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Abstrakt 

Bakgrund: Bålträning kan användas vid prevention, behandling samt för att öka 

prestationsförmåga. Vilken typ av bålträning som är lämpligast för de olika ändamålen är 

dock fortfarande oklart, vilket till viss del beror på brist på tydliga definitioner inom området. 

Mot bakgrund av specificitetsprincipen inom träningslära och bålmuskulaturens olika 

indelningar och dess muskelfysiologi, vill författarna undersöka om en cross-overeffekt kan 

uppnås mellan två olika typer av uthållighetsträning, liksom träningens effekter på 

bålstabilitet. Syfte: Syftet var att beskriva observerade och mätbara effekter av dynamisk 

bålträning på statisk uthållighet i bålmuskulaturen, och omvänt, samt de observerade och 

mätbara effekterna av de respektive träningsformerna på resultatet av ett bålstabilitetstest. 

Metod: Studiedesignen var single subject experimental design (SSED). Försökspersonerna, 

tillika författarna, genomförde statisk eller dynamisk träning under åtta veckor. Mätningar 

utfördes fem gånger under baseline och en gång per vecka under interventionen. Resultat: 

Åtta veckors dynamisk bålträning visade en klar och statistisk signifikant cross-overeffekt 

mot statisk uthållighet i bålmuskulaturen. Åtta veckors statisk bålträning visade ingen klar 

förbättring av dynamisk uthållighet i bålmuskulaturen. Varken åtta veckors dynamisk eller 

statisk bålträning gav någon förbättring av resultatet vid ett bålstabilitetstest. Konklusion: 

Slutsatsen av studien är att det finns en tydlig cross-overeffekt mellan dynamisk bålträning 

och statisk uthållighet i bålmuskulaturen. Ingen slutsats gällande interventionseffekt kan dras 

utifrån resultaten på övriga test i denna studie. 

 

Nyckelord: bålstabilitet, bålträning, cross-over, dynamisk, statisk
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1. Bakgrund 

Bålträning, i form av stabilitets- eller styrketräning, är en vanligt förekommande träningsform 

som fått stor spridning bland olika utövare (Akuthota, Ferreiro, Moore & Fredericsons, 2008). 

Denna typ av träning förespråkas bland annat som ett sätt att förebygga och rehabilitera olika 

ländryggsbesvär och andra muskuloskeletala besvär men även som ett sätt att öka 

prestationsförmågan, både i idrott och i yrkesliv (Akuthota & Nadler, 2004; McGill, 2001). 

Det råder dock fortfarande oklarhet om vilken typ av träning som bäst lämpar sig för de olika 

ändamålen, vilket man menar beror på att definitionerna av bålstabilitet och bålstyrka ännu 

inte är fastställda. Bristen på tydliga begrepp inom det här området gör att man i litteraturen 

hittar många motsägande och förvirrande uppfattningar. Vilka muskler som anatomiskt räknas 

till bålmuskulatur varierar också i olika definitioner och sammanhang (Hibbs, Thompson, 

French, Wrigley & Spears, 2008). 

 

Bålens muskler består i stora drag av laterala flexorer som böjer bålen åt sidan, främre 

magmuskler som böjer bålen framåt eller tippar bäckenet bakåt och ryggextensorer som böjer 

ryggen bakåt. Genom att kombinera dessa muskler kan även rotation av bålen ske, men de har 

även betydelse för bålstabiliteten (Kendall & Kendall, 2005). Bergmark (1989) har delat upp 

bålmuskulaturen i lokal och global muskulatur, där den lokala muskulaturen utgörs av 

musklerna som fäster vid kotorna och vars uppgift framför allt är att kontrollera ryggens 

kurvatur och ge mekanisk stabilitet, medan den globala muskulaturen är de muskler vars 

huvudsakliga uppgift är att balansera yttre krafter och att skapa rörelse. Utifrån Akuthota et al. 

(2008) indelning utgörs de lokala nyckelmusklerna i bålen av m. transversus abdominis, mm. 

multifidus, m. obliques internus abdominis, mm. spinalis och bäckenbottenmuskulaturen. 

Vidare utgörs globala nyckelmuskler av m. erector spinae, m. obliques externus abdominis, 

m. rectus abdominis och m. quadratus lumborum. 

 

Bålstyrka kan beskrivas som musklernas förmåga att producera kraft genom buktryck och 

kontraktila enheter (Faries & Greenwood, 2007). I andra studier har bålstyrka beskrivits som 

den muskulära kontroll som krävs för att den funktionella stabiliteten ska kunna bibehållas 

(Akuthota & Nadler, 2004), vilket skiljer sig från det som inom idrotten menas med styrka, 

nämligen den maximala kraft som en muskel/muskelgrupp kan producera i en viss hastighet 

(Lehman, 2006). Enligt Akuthota och Nadler (2004) kan bålens muskler liknas vid en enhetlig 

korsett vars uppgift är att stabilisera kroppen, oavsett om rörelse sker i extremiteterna eller 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22McGill%20SM%22%5BAuthor%5D
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inte. Kible, Press och Sciascia (2006) definierar bålstabilitet som "the ability to control the 

position and motion of the trunk over the pelvis and leg to allow optimum production, transfer 

and control of force and motion to the terminal segment in integrated kinetic chain activities." 

(s. 190). Panjabi (1992) menar att bålstabilitet uppnås genom integration mellan tre olika 

subsystem; a) det passiva subsystemet som inkluderar bland annat kotor och ledband, b) det 

aktiva muskulära subsystemet och c) det neurala systemet som inkluderar bland annat perifera 

nervreceptorer och det centrala nervsystemet. Vid normal funktion ger de tre subsystemen 

tillräckligt med stabilitet i ryggen för att motsvara de varierande krav som ställs vid 

dynamiska och statiska belastningar på ryggraden. Tidigare visade vissa studier att särskilda 

muskler hade större betydelse för bålstabilitet än andra, där framför allt m. transversus 

abdominis och mm. multifidus fick mycket uppmärksamhet (Hodges & Richardson, 1996; 

Hides, Richardson & Jull, 1996). Senare forskning visar dock att en enskild muskels betydelse 

för stabilitet är beroende av aktiveringen av övrig bålmuskulatur och på olika 

belastningsförhållanden och aktiviteter, vilket innebär att all bålmuskulatur bidrar till att 

skapa stabilitet (McGill 2001, Chloewicki & van Vliet, 2002; Kavcic, Grenier & McGill 

2004; Hodges, 2003). Kavcic et al. (2004) menar att det är antagonister till den rörelse som 

utförs som är de muskler som i det läget skapar mest stabilitet. 

 

Inom träningslära finns begreppet specificitetsprincipen (SAID principle) som i stort innebär 

att "specifik träning ger specifika adaptationer, som skapar specifika träningseffekter" (s. 436, 

McArdle, Katch & Katch, 2006). Det innebär att man blir bra på det man tränar eftersom 

kroppen anpassar sig efter den belastning den utsätts för och de krav som ställs på den. 

Specificitetsprincipen gäller även när aktiviteter tränar samma funktion, till exempel aerob 

kondition. Om man vill förbättra sin aeroba löpkondition på effektivaste sätt ska man aerobt 

träna löpning och inte till exempel cykling eller någon annan konditionskrävande aktivitet 

(McArdle et al., 2006). Muskelfibrer kan delas in i två huvudtyper; typ I och typ II. Generellt 

kan man säga att typ I-fibrerna har en relativt långsam maximal sammandragningshastighet 

och kallas därför för långsamma muskelfibrer (Vilberg, 1997). Typ I-fibrerna har förmågan 

att generera liten kraft under lång tid och är mycket uthålliga. Motsatta egenskaper finns hos 

typ-II fibrerna, som kan producera stor kraft på kort tid och vars kapacitet för 

uthållighetsarbete är låg (Thomeé, 2008). Då den lokala muskulaturen till största del består av 

typ I-fibrer bör träningen, utifrån specificitetprincipen, utgöras av övningar som innebär liten 

eller ingen rörelse av ryggrad och bäcken. Vidare aktiveras den lokala muskulaturen vid 

övningar som är uthållighetskrävande och innebär låg belastning. Den globala muskulaturen 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hodges%20PW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Richardson%20CA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hides%20JA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hides%20JA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Richardson%20CA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jull%20GA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cholewicki%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22VanVliet%20JJ%204th%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kavcic%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kavcic%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kavcic%20N%22%5BAuthor%5D


7 

 

gynnas å andra sidan av excentriska och koncentriska rörelser, då globala muskler främst 

innehåller typ II-fibrer som svarar bäst på dynamiska övningar samt övningar som innebär ett 

högre motstånd och som ställer större krav på kraftutvecklingen (Faries & Greenwood, 2007). 

Beroende på vilken rörelse som utförs är tanken att betona antingen det lokala eller globala 

systemet, men då båda systemen arbetar i synergi menar Faries och Greenwood (2007) att 

man inte kan isolera ett system genom en viss övning. Vidare menar McGill (2001) att det 

inte existerar någon träningsövning som samtidigt aktiverar alla magmuskler, så ett 

användande av flera övningar är grundläggande om syftet är att stärka hela bålmuskulaturen. 

Beroende på målet med bålträningen kan träningen genomföras med olika träningsmetoder. 

Fokus kan vara att öka bålmuskulaturens styrka, uthållighet och/eller den neuromuskulära 

kontrollen (Hodges, 2003). Det gemensamma målet är dock att förbättra bålmuskulaturens 

förmåga att stabilisera ryggraden (Faries & Greenwood, 2007; Hodges, 2003). Ett vanligt sätt 

att angripa bålträning i dagsläget är att inledningsvis fokusera på att förbättra den lokala och 

stabiliserande muskulaturen (Kible et al., 2006), innan träningen övergår till att framför allt 

engagerar den globala muskulaturen (Faries & Greenwood, 2007). En växande uppfattning 

utgående från teorier kring stabilitets- och skademekanismer är att ryggraden måste vara stabil 

innan man kan börja belasta den för att öka prestationsförmåga (McGill, 2001). Två vanliga 

övningar som ofta ingår i bålträning är olika former av sit-ups och olika varianter av plankan 

(Akuthota et al., 2008; Akuthota & Nadler, 2004; Faries & Greenwood, 2007; Juker, McGill, 

Kropf & Steffen, 1998; McGill, 2001). Dynamiska sit-upsövningar aktiverar framförallt m. 

rectus abdominis (McGill, 2001) och annan global muskulatur medan lokal muskulatur, till 

exempel m. transversus abdominis, effektivast aktiveras av isometriska och lågbelastade 

övningar såsom plankan (Norris, 1999; Stanford, 2002). 

Bålmuskulaturen anses vara betydelsefull vid olika tillstånd i rörelseapparaten, till exempel 

ländryggsproblem, men också för ökad prestationsförmåga. Enligt Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU] (2000) är ländryggsproblematik vanligt förekommande och fyra 

av fem personer kommer någon gång under sin livstid att drabbas. Hansson och von Sydow 

(2011) menar att det inte bara får stora konsekvenser för den enskilda personen som drabbas, 

utan även för samhället i stort. De samhällsekonomiska kostnaderna för rygg- och nackbesvär 

beräknades 2001 att vara 22 miljarder kronor. Frånvaro från arbete, genom kort-, 

långtidsfrånvaro och förtidspension, stod för hela 93 % av kostnaderna. Övriga kostnader 

utgjordes av direkta vårdkostnader. Studier visar att personer med ländryggs- och 

bäckensmärta saknar optimal aktivering av bålmuskulaturen (Hungerford, Gilleard & Hodges, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22McGill%20SM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22McGill%20SM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22McGill%20SM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hungerford%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gilleard%20W%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hodges%20P%22%5BAuthor%5D
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2003; Hodges & Richardson, 1996; Newcomer, Jacobson, Gabriel, Larson, Bre & An, 2002). 

En studie av Chloewicki et al. (2005) visade att fördröjd muskelaktivering i bålsmuskulaturen, 

som svar på yttre påverkan, tycks vara en signifikant riskfaktor för att drabbas av 

ländryggsskada. Bristande bålstyrka och stabilitet anses även kunna leda till att idrottares 

teknik blir nedsatt, vilket i sin tur kan leda till ökad skaderisk (Jeffreys, 2002). Vidare har 

nedsatt bålfunktion visat sig ge en ökad risk att drabbas av nedre extremitetsskador hos 

idrottare (Leetun, Ireland, Willson, Ballantyne & Davis, 2004). En liknande studie fann att en 

nedsatt neuromuskulär kontroll över bålsmuskulaturen ökade risken att drabbas av knäskador 

(Zazulak, Hewett, Reeves, Goldberg & Chloewicki, 2007). Nedsatt styrka och ökad 

uttröttbarhet i bålmuskulaturen kan även leda till ökad belastning på hamstringsmuskulaturen. 

Därmed ökar också skaderisken för denna muskelgrupp (Devlin, 2000).  

Förbättring av bålstabilitet har setts kunna leda till förbättrat tillstånd vid ländryggsbesvär 

(Hibbs et al., 2008) och efter graviditet kan kvinnor minska sin bäckensmärta och öka sin 

livskvalitet genom att stärka den stabiliserande muskulaturen (Stuge, Veierød, Laerum & 

Vøllestad, 2004). Vilken träningsmetod som är den bästa vid ländryggssmärta är oklart, men 

bålträning har visat sig effektiv och mer intensiva träningsprogram verkar ha större effekt än 

mindre intensiva (Slade & Keating, 2006). Träningsprogram med syfte att öka 

bålmuskulaturens styrka och uthållighet anses därför vara en viktig komponent vid 

rehabilitering av ländryggsbesvär (Juker et al., 1998). Stabilitetsökande träning anses också 

vara viktig för idrottare i skadeförebyggande syfte (Leetun et al., 2004; Zazulak et al., 2007) 

och har exempelvis visat sig vara en effektiv komponent när det handlar om att förebygga 

knäskador (Myer, Ford, Palumbo & Hewitt, 2005). 

 

Anpassad fysisk träning, i både behandlande och förebyggande syfte, är interventioner som 

sjukgymnaster ägnar sig åt. Enligt Broberg och Tyni-Lenné (2010) är syftet med 

sjukgymnastik att “ främja hälsa, att förebygga ohälsa och att lindra och bota sjukdomar och 

skador samt att uppnå, vidmakthålla eller återerövra optimal funktionsförmåga för att vara 

delaktig i vardags- och arbetslivet” (s. 14). Arbetet ska ske enligt vetenskap och beprövad 

erfarenhet och därför är studier som klargör effekten av olika sjukgymnastiska interventioner 

en viktig del av sjukgymnastiken, då dessa resultat kan användas för att utveckla den kliniska 

verksamheten (Broberg & Tyni-Lenné, 2010). Resultatet av den här studien skulle kunna 

påverka sättet på vilket sjukgymnaster framöver kommer att arbeta med bålträning som 

intervention, bland annat genom en större möjlighet till mer individanpassad utformning. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hodges%20PW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Richardson%20CA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Newcomer%20KL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Newcomer%20KL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gabriel%20DA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Larson%20DR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Larson%20DR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22An%20KN%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Leetun%20DT%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Leetun%20DT%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Willson%20JD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Willson%20JD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Davis%20IM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stuge%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Veier%C3%B8d%20MB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Laerum%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22V%C3%B8llestad%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22V%C3%B8llestad%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Slade%20SC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Keating%20JL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Leetun%20DT%22%5BAuthor%5D
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I denna studie utvärderas två olika metoder av bålträning i en så kallad single subject 

experimental design (SSED). Mot bakgrund av specificitetsprincipen inom träningslära och 

bålmuskulaturens olika indelningar och dess muskelfysiologi vill författarna studera om 

effekten av dynamisk respektive statisk träning är specifik för respektive träningsmetod, eller 

om det går att uppnå en cross-overeffekt, där dynamisk bålträning (globala muskler) ger ökad 

statisk uthållighet (lokala muskler) och omvänt. Författarna vill också undersöka hur de båda 

träningsformerna påverkar bålstabilitet. 
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2. Syfte 

Syftet var att beskriva observerade och mätbara effekter av dynamisk bålträning på statisk 

uthållighet i bålmuskulaturen, och omvänt, samt de observerade och mätbara effekterna av de 

respektive träningsformerna på resultatet av ett bålstabilitetstest.  

2.1 Frågeställningar 

Hur påverkar åtta veckors dynamisk bålträning statisk uthållighet i bålmuskulaturen? 

Hur påverkar åtta veckors statisk bålträning dynamisk uthållighet i bålmuskulaturen? 

Hur påverkar statisk respektive dynamisk bålträning resultatet på ett bålstabilitetstest? 
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3. Material och metod 

3.1 Försökspersoner 

Försökspersonerna (FP1 och FP2), till lika författare, utgjordes av två kvinnliga 

sjukgymnaststudenter, båda 27 år. Ingen av deltagarna hade varit gravida, hade ryggbesvär 

eller andra sjukdomar/skador som skulle kunna påverka resultatet av studien. Vidare hade 

båda idrottslig bakgrund, FP1 hade spelat ishockey och FP2 hade spelat handboll, sedan 

barndomen. Sedan ett respektive tre år tränade båda styrketräning och löpträning på 

motionsnivå, jämt fördelat på cirka tre till fyra gånger per vecka. Sjukgymnastiska kunskaper 

tillsammans med stor träningsvana ansågs ge goda förutsättningar för att träningsövningarna 

under interventionstiden skulle utföras korrekt, utifrån ett förutbestämt protokoll. 

 

3.2 Intervention 

Under åtta veckor genomfördes två olika träningskoncept, ett av varje försöksperson. 

Träningen genomfördes varannan dag med kriteriet att träningen ej fick utföras närmare än 

två timmar efter större måltid. Träningen bestod av a) dynamisk bålträning (Bilaga 1) och b) 

statisk bålträning (Bilaga 2). Under träningsperioden avstod försökspersonerna från övrig 

specifik bålmuskelträning. Försöksperson 1 (FP1) tränade dynamisk bålträning och 

försöksperson 2 (FP2) tränade statisk bålträning. En interventionsperiod på åtta veckor valdes 

mot bakgrund av att det tar cirka en till två månader innan styrkeökning, på grund av neurala 

anpassningar, övergår till att framför allt handla om ökad muskelanpassning (Thomeé, 2008). 

 

3.3 Mätmetoder 

Bägge försökspersonerna testades vid fem tillfällen under baseline, före 

interventionsperiodens uppstart. Mätningarna inkluderade tre tester, som vid varje testtillfälle 

utfördes i följande ordning; 1.) ett modifierat Double leg lowering test (DLL) 

(bålstabilitetstest) enligt Sharrock, Cropper, Mostad, Johnson och Malone (2011) (Bilaga 3), 

2.) Dynamiskt curl-test enligt Sparling, Millard Stafford och Snow (1997) (Bilaga 4), 3.) 

Statiskt uthållighetstest enligt Ito, Shirado, Suzuki, Takahashi, Kaneda och Strax (1996) 

(Bilaga 5). DLL-testet har hos friska personer visat sig ha utmärkt intratestreliabilitet (Krause, 
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Youdas, Hollman & Smith, 2005), vilket stödjer användandet av detta test. Vidare har både 

det statiska och det dynamiska testet visat sig vara reliabla vid mätning av den muskulära 

uthålligheten i bålmuskulaturen hos friska personer (Ito et al., 1996; Sparling, et al., 1997). 

Under interventionen genomfördes samma tre tester en gång per vecka under åtta veckors tid. 

Träning genomfördes samma dag som testen, men aldrig innan testtillfället. På så vis fick 

försökspersonerna alltid vilodag dagen innan testtillfällena. Testledaren, samma person vid 

varje testtillfälle, var en frivillig sjukgymnaststudent utanför projektet. Testledaren följde ett, 

av författarna framtaget, testprotokoll och fyllde i testresultaten i ett nytt dokument vid varje 

tillfälle (Bilaga 6). Efter att baseline var genomförd lottade testledaren fram vem av 

försökspersonerna som skulle träna vilken övning under interventionstiden genom att dra två 

lappar; en med försökspersonernas namn på och en med en träningsövning. 

Försökspersonerna fick inte se varandra utföra testerna, de fick inte heller ta del av sina egna 

eller den andra försökspersonens resultat, varken under baseline eller under interventionen. 

Först vid interventionens slut blev testresultaten tillgängliga för analys.  

Metoden som användes i denna förstudie var en single-subject experimental design (SSED), 

vilket är en metod som används för att studera enskilda personer och som grundar sig på 

upprepade mätningar, både under baseline och under interventionen (Carter, Lubinsky & 

Domholdt, 2011). Den valda varianten av SSED är en så kallad A-B-design (Carter et al., 

2011), vilket i den här förstudien innebar att båda testpersonerna testades fem gånger med 

fyra dagars mellanrum vid baseline med syftet att få stabilitet i mätvärdena (Backman, Harris, 

Chrisholm & Monette, 1997). Vidare under interventionen testades försökspersonerna en 

gång per vecka, det vill säga åtta gånger. 

 

3.4 Utrustning 

Metronom, bio-pressure unit (BPU) (Bilaga 3), måttband, brits, mjuk matta, tejp, psoaskudde, 

tidtagarur, goniometer, testprotokoll (Bilaga 6). 
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3.5 Dataanalys 

Datat lades in i och bearbetades i programmet Excel. Datat analyserades genom visuell 

analys, vilken visade på förändringar i trend, variation och nivå (medelvärde). Fynden 

tolkades sedan gällande huruvida det fanns någon förändring i mönstret av data (inom och 

mellan olika faser) samt om eventuell förändring kunde härledas till införandet av 

interventionen (Wolery & Harris, 1982). Medelvärdet av datat, det vill säga summan av 

resultaten delat med antalet testtillfällen, för både baseline och interventionsperioden räknades 

ut för att visa hur nivåerna av datat förändrades mellan de olika faserna (Wolery & Harris, 

1982). För att ytterligare förtydliga förändringar i nivå av medelvärdet mellan baseline och 

intervention räknades den procentuella skillnaden ut. Vidare användes minsta kvadratmetoden 

för att dra en trendlinje som följer riktningen på datat, under baseline respektive intervention. 

En riktningsförändring av datats mönster mellan baseline och intervention skulle då visa på en 

trendförändring (Wolery & Harris, 1982). För att avgöra om det fanns någon statistisk 

signifikant förbättring mellan resultaten vid baseline och vid interventionen användes two 

standard deviation (2SD) band analysis. Medelvärde och standardavvikelser för baseline 

räknades ut och två linjer, som bildade ett 2SD-band, drogs från baseline in i 

interventionsfasen. Bandet representerade sannolika resultat vid testerna om ingen förbättring 

hade skett vid interventionen. För att en förbättring skulle anses statistiskt signifikant mellan 

baseline och interventionen krävdes att minst två mätresultat skulle hamna utanför 2SD-

bandet (Domholdt, 2005).  

 

3.6 Etiska överväganden 

Genom att göra en studie där försökspersonerna utgjordes av författarna själva kringgicks den 

etiska granskning som rekrytering av andra försökspersoner hade inneburit och därmed 

krävdes heller ingen etisk ansökan för att kunna genomföra studien. Eftersom författarna och 

försökspersonerna var samma personer fanns en viss risk för partiskhet, främst gällande 

dataanalysen. Att testledaren var en person som i övrigt stod utanför projektet minskade 

risken för partiskhet från testledarens sida. En annan faktor som minskade risken för 

partiskhet var det faktum att varken försökspersonerna, tillika författarna, eller testledaren 

erhöll någon form av arvode. Ytterligare en etisk aspekt var det faktum att det fanns risker för 

negativ fysisk och psykisk påverkan, i form av exempelvis träningsvärk, 
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överansträngningsproblematik, långvarigt åtagande och mental påfrestning i utförandet. Detta 

ansågs dock som godtagbara risker då de potentiella vinsterna bedömdes större än riskerna. 

Försökspersonerna, tillika författarna, var medvetna om riskerna och deltog frivilligt i studien. 

Vidare var det viktigt att övriga inblandade i projektet tog hänsyn till både sekretess och 

försökspersonernas integritet vad gällde hanteringen av data.   
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4. Resultat 

4.1 Dynamiskt test: 2SD-analys, FP1 

 

Figur 1. Variation i mätvärden, skillnad i medelvärde samt 2SD-analys. Jämförelse mellan testresultat under 

baseline (BL1-BL5) och under interventionen (I1-I8). FP1 utförde dynamisk träning.  

4.2 Dynamiskt test: 2SD-analys, FP2 

 

Figur 2. Variation i mätvärden, skillnad i medelvärde samt 2SD-analys. Jämförelse mellan testresultat under 

baseline (BL1-BL5) och under interventionen (I1-I8). FP2 utförde statisk träning. 
 

Figur 1 visar att fler än två mätresultat under interventionen hamnade ovanför 2SD-bandet för 

FP1, vilket tyder på att det fanns signifikanta skillnader i testresultaten mellan baseline- och 

interventionsperioden. Figur 2 visar att det för FP2 finns färre än två mätvärden som under 
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interventionen hamnade utanför 2SD-bandet, varför skillnader mellan baseline och 

interventionen inte kan anses signifikanta. Medelvärdet visar en nivåskillnad mellan baseline 

och intervention hos båda försökspersonerna, där FP1 uppvisar en ökning med 51 % och FP2 

uppvisar en ökning med 29 %. (Figur 1, Figur 2) 

4.3 Dynamiskt test: Trendanalys, FP1 

 

Figur 3. Trendskillnader mellan testresultat under baseline (BL1-BL5) och under interventionen (I1-I8). FP1 

utförde dynamisk träning. 

4. 4 Dynamiskt test: Trendanalys, FP2 

 

Figur 4. Trendskillnader mellan testresultat under baseline (BL1-BL5) och under interventionen (I1-I8). FP2 

utförde statisk träning. 

Figur 3 och figur 4 visar hos både FP1 och FP2 en uppåtgående trend under baseline. Hos 

båda fortsätter den uppåtgående trenden under interventionsfasen. 
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4.5 Statiskt test: 2SD-analys, FP1 

 

Figur 5. Variation i mätvärden, skillnad i medelvärde samt 2SD-analys. Jämförelse mellan testresultat under 

baseline (BL1-BL5) och under interventionen (I1-I8). FP1 utförde dynamisk träning. 

 

4.6 Statiskt test: 2SD-analys, FP2 

 

Figur 6. Variation i mätvärden, skillnad i medelvärde samt 2SD-analys. Jämförelse mellan testresultat under 

baseline (BL1-BL5) och under interventionen (I1-I8). FP2 utförde statisk träning. 

 

Figur 5 och figur 6 visar att fler än två mätresultat under interventionen hamnar ovanför 2SD-

bandet, hos både FP1 och FP2. Detta tyder på att det fanns signifikanta förbättringar i 

testresultat hos båda försökspersonerna. Medelvärdet visar på en nivåskillnad mellan baseline 
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och intervention hos båda försökspersonerna, där FP1 uppvisar en ökning med 100 % och FP2 

uppvisar en ökning med 37 % (Figur 5, Figur 6). 

4.7 Statiskt test: Trendanalys, FP1 

 
 

Figur 7. Trendskillnader mellan testresultat under baseline (BL1-BL5) och under interventionen (I1-I8). FP1 

utförde dynamisk träning. 

 

4.8 Statiskt test: Trendanalys, FP2 

 
 

Figur 8. Trendskillnader mellan testresultat under baseline (BL1-BL5) och under interventionen (I1-I8). FP2 

utförde statisk träning. 

 

Figur 7 och figur 8 visar hos båda försökspersonerna en uppåtgående trend under baseline. I 
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interventionsfasen ses ytterligare trendökning hos FP1, medan det hos FP2 inte ses någon 

trendförändring. 

 

4.9 Bålstabilitetstest: 2SD-analys, FP1 

 
 

Figur 9. Variation i mätvärden, skillnad i medelvärde samt 2SD-analys. Jämförelse mellan testresultat under 

baseline (BL1-BL5) och under interventionen (I1-I8).  FP1 utförde dynamisk träning. 

 

4.10 Bålstabilitetstest: 2SD-analys, FP2 

 

Figur 10. Variation i mätvärden, skillnad i medelvärde samt 2SD-analys. Jämförelse mellan testresultat under 

baseline (BL1-BL5) och under interventionen (I1-I8).  FP2 utförde statisk träning. 
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Figur 9 och figur 10 visar att det under interventionen, för både FP1 och FP2, finns färre än 

två mätvärden som hamnar ovanför 2SD-bandet och därför kan skillnader mellan baseline och 

interventionen inte anses statistiskt signifikanta. Medelvärdet visar en nivåskillnad mellan 

baseline och intervention hos båda försökspersonerna, där FP1 uppvisar en ökning med 26 % 

och FP2 uppvisar en ökning med 4 %. (Figur 9, figur 10). 

4.11 Bålstabilitetstest: Trendanalys, FP1 

 
 

Figur 11. Trendskillnader mellan testresultat under baseline (BL1-BL5) och under interventionen (I1-I8). FP1 

har tränat dynamiskt. 

4.12 Bålstabilitetstest: Trendanalys, FP2 

 
 

Figur 12. Trendskillnader mellan testresultat under baseline (BL1-BL5) och under interventionen (I1-I8). FP2 

har tränat statiskt. 
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Figur 11 och figur 12 visar hos både FP1 och FP2 en nedåtgående trend under baseline och en 

uppåtgående trend under interventionen. 

 

Sammanfattningsvis kan det ur resultatet av den här studien utläsas att: 

 Åtta veckors dynamisk bålträning visar en klar cross-overeffekt mot statisk uthållighet 

i bålmuskulaturen. Enligt 2SD-analys är denna förbättring statiskt signifikant.  

 Åtta veckors statisk bålträning visar ingen klar förbättring av dynamisk uthållighet i 

bålmuskulaturen. 

 Varken åtta veckors dynamisk eller statisk bålträning ger någon förbättring av 

resultatet vid ett bålstabilitetstest. 
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5. Diskussion 

5.1 Resultat 

Studiens resultat visade en klar cross-overeffekt mellan dynamisk bålträning och statisk 

uthållighet i bålmuskulaturen, både sett till förändring av trend och nivå samt vid 2SD-analys. 

En cross-overeffekt mellan statisk träning och dynamisk uthållighet kunde inte utläsas av 

resultatet i denna studie då nivåförändring var den enda förbättring som kunde ses. Dynamisk 

bålträning visade, enligt 2SD-analys, en statistiskt signifikant förbättring samt en nivåhöjning 

på det dynamiska testet. Däremot sågs ingen trendförändring. Samma resultat sågs för statisk 

bålträning på det statiska testet. Gällande bålstabilitetstestet sågs ett trendbrott för båda 

försökspersonerna, där de båda vände från negativ trend under baseline till positiv trend under 

interventionen. Dynamisk bålträning visade även en nivåhöjning på detta test. 

Vid analys av resultaten i en studie med SSED är den visuella analysen den primära 

analysmetoden för att avgöra om en interventionseffekt uppnåtts (Backman, 1997; 

Ottenbacher & York, 1984; Wolery & Harris, 1982). Om en visuell analys tyder på en 

interventionseffekt kan ytterligare analysmetoder användas, till exempel 2SD-analys, för att 

styrka fynden (Backman, 1997). Beroende på vilken analysmetod som användes i denna 

studie kunde förbättringar ses i samtliga test, för båda försökspersonerna. Den funna cross-

overeffekten mellan dynamisk bålträning och statisk uthållighet i bålmuskulaturen var dock 

det enda fyndet i denna studie som styrktes av samtliga analysmetoder; nivå- och 

trendförbättring samt 2SD-analys. Det innebär att detta var studiens primära fynd och det 

enda resultat där en slutsats kunde dras gällande förekomsten av en interventionseffekt. Den 

funna cross-overeffekten stödjs av Ekdahl, Andersson, Moritz och Svensson (1990). De fann i 

en studie att den grupp som tränat dynamisk träning ökade sin muskelfunktion, avseende 

styrka, uthållighet och aeroba kapacitet, i betydligt större utsträckning än den grupp som 

tränat statisk träning. Resultatet av en studie gjord av Childs et al. (2009) stödjer också fyndet 

av cross-overeffekt mellan statisk och dynamisk bålträning, men deras resultat skiljer sig ifrån 

den här studiens resultat. Deras studie visade att de som tränat stabilitetsträning fyra gånger 

per vecka, i tolv veckors tid, signifikant förbättrade sig i antalet gjorda sit-ups på ett sit-uptest 

jämfört med gruppen som tränat traditionella övningar (inklusive sit-ups). Båda grupperna 

förbättrade sig på testet, men endast resultatet hos den grupp som tränat statiskt var signifikant 

bättre. Specificitetsprincipen, som innebär att man blir bra på det man tränar (McArdle et al., 

2006), skulle till viss del kunna förklara att FP1 blivit bättre på det statiska testet eftersom den 
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dynamiska träningsövningen var mer lik det statiska testet, jämfört med hur den statiska 

träningsövningen liknade det dynamiska testet. Detta med tanke på positionen på testet 

jämfört med övningen. Kofotolis och Kellis (2006) menar däremot att träningsresultat inte 

alltid följer specificitetsprincipen, utan att det beror på hur tränad individen är. De anser att 

om en individ inte är stark inom ett område (till exempel kraftutveckling) kan förbättringar 

uppnås inom det området, likväl som andra områden, oberoende av vilken belastning eller 

träningsform individen använder sig av.  

Även om det går att se förbättringar av resultat på övriga tester i denna studie, vid visuell och 

statistisk analys, så går det ej att avgöra om dessa resultat beror på interventionen. Enligt 

Wolery och Harris (1982) kan inte en interventionseffekt anses föreligga om datats mönster 

fortsätter i samma riktning under interventionen som under baseline. En förändring av både 

trend och nivå bör alltså finnas, under interventionen jämfört med baseline, för att 

förbättringar av datat ska kunna kopplas enbart till införandet av interventionen. Vid visuell 

analys av det statiska och dynamiska testet ses i tre av fyra testresultat (figur 3, 4 och 8) en 

trendlinje som under interventionen följer samma lutning som under baseline. Därmed kan 

ingen interventionseffekt anses föreligga vid dessa tester. Samtliga dynamiska och statiska 

test uppvisade tydlig positiv trend under baselinemätningarna. Att trenden vid baseline är 

positiv kan antas bero på neurofysiologiska träningseffekter, inklusive motorisk inlärning av 

testen. Tidiga effekter av styrke- och uthållighetsträning beror framförallt på neurologiska 

förändringar medan fysiologiska förändringar i muskelvävnaden blir mer framträdande efter 

flera veckors träning (Folland & Williams, 2007). En studie gjord av Hagins, Adler, Cash, 

Daugherty och Mitrani (1999) undersökte effekten av träning på förmågan att genomföra 

stabiliseringsövningar för ländryggen. De genomförde tester med samma intervall som i den 

här studien och de ansåg att de förbättringar testresultaten visade till stor del berodde på 

förändringar i nervsystemet. De ansåg också att de förbättringar som uppmättes borde ses som 

resultatet av både träningen och de frekventa testerna, och inte bara av träningen i sig.  Detta, 

och specificitetsprincipen, skulle kunna förklara denna studies positiva baselinetrender.  

Båda försökspersonerna uppvisade trendförändring mellan baseline och intervention i 

bålstabilitetstestet. Detta på grund av en negativ trend under baseline som därefter vände till 

positiv under interventionen. Förklaringen till den negativa trenden under baseline är oklar, då 

detta, av författarna, inte anses kunna förklaras av fysiologiska effekter av de upprepade 

testerna. Stor variation och minimal förbättring av resultaten vid bålstabilitetstestet ses under 

studiens gång. Utifrån en visuell analys av dessa grafer tolkas därför resultaten till största del 
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som slumpmässiga. Eftersom ingen feedback på prestationen gavs under bålstabilitetstestets 

utförande minskades risken för att motorisk inlärning skulle ske av att enbart utföra testen 

(Shumway-Cook & Woollacott, 2007). McGill (2010) menar att resultat från studier som mätt 

just bålstabilitet visar att de stabilisatorer som är viktigast för bålstabiliteten är 

uppgiftsspecifika. Det skulle kunna vara en anledning till att försökspersonerna inte nått klara 

förbättringar på detta test eftersom ingen av dem tränat någon övning som liknar 

bålstabilitetstestet. Det kan tänkas att resultaten på detta test hade kunnat se annorlunda ut om 

försökspersonerna genomfört träning som specifikt tränar neuromuskulär kontroll.  

  

5.2 Metod 

I denna studie följdes prestationsutvecklingen hos två försökspersoner under en tidsperiod för 

att utvärdera effekten av dynamisk respektive statisk träning av bålmuskulaturen enligt så 

kallad SSED-design. SSED anses vara en passande studiedesign vid utvärdering av 

interventioner på små studiegrupper (Kinugasa, Cerin & Hooper, 2004). I denna studie var 

antalet mättillfällen under både baseline och interventionsfasen förutbestämda innan studien 

påbörjades och då stabilitet i mätvärdena inte uppnåddes under baseline innan interventionen 

sattes in utgör detta en svaghet i studien. Vid SSED bör en stabil baseline eftersträvas 

(Backman et al., 1997). Att förlänga baseline och invänta stabilitet i mätvärdena hade därför 

troligen varit det bästa för att öka studiens styrka, men det fanns dock inte utrymme för detta 

på grund av tidsbegränsning.  

 

Vid valet av test och träningsövningar var utgångspunkten att hitta reliabla test som mäter 

bålstabilitet och muskulär uthållighet, både dynamiskt och statiskt, samt statiska och 

dynamiska övningar som tränar den muskulära uthålligheten. Både tester och 

träningsövningar valdes utifrån tanken att de skulle vara lätta att utföra ute i kliniken och/eller 

i hemmiljö samt att de inte skulle krävas omfattande eller dyr utrustning.  

Det finns inget enskilt test/samling tester som anses vara den mest effektiva vid mätning av 

bålstabilitet, men utifrån den evidens som finns inom området idag bör DLL-testet 

(bålstabilitetstestet) vara ett lämpligt test (Hagins et al., 1999; Richardsson & Jull, 1995; 

Sharrock et al., 2011). En förbättring av förmågan att kunna bibehålla en statisk position av 

ryggraden samtidigt som den yttre belastningen ökas genom rörelse av nedre extremiteten, då 
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hävarm och vridmoment ökar, anses visa att den lumbala stabiliteten förbättrats (Hagins et al., 

1999). Vidare finns det studier som menar att BPU kan vara ett bra instrument för att 

identifiera eventuella nedsättningar av bålstabiliteten (Mills, Taunton, & Mills, 2005), och 

med fördel kan användas vid bålstabiliserande träning (Anish, Chandan, & Nishat, 2010). 

Försökspersonerna upplevde dock att bålstabilitetstestet (DLL-testet) var tekniskt svårt då de 

ej fick se hur trycket på BPU ändrade sig under rörelsen och själva hade svårt att avgöra hur 

mycket spänning som krävdes för att hålla sig inom den förutbestämda gränsen. I den här 

studien valdes detta som ett av flera sätt att blinda försökspersonerna då feedback är viktigt 

för inlärningen (Shumway-Cook & Woollacott, 2007). Genom att inte ha tillgång till feedback 

under testets gång minskade risken för att eventuella förbättringar av testresultaten skulle bero 

på inlärning av testet och inte bero på effekter av interventionen. Vid utvärdering av muskulär 

uthållighet i bålmuskulaturen kan en persons förmåga att utföra specifika rörelser eller att 

bibehålla en specifik position mätas på olika sätt (Moffroid, 1997), men inom detta område 

saknas också en golden standard (Ito et al., 1996). I denna studie ansågs det dynamiska curl-

testet enligt Sparling et al. (1997) samt det statiska uthållighetstestet enligt Ito et al. (1996) 

vara lämpliga. 

Valet av övningar gjordes vidare utifrån de valda testerna, för att undvika övningar som 

efterliknade testerna allt för mycket, med hänsyn tagen till specificitetsprincipen. Som 

dynamisk träningsövning valdes en variant av sit-ups (Bilaga 2), där benen hålls utsträckta 

mot underlaget och armarna framsträckta samt plankan (Bilaga 1) som i förhållande till 

testerna skiljde sig i utförande. Vidare utfördes de valda övningarna till utmattning. Då just 

träning till utmattning anses vara fördelaktigt för att öka den muskulära uthålligheten 

(Izquierdo et al., 2006) bör detta ha varit ett lämpligt val av utförande för att uppnå önskad 

effekt. Eftersom testen utgjordes av övningar i ryggliggande och magliggande samt med både 

övre och nedre extremitet i rörelse var det svårt att undvika övningar som till viss del liknade 

testen. Resultatet hade kunnat påverkas genom att välja andra tester och övningar, men då 

testerna var ämnade att utvärdera samma muskulatur som tränades hade det varit oundvikligt 

att undvika vissa likheter mellan testen och träningsövningarna. Eftersom försökspersonernas 

övriga träning inte standardiserats, frånsett att utelämna specifik bålträning under studiens 

gång, kan effekter av övrig genomförd träning möjligen påverkat testresultaten. Anledningen 

till att författarna valde att inte i större utsträckning standardisera försökspersonernas träning 

utanför studien, var att de ville göra interventionen så verklighetstrogen som möjligt. 

Träningsprogram till patienter i kliniken används vanligtvis som ett tillägg till patientens 
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övriga fysiska aktivitet, och bör inte utesluta annan fysisk aktivitet eller träning som gynnar 

patienten.  

Risken för bias minskades i den här studien genom att standardisera mätning och träning. Till 

exempel utfördes alla mätningar av samma person och de genomfördes i samma lokal, med 

samma utrustning och vid samma tidpunkt på dygnet. Mängden information om testresultatet 

till försökspersonerna begränsades genom att resultaten ej blev tillgängliga förrän efter 

datainsamlingen var genomförd. Vidare planerades träningen med hänsyn tagen till 

viloperioder och måltider. Detta är exempel på några vanliga sätt att kontrollera studier 

(Domholdt, 2005). Trots alla försök att kontrollera studien är det möjligt att det finns felkällor 

som kunnat påverka resultatet av studien. Bristande standardisering och feltolkningar från 

testledarens sida, i form av exempelvis varierande precision vid avläsning på goniometer, 

PBU eller klocka, kan ha påverkat mätresultaten även om personen upplevde att testerna 

genomfördes med samma noggrannhet varje gång. Dessutom kan förändring av 

försökspersonernas positioner under testets gång leda till att det i bålmuskulaturen sker en 

belastningsförändring som kan påverka testresultatet, varför det är viktigt att vara konsekvent 

och noggrann med utförandet av testerna (Tse et al., 2005). I den här studien gäller det främst 

det statiska och det dynamiska uthållighetstestet, där små förändringar av huvudets och 

armarnas position kan ha påverkat belastningen via förändringar i tyngdpunktens position. 

Det kan även ha förekommit skillnader i position mellan testpersonerna och mellan de olika 

testtillfällena, något som kan vara svårt för testledaren att bedöma. Vidare kan testledarens 

och försökspersonernas egna förväntningar ha påverkat testresultaten. I en studie av detta 

slag, där försökspersonernas prestation skulle mätas, var det även teoretiskt möjligt att minnas 

tidigare testresultat. Enligt författarna, tillika försökspersonerna, var det dock svårt avgöra 

skillnaden i prestation mellan varje testomgång. Risk finns dock att försökspersonernas egna 

förväntningar kan ha påverkat testresultaten, men detta minimerades genom att testresultaten 

under studien offentliggjordes först efter interventionens slut. Testresultaten hade kanske 

också kunnat se annorlunda ut om de olika testerna hade utförts i en annan ordning. Enligt 

Masuda, Masuda, Sadoyama, Inaki och Katsuta (1999) leder nämligen statiskt muskelarbete 

till att blodgenomströmningen i den arbetande muskulaturen stoppas på grund av det inre 

tryck som uppstår i muskeln och leder till att slaggprodukter, däribland laktat, inte kan 

transporteras bort lika bra vid statiska övningar som vid dynamiska övningar. 

 

En ytterligare faktor som kan ha påverkat resultatet är frekvensen i vilken testerna och 
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träningen genomfördes. Under baseline valdes ett testintervall där tester genomfördes var 

fjärde dag, till skillnad från interventionsfasen där testen genomfördes var sjunde dag. 

Anledningen till att ett tätare testintervall valdes under baseline var att få tillräckligt mycket 

data vid resultatanalysen, trots rådande tidsbegränsning för genomförande av projektet. Det 

optimala hade varit om testintervallen hade varit desamma under hela studien, för att kunna 

göra en bättre jämförelse mellan de olika faserna. De täta testintervallen under baseline (fem 

test på tre veckor) kan antas ha påverkat resultaten i form av ökad fysisk funktion, inklusive 

inlärning av testen. Något som sker när samma rörelser upprepas tillräckligt många gånger 

(Shumway-Cook & Woollacott, 2007). Vad det gäller träningsfrekvens så skulle man kunna 

tänka sig att denna inte var optimal och på så sätt påverkade resultaten. För ökad muskulär 

uthållighet, hos personer med tidigare träningsbakgrund, bör man enligt en rekommendation 

träna två till tre gånger per vecka (Ratamess et al., 2009). Träningsfrekvensen under 

interventionen i denna studie var tre till fyra gånger per vecka, vilket är något mer än 

rekommenderat och möjligen kan detta ha gjort att återhämtningstiden mellan träningspassen 

blev för kort. Om lämplig återhämtning ges efter muskulaturen har tröttats ut kan detta leda 

till ökad adaption och prestation, något som anses vara en normal respons på träning (Halson 

& Jeukendrup, 2004). Denna kroppsliga process brukar benämnas superkompensation 

(Thomeé, 2008). Otillräcklig återhämtning kan dock resultera i en onormal respons, vilket i 

sin tur kan leda till overreaching (nedsatt prestation på grund av ökad mängd träningsstress) 

(Halson & Jeukendrup, 2004). Att minska träningsfrekvensen hade möjligen kunnat gynna 

träningen och därmed också resultatet. Enligt Thomeé (2008) är det dock svårt att dra 

slutsatser om vilken träningsfrekvens som kan anses optimal för återhämtning och anpassning 

då inte bara träningens volym och intensitet spelar roll, utan även de individuella 

variationerna. Försökspersonerna i denna studie upplevde till en början en viss fysisk 

påverkan i form av träningsvärk men fick inga andra negativa följder av träningen under 

interventionsperioden. Träningsvärken upplevdes av försökspersonerna inte som hindrande 

för träning eller test. Försökspersonerna upplevde en viss mental påfrestning, både gällande 

det långa träningsåtagandet samt frekvens och genomförande av test och träning, men 

upplevde den inte som en hindrande belastning. Försökspersonerna upplevde inte heller att 

den mentala påfrestningen påverkade resultaten. Att försökspersonerna redan innan 

interventionens början var förberedda på att viss psykisk påfrestning skulle förekomma samt 

vetskapen om att det rörde sig om en begränsad tidsperiod gjorde att genomförandet av 

interventionen upplevdes mindre belastande. Compliance är en viktig faktor att beakta i 

tolkandet av resultatet. I denna studie genomfördes samtliga träningstillfällen och test av båda 
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försökspersonerna. Vidare var båda försökspersonerna friska under studiens hela 

genomförande. Dessa faktorer gör resultaten mer tillförlitliga och jämförbara.  

I denna studie användes visuell analys för att tolka effekten av interventionen, något som 

enligt Wolery och Harris (1982) är vanligt i studier som använder sig av SSED. Den grafiska 

datat analyserades visuellt för att bedöma om det fanns några förändringar mellan baseline 

och interventionen, liksom inom respektive fas. Just denna analysmetod anses vara ett bra 

hjälpmedel för att bedöma om förändringar skett (Wolery & Harris, 1982). Den subjektiva 

tolkningen av resultaten utgör dock en svaghet i denna analysmetod och möjligheten finns att 

andra personer möjligen tolkat resultaten annorlunda än de tolkningar som gjorts i denna 

studie. Analys med hjälp av statistiska metoder är därför något som, enligt Kinugasa et al. 

(2004) krävs för att styrka den visuella analysen och det finns ett flertal olika metoder som 

syftar till att beräkna detta. I denna studie gjordes detta med 2SD-analys, där det framkom om 

skillnaderna i datat var statistisk signifikanta. En reflektion gällande denna analysmetod är 

dock att variationen av mätresultat under baseline i stor grad påverkar analysen och leder till 

att förbättringar under interventionen lätt kan döljas vid mycket stora variationer under 

baseline. Eventuell hade ett annat val av statistisk analys påvisat ett annat resultat. Det bör 

dock beaktas att statistisk signifikans inte är det enda sättet på vilket en förbättring av 

prestation kan fastställas (Kinugasa et al., 2004). En förbättring av prestation kan enligt 

Kinugasa et al. (2004) ske i den omfattningen att den är av betydelse för den enskilda 

individen, även om förbättringen i en statistisk analys inte anses signifikant. 

Eftersom försökspersonerna i den här studien dels var få, och dessutom bestod av besvärsfria 

och fysiskt aktiva personer, bör resultatet tolkas med försiktighet och går inte att generalisera 

till större grupper eller grupper med andra förutsättningar. För att kunna fastställa om det 

finns en cross over-effekt mellan statisk och dynamisk bålträning, samt hur den ser ut, behövs 

mer forskning – både på friska grupper och på grupper med fysiska besvär. Dessutom 

representerades statisk och dynamisk träning endast av två enskilda övningar som är frekvent 

förekommande inom bålträning. Vid träning av bålmuskulaturen ute i kliniken tillämpas dessa 

övningar i olika kombinationer med andra övningar för mer komplett träning. Dessa faktorer 

gör att generella slutsatser gällande cross-overeffekt mellan statiskt och dynamisk bålträning 

inte kan dras enbart utifrån den här studiens resultat. Framtida studier bör i sin design sträva 

mot att tiden inte ska utgöra en begränsande faktor, samt innefatta betydligt större population. 

För att kunna jämföra resultaten med en kontrollgrupp vore studier med RCT-design lämpligt. 
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Vidare vore det intressant att undersöka hur stor inverkan den motoriska inlärningen av testen 

har på resultaten. 

 

6. Sjukgymnastisk betydelse 

Personer utan ländryggsbesvär har en ökad muskulär uthållighet i bålmuskulaturen jämfört 

med personer med kroniska ländryggsbesvär. Det har också visat sig att nedsatt uthållighet i 

bålmuskulaturen är en faktor som förutsäger ländryggsproblematik hos män (Moffroid, 1997). 

Inom sjukgymnastik mäts och utvärderas musklers längd och styrka i större utsträckning än 

musklers uthållighet. Dessutom är träningsprotokollen för muskulär uthållighetsträning inte 

lika detaljerade som protokollen för annan typ av träning (Moffroid, Haug, Haig, Henry & 

Pope, 1993). Mer kunskap om uthålligheten i bålmuskulaturen, framförallt i ländryggen, är 

något som behövs för att förbättra omhändertagandet av ländryggproblem (Moffroid et al., 

1993). Det är därför viktigt att mäta uthållighet i bålmuskulaturen på sina patienter, för att 

därefter kunna förbättra uthålligheten både i behandlande och förebyggande syfte. Tse, 

McManus och Masters (2005) genomförde i sin studie ett åtta veckor långt 

bålträningsprogram som lyckades att öka uthålligheten hos deltagarna. De anser att ett sådant 

träningsprogram kan användas i kliniken för att minska eller förebygga ländryggsbesvär 

genom att öka bålmuskulaturens uthållighet. Den här studiens funna cross-overeffekt skulle 

kunna bidra till en förändrat arbetssätt med bålträning som sjukgymnastisk behandling och 

åtgärd. Detta kan av sjukgymnaster nyttjas för att på olika sätt variera bålmuskelträning som 

intervention. Möjligheten att kunna uppnå samma effekt med olika träningsformer möjliggör 

för större variation, och därmed individanpassning, av bålträning. Detta kan bidra till att öka 

patientens motivation och complience och därmed möjliggöra förbättrade 

interventionsresultat. Om statisk uthållighet i bålmuskulaturen skulle kunna uppnås genom 

dynamisk träning skulle bålträningen i ett tidigare skede av rehabilitering kunna bli mer 

verklighetsanpassad och mer funktionell för patienten. 
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7. Konklusion 

Studiens resultat visade en tydlig cross-overeffekt mellan dynamisk bålträning och statisk 

uthållighet i bålmuskulaturen. Ingen slutsats gällande interventionseffekt kunde dras utifrån 

resultaten på övriga test i denna studie. 
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Bilaga 1.  

Dynamisk bålträning: Situps med raka ben 

Utgångsläge: 

Försökspersonen ligger på rygg på ett stabilt underlag med armarna sträckta över huvudet. 

 

Genomförande: 

En repetition av övningen innebär att försökspersonen, utan att låta händerna ha kontakt med 

underlaget, sätter sig helt upp och rör vid sina underben. Benen och armarna ska hållas raka 

under hela genomförandet. Fötterna får inte lyfta från underlaget. 

 

Dosering: 

Övningen genomförs i tre set varannan dag under åtta veckor. Ett set innebär maximalt antal 

repetitioner. Vila mellan omgångarna är halva den tid föregående maximala antal repetitioner 

tog att genomföra. Övningen avbryts när försökspersonens häl/hälar lättat från underlaget vid 

två efterföljande repetitioner. 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 2. 

Statisk bålträning: Plankan 

Utgångsläge: 

Försökspersonen ligger på mage på ett stabilt underlag med underkroppen vilande mot och 

tårna i underlaget. Handflatorna och underarmarna vilar mot underlaget med armbågarna 

positionerade lodrätt under försökspersonens axlar. 

 

Genomförande: 

Under övningen lyfter försökspersonen upp sin underkropp från underlaget så att bara tårna 

samt underarmar och handflator har kontakt med underlaget. Blicken riktas något snett framåt 

så att nacken hålls i linje med resten av kroppen.  

Dosering: 

Övningen genomförs i tre set varannan dag under åtta veckor. Ett set innebär att 

försökspersonen står i plankpositionen så länge denne orkar och sedan vilar halva den tiden, 

detta upprepas tre gånger. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3. 

Modifierat double leg lowering test enligt Sharrock et al. (2011) 

Förberedelser: 

Testledaren markerar referenspunkter på försökspersonens trochanter major och fibulas 

laterala epicondyl med tejp.  

 

Utgångsläge: 

Försökspersonen ligger på rygg på en brits. Vid det första testet kontrollerar testledaren att 

försökspersonen kan tippa sitt bäcken bakåt och hålla den positionen medan han/hon sänker 

benen. Innan testet placeras en BPU under försökspersonens ländrygg. BPU är ett instrument 

som används för att mäta tryck och utgörs av en mindre luftkudde. Den pumpas upp med 

hjälp av en handpump och trycket avläses på en mätare kopplad till kudden (Hagins et al., 

1999; Sharrock et al., 2011). Försökspersonen instrueras att tippa sitt bäcken bakåt och sedan 

pumpar testledaren upp PBU till 40mgHg. Testledaren lyfter sedan passivt försökspersonens 

ben till 90° i höftleden (raka ben). 

 

Utförande: 

Försökspersonen sänker långsamt sina ben och försöker att bibehålla trycket på PBU. Att 

försökspersonen inte klarar av att hålla trycket på PBU innebär att ländryggen lättat från 

kudden och att försökspersonen därmed tappat förmågan att stabilisera ryggraden. Testledaren 

ger en verbal varning när trycket sjunker och närmar sig gränsvärdet på 30mgHg. Om 

försökspersonen då inte orkar återskapa trycket avbryts testet. Testledaren sätter sin arm under 

försökspersonens ben i den position de är när trycket gått under gränsvärdet. Resultatet 

(grader av höftvinkel) avläses mot en goniometer och avrundas till närmaste hel grad.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4. 

Dynamiskt curl-test enligt Sparling et al. (1997). 

Utgångsläge: 

Försökspersonerna tar av sig skorna och ligger på rygg på en matta, med låren vinkelräta mot 

golvet och 90° vinkel i knälederna. Fötterna placeras mot en vägg. En psoaskudde placeras 

som stöd under försökspersonens fötter. En punkt mitt på vardera låren mäts ut och markeras 

med tejp (eget tillägg). Händerna fattar tag distalt på motsatt överarm så att armarna är låsta 

och vilar mot bröstkorgen. Hakan hålls mot bröstet. 

 

Utförande: 

Försökspersonen böjer överkroppen och lyfter övre delen av ryggen från golvet så att han/hon 

kommer åt att röra vid tejpen på låren med sina armbågar. En repetition är färdig när 

försökspersonen nuddat tejpen och sedan återgått till utgångspositionen. Varje repetition ska 

göras i takt med en metronom inställd på 50BPM, det vill säga 25 repetitioner/minut. Testet 

avbryts när försökspersonen (1) inte längre kan hålla takten; (2) när försökspersonens fötter 

inte längre har kontakt med väggen; (3) när försökspersonen inte längre når fram till tejpen 

med sina armbågar. Antalet utförda repetitioner noteras i testprotokollet. 

 

 

 



 

 

Bilaga 5. 

Statiskt uthållighetstest enligt Ito et al. (1996). 

Utgångsposition: 

Försökspersonen ligger på rygg på golvet, med båda benen lyfta och böjda så att höft- och 

knäled är vinklade 90°. Händerna fattar tag distalt på motsatt överarm så att armarna är låsta 

och vilar mot bröstkorgen. 

 

Genomförande: 

Försökspersonen böjer huvudet framåt maximalt och håller den positionen under hela testet. 

Testet avslutas när försökspersonen inte längre kan hålla den flekterade positionen. Antalet 

sekunder positionen upprätthölls noteras i testprotokollet. 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 6. 

Testprotokoll  

 

 

 

 

Baseline 

Interventionsperiod 

 

Testtillfälle: _________ 

Datum: _____________ 

Testledare:___________ 

Försöksperson 1 

1. Stabilitetstest: _____°  

                  

2. Dynamisk test:_____ st    

     

3. Statiskt test:_____ s 

Försöksperson 2 

1. Stabilitetstest: _____°  

                  

2. Dynamisk test:_____ st    

     

3. Statiskt test:_____ s 

Ev. kommentarer: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 


