placerade tvärgående med en led och har 
minimal rörelsefunktion. Istället ska de kontrollera ledens läge och ge 
stabilitet när de mobiliserande musklerna kontraheras (15).  
 
De stabiliserande musklerna kan sluta att fungera av olika anledningar. Det 
kan bero på smärta, men även på för höga tekniska krav, för hög belastning 
eller för hög träningsmängd (10, 11, 15). När dessa muskler inte fungerar 
måste kroppen kompensera med mobiliserande muskler för att kunna utföra 
en önskad rörelse. De mobiliserande musklerna är inte placerade för att 
stabilisera och har inte heller den fysiologiska uthållighet som krävs (15).  
 
4.5 Pressure Biofeedback 
På grund av m.transversus abdominis funktion och djupt liggande placering 
kan det vara svårt att mäta dess aktivitet och kontraktionskraft.  
Därför skapades ett instrument som heter Pressure Biofeedback (PBU), där 
man med hjälp av fysiologisk respons kan uppskatta muskelfunktionen (6), se 
figur 2.  
PBU är ett populärt redskap bland sjukgymnaster och patienter med bland 
annat ländryggsproblem (18, 19). En sätt att använda redskapet, är att mäta 
förmågan att dra in ”the abdominal wall” (naveln mot ryggraden).  

 
Figur 2: Pressure Biofeedback ”Stabilizer”(19) 
 
PBU är en tryckomvandlare som består av en blodtrycksmanschett, en kateter 
och en tryckkudde som är fylld med luft och uppdelad i tre kamrar (6). 
Tryckkudden är gjort av ett oelastiskt material för att inte ge vika vid 
tryckförändringar. Blodtrycksmanschetten är numrerad från 0 mmHg upp till 
100 mmHg med ett intervall på 2 mmHg, och kan avläsas enkelt. Enligt 
framställarna är noggrannheten ±3 mmHg (6). 
Testpersonerna bör enligt tillverkarna komma upp till 50mmHg vid aktivering 
av TrA för ett godkänt resultat. 
 
5.0 Metod och material  
5.1 Försöksgrupp 
Testpersonerna bestod av tio kvinnliga elitvolleybollspelare i åldrarna 18-
31år, med en medelålder på 24,7 år. Medellängden var 177 ± 8 cm och 
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medelvikten 69 ± 8 kg. 9 av de 10 testpersonerna har de senaste 4 åren spelat 
på elitnivå, och 8 av 10 har spelat volleyboll mer än 10 år.  
 
5.2 Etik 
Testpersonerna fick muntlig och skriftlig information (se Bilaga 1) om 
forskningsstudien. Samtyckesformulär (se Biliga 2) skrevs på för att intyga att 
de deltar på fri vilja och att de fått möjlighet att ställa frågor. 
 
5.3 Tillvägagångssätt 
Jag använde mig av ”Stabilizer” Pressure Biofeedback som mätinstrument. 
Anledningen var att metoden är ett praktiskt sätt att få insikt i hur 
muskelfunktionen hos TrA är hos en testperson.  
 
Testpersonerna låg supinerade på golvet med knäled och höftled flekterade 
med båda fotsulorna i golvet.  Tryckkudden placerades i svanken rakt under 
naveln, se figur 3. Trycket pumpades upp till 40 mmHg och sedan 
uppmanades testpersonen att ”dra in naveln mot ryggraden” utan att röra 
bäckenet samt att hålla trycket under 10 sekunder. Efter ett testförsök 
guidades personerna för att hitta rätt teknik. Resultatet registrerades och efter 
tre försök noterades det bästa värdet och kommentarer till utförandet. 
 

 
Figur 3: Tryckkuddens placering i svanken (19) 
 
Under åtta veckors tid tränade testpersonerna 6 gånger/vecka enligt ett 
uppgjort program med sex olika övningar (se Bilaga 3) (21). Varje övning 
innebar statisk kontraktion 5 ggr/sida. Övningarnas syfte är att via låg 
belastning och största möjliga fokus, skapa förbindelser mellan hjärnan och 
TrA samtidigt som man kontraherar andra muskler. Genom upprepning av 
övningarna effektiviseras den neuromuskulära förmågan och muskelfibrerna 
får en ökad uthållighet (12).  Dessa övningar gjordes gemensamt de tre första 
veckorna och sedan individuellt och då oftast i samband med 
volleybollträningen (21). Anledningen till att strategin ändrades var att 
tränaren inte ville ägna träningstiden åt stabilitetsträningen. Varje vecka 
påmindes testpersonerna om träningen och vissa dagar skickades 
påminnelsemeddelande via sms. Det fördes ingen individuell träningsdagbok, 
men däremot fördes anteckningar på deras kommentarer under de åtta 
veckorna.  
 
Efter åtta veckors träning och en dag med total vila, gjordes det andra testet med samma 
procedur som i det första testet. Testresultaten och kommentarer noterades och 
testpersonerna fick även berätta hur de upplevt träningen och de eventuellt märkbara 
fysiska effekter.  
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6.0 Resultat 
Vid startläget var trycket 40 mmHg innan testpersonerna (Tp) utförde kontraktionen. 
Resultaten i Tabell 1 visar på trycket som åstadkoms då TrA kontraherades.  
 
Tabell 1: Resultat från PBU-testen före och efter åtta veckors stabilitetsträning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultaten visar på otillräcklig funktion i TrA hos 40 % av testpersonerna vid första 
testtillfället (rödmarkerade). Resterande 60 % (grönmarkerade) hade ett godkänt resultat, 
varav 20 % låg över det rekommenderade värdet. 
 
Övrig information som framkom var: 

- Tp 4 har tränat mycket yoga innan. 
- Tp 5 har haft ländryggsproblem tidigare och har fokuserat mycket på 

stabiliseringsträning. 
- Tp 1, 2, 6, 7 och 10 hade till en början svårt att slappna av i övriga muskelgrupper.  

 
Efter åtta veckor stabilitetsträning hade 90 % ett godkänt resultat, samtidigt som 78 % fick 
ett bättre testresultat. Resterande 28 % hade redan innan ett mycket bra resultat, och kunde 
hålla fast vid det. 
 
Tp 8 ströks ur studien efter tre veckor på grund av en ryggskada som hon ådrog sig före test 
1.  
 
7.0 Diskussion 
7.1 Resultatdiskussion 
Resultaten visar på goda möjligheter att förbättra funktionen av m.transversus abdominis 
genom stabilitetsträning på åtta veckor. Trots att testpersonerna var en grupp elitidrottande 
som ofta tränar mag- och ryggmusklerna samt testas regelbundet, fanns där brister i 
funktionen av den viktiga breda magmuskeln.  
 
Tp 4 har under försäsongen (maj-aug.) tränat mycket yoga och därmed skapat sig en bra 
bålstabilitet som hon lyckats bibehålla under volleybollsäsongen.  
Tp 2 har tidigare (år 2006) tränat stabilitetsträning på grund av en ryggskada och har även 
hon lyckats behålla sin goda funktion av TrA. Båda dessa försökspersoner åstadkom inga 
resultatändringar, men däremot behöll de sina fina resultat.  

 Tp Test 1 Test 2 

     

1 50mmHg  55mmHg 

2 50mmHg  55mmHg 

3 45mmHg  50mmHg 

4 60mmHg  60mmHg 

5 60mmHg  60mmHg 

6 45mmHg  60mmHg 

7 45mmHg  55mmHg 

8 50mmHg  ----------- 

9 50mmHg  55mmHg 

10 45mmHg  50mmHg 
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Tp1, 2, 6, 7 och 10 förbättrade alla sitt utförande och kunde lätt ”hitta rätt” och kontrahera 
TrA i det andra testet, medan man kunde se att övriga muskler var avslappnade, vilket tyder 
på ett bra resultat.  
 
En orsak till förbättringarna är den neuromuskulära adaptionen, där samspelet mellan 
hjärnan, nerv och muskel blir bättre. Man lär sig att rekrytera de rätta motoriska enheter, 
och får därför en effektiv kontraktion. (16) 
Trots det goda resultatet är det inte säkert att testpersonerna kan utnyttja sin stabilitet 
funktionellt i volleybollen. Ungefär hälften har rapporterat att de känns sig starkare och 
stabilare på träningarna och i vardagslivet, men att man inte tänker på att stabilisera i 
hoppsituationer. Därför är det viktigt att den stabiliserande träningen så småningom 
interageras i olika rörliga moment (15).  
 
Resultat från tidigare studier som är gjorda med PBU på friska personer, sägs inte kunnas 
relateras till personer med ryggproblem (6). Dock kan man se att denna grupp med 
varierande ryggproblem, alla ökade sin funktion av TrA, efter att till en början haft 
svårigheter med att ”hitta rätt” och kontrahera enbart TrA utan att ändra position på 
bäckenet. En ändring i bäckenet påverkar trycket och därmed resultatet på PBU.  
 
7.2 Metoddiskussion 
De flesta mätningar som är gjorda på TrA är gjorda med ultraljudsguidad nål-
elektromyografi. Det innebär att man mäter aktiveringen av muskeln genom 
att placera en elektrod inne i magmuskeln. Det kan vara både smärtsamt och 
medför även en infektionsrisk eftersom man måste sticka igenom huden. Det 
kräver tillgång till ett laboratorium och större ekonomiska resurser (6). Därför 
valde jag att använda mig av PBU som är ett enkelt och effektivt sätt att få en 
uppskattning om aktiveringen av TrA.  
 
Det man kan ifrågasätta är noggrannheten hos PBU, som enligt tillverkarna är ±3 mmHg. 
PBU är ett enkelt och billigt sätt att få en uppfattning om bl.a. TrA, men om syftet hade 
varit att exakt mäta aktiveringen i muskeln hade ultraljudguidad nålelektromyografi varit att 
föredra. Kanske borde tillverkarna göra skalan mer detaljerad istället för intervaller på 2 
mmHg.  
 
Tillverkarna uppger att ett godkänt resultat vid en supinerad testposition är 50 mmHg. 
Varifrån denna siffra kommer har tyvärr inte framkommit. Kontakt har tagits med den 
svenska distributören, Medema, men utan resultat.  
 
Enligt två olika studier går åsikterna isär i avseende på möjligheten att 
upprepa experiment med PBU (6, 7). Den ena menar att reproducerbarheten 
är låg, medan den andra visar att noggrannheten är tillräckligt stor (7). I den 
senare, där Pena Costa et al. (2006) använde sig av både PBU och ett 
palpationstest för att mäta TrA, menar de att deras studie ger en god 
reliabilitet. Samtidigt medger de att ultraljudguidad nålelektromyografi är att 
föredra vid noggrannare studier (7). Även i denna studie skulle kanske ett 
palpationstest använts för att få ännu säkrare resultat. 
 
I tidigare studier har de funnits vissa kriterier vid testtillfället som kan påverka förmågan att 
kontrahera TrA, men som ej kändes till förrän efter fösta testtillfället. Testpersonerna skulle 
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inte ha ätit på två timmar, inte ha menstruation eller inte vara gravida, samt att de nyligen 
skulle ha tömt urinblåsan (6, 7). Nu i efterhand borde testet utförts med samma kriterier för 
att utesluta eventuella felkällor.  
 
Anledningen till att ha åtta veckors stabilitetsträning mellan första och andra testet, är att 
det krävs minimum sex veckor för att få en fysiologisk anpassning och dessutom passade 
det bäst in i matchprogrammet (16).  
 
Muskelfibrerna i stabiliserande muskler består till största del av typ 1-fibrer, 
medan mobiliserande muskler till större del består av typ 2-fibrer och 
rekryteras framförallt vid snabba rörelser av bålen  
Eftersom de stabiliserande musklerna till största del består av typ 1-fibrer bör man träna 
med låg belastning och med långsamma rörelser vilket gjordes i denna studie (15).  
 
Motivationen bland testpersonerna har varit hög och fastän träningen inte varit övervakad 
hela tiden, kan jag förmoda att träningen utförts kontinuerligt. Studien har väckt intresse 
och följdfrågor angående anatomin och mätinstrumentet har ställts. Elitidrottare är även 
vana vid att få instruktioner och träningsprogram som ska utföras på egen hand, och ofta 
vet det vad som krävs av dem för att hålla en hög standard för att klara de stora 
påfrestningar som krävs, vilket har underlättat arbetet.  
 
Mellan testtillfällena rapporterade tre personer att de kände krampkänningar i ryggen vid 
utförandes av övningarna, varefter de höll då upp några dagar. Anledningen till att de kände 
så kan bero på att de kontraherade för mycket i de mobiliserande musklerna (15).  
 
En av testpersonerna avbröt träningen efter tre veckor och medverkade inte vid andra 
testtillfället. Anledningen är att hon skadade ryggen innan första testet och sedan 
rapporterade krampkänningar i ryggen när hon utförde övningarna. Hon har även opererat 
knäna tidigare och har problem med att hålla en normalkurvatur i ryggen. Nu i efterhand 
inser jag att jag kanske inte borde ha tagit med henne i studien från första början.  
 
7.3 Fortsatt forskning 
Elitidrottare har oftast en ganska bra kontroll över sin kropp, vilket gav goda resultat i 
denna studie redan vid första testtillfället. Det var även lätt att förklara och få dem att förstå 
övningarna. Det hade varit intressant att se vilka resultat man får på otränade personer utan 
någon träningsbakgrund.  
 
Minskad rörlighet i bröstryggen kan medföra försämrad aktivering av TrA, på 
grund av att de nerver som innerverar muskeln kommer från de sex nedersta 
kotorna i bröstryggen. Stelhet i bröstryggen kan alltså orsaka en ineffektiv 
TrA även om stabilitetsträning utförs noggrant (10). Det skulle vara intressant 
att testa om rörelseträning kunde påverka personer med stelhet i bröstryggen 
och en ineffektiv TrA.  
 
Enligt min vetskap finns det ingen liknande studie som är gjord på 
volleybollspelare och jag hoppas att detta resulterar i vidare forskning och att 
kunskapen om vår viktigaste stabiliserande muskel, m.transversus abdominis, 
involveras i både elitidrottares och motionärers träning. 
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Bilaga 1: Information till testpersonerna 
 

Till dig med ländryggsproblem som spelar volleyboll på elitnivå. 

 

Vill du delta i forskningsstudie som syftar till att öka kunskapen om de stabiliserande 

musklernas funktion vid ländryggsproblem? 

 

Syftet med studien är utvärdera hur den stabiliserande muskelfunktionen ser ut bland 

elitvolleybollspelare med ländryggsproblem. Vidare avser studien att utvärdera hur ett 

8veckors träningsprogram påverkar muskulaturen och dess stabilisering av ryggen. 

 

Jag har valt att tillfråga dig som spelar volleyboll i Engelholms Volley Sällskap, att 

frivilligt deltaga i studien.  

 

Jag kommer att använda mig av en ”Stabilizer” för att testa den stabiliserande muskulaturen 

kring ryggraden. Du ligger på rygg med knäna böjda och fötterna i golvet. Manschetten 

placeras i ländryggen. Efter att trycket pumpats upp till ett bestämt värde, uppmanas du att 

spänna de inre stabiliserande musklerna genom att ”dra in naveln mot ryggraden”. Testet 

har inga biverkningar och tar ca 5 minuter. Samma test sker vid två tillfällen, dels under v.6 

och dels under v.15. Däremellan genomförs träningen som består av enkla, stabiliserande 

övningar. Dessa övningar ska göra varje dag och tar sammanlagt ca 5 minuter. 

 

I mitt arbete kommer jag även att undersöka din skadehistoria. Resultaten presenteras 

anonymt, men kommer att publiceras som officiell information i form av en C-uppsats. Du 

har rätt till undersökningsresultaten och kan rätta eventuella fel i protokollen.  

Deltagandet är av fri vilja och du kan när som helst avbryta testerna och träningen utan att 

ange skäl.  

 

Frågor besvaras gärna!  

Åsa Eriksson, 0703-49 42 96 

 
Bilaga 2: Samtyckesformulär 
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Högskolan i Halmstad 
Biomedicinprogrammet 

– inriktning fysisk träning 
_________________________________________________________________________ 

 
Samtyckesformulär 
 
Jag har tagit del av informationen angående studien ”Ländryggsproblem inom 
kvinnliga elitvolleybollspelare”, fått tillfälle att ställa frågor och fått dem 
besvarade. Jag samtycker till att frivilligt deltaga i undersökningarna och att 
mina uppgifter presenteras i en C-uppsats. 

 
 

 
Datum Underskrift  Namnförtydligande 
 
____________________________________________________________  
 
 
 
Informationen har lämnats ut av 
 
_______________________  
Namn 
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Bilaga 3: 


