
EXAMENSARBETE

2004:43 HV

SJUKGYMNASTEXAMEN • C-NIVÅ

Institutionen för Hälsovetenskap
Avdelningen för Sjukgymnastik

Vetenskaplig handledare: Anita Melander Wikman

2004:43 HV • ISSN: 1404 - 5516 • ISRN:  LTU - HV - EX - - 04/43 - - SE

HÄLSOVETENSKAPLIGA UTBILDNINGAR

MARIA GRANSTRÖM
MARIA GRUNDSTRÖM

LINDA LIDMAN

CORETRÄNING
Finns det ett samband mellan
bålmuskulatur och balans?



Luleå tekniska universitet   
Institutionen för hälsovetenskap 
Sjukgymnastprogrammet 120p 
Examensarbete 10p 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Coreträning 
 

  Finns det ett samband mellan bålmuskulatur och balans? 
 

Coretraining 
 

Is there a connection between core muscles and balance? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Granström   Examinator Universitetslektor  
Maria Grundström   Gunvor Gard 
Linda Lidman   Handledare Universitetsadjunkt  
Vt-04    Anita Melander-Wikman 
    Metodhandledare Leg. Sjukgymnast 
    Fredrik Stene 
 
 



Abstrakt 
Coreträning består av statiska och dynamiska övningar för bålmuskulaturen. Syftet med studien var 
att ta reda på om det fanns ett samband mellan bålmuskulatur och balans samt om en 
träningsperiod med Coreträning kunde påverka balansen. En litteraturstudie har gjorts där åtta 
artiklar granskades. Dessutom bestod studien av en empirisk del där nio försökspersoner fick sin 
statiska och dynamiska balans testad före och efter en 4-veckors period med Coreträning. Som 
mätmetod användes unilateral stance test med NeuroCom® Balance Master® 8.03 och dynamic 
balance test med Biodex® Balance System. Vår litteraturstudie visade att bålmuskulaturen 
generellt sett kunde inverka på balansen både hos friska individer, personer med stroke och 
cerebral pares. Resultatet från studiens empiriska del kunde dock ej styrka detta. Medelvärden för 
testerna av den statiska balansen visade totalt sett på en försämring av balansen efter 
träningsperioden. Medelvärden av den dynamiska balansen visade en försämring hos samtliga 
försökspersoner. Vår slutsats var att det krävdes vidare forskning om Coreträning som en metod 
för balansförbättring.   
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Bakgrund 
Med Coreträning tränas bålens muskulatur (Elphinston & Pook, 2003). Bålkontroll behövs för att 

stå upprätt och för att förbli stabil vid ändring av positioner samt vid rörelse (Karatas et al, 2004). 

Enligt Santana (2003) har Coreträning blivit mycket uppmärksammad det senaste årtiondet. 

Santana tror att det kan beror på att professioner som arbetar med att stärka muskelstyrka och 

kondition anser att atletisk styrka kommer från centrum av kroppen, alltså dess core.  

 

Allt eftersom mänskligheten fått ökade kunskaper om balans och dess bakomliggande mekanismer 

har definitionen av begreppet förändrats (Shumway-Cook & Woollacott, 1995). Med balans avses 

”en varelses förmåga att behålla sin jämvikt” (Nationalencyklopedin, 1990). Balans ingår i 

samlingsbegreppet postural kontroll (Shumway-Cook & Woollacott, 1995). Bader-Johannsson 

(1991) definierar begreppet som nervsystemets sätt att med optimal muskelspänning aktivera 

muskulatur i olika ställningar, vid olika rörelser och yttre störning, i syfte att bibehålla 

tyngdpunktens verkningslinje inom understödsytan. Bader-Johannsson menar vidare att en normal 

postural kontroll är resultatet av normal balans, koordination, psykisk jämvikt och neuromuskulär 

snabbhet. Den posturala kontrollen upprätthålls av ett nära samspel mellan muskuloskeletala och 

neurologiska system (Shumway-Cook & Woollacott, 1995). Komponenter som ingår i det 

muskuloskeletala systemet är ledernas rörelseomfång, nervernas flexibilitet, muskelproportioner 

och biomekaniska förhållanden mellan kroppsdelar. I det neurologiska systemet ingår fem 

komplexa funktioner: 1) Motoriska processer i form av kopplingen mellan muskler och nerver 

samt överföring av nervimpulser till muskler. 2) Syn, hörsel och känsel. 3) System som organiserar 

information från nervimpulser, syn, hörsel och känsel. 4) Förmågan att bearbeta och skapa 

handling utifrån informationen. 5) Högre funktioner vilka gör det möjligt för kroppen att anpassa 

sig och vara förutseende till omgivningen (Shumway-Cook & Woollacott, 1995). Bearbetning och 

analysering av den neurologiska och muskuloskeletala informationen sker i hjärnstammen och i 

lillhjärnan som i sin tur ger signaler om vilken motorik som ska vidtas (Lännergren, Ulfendahl, 

Lundeberg & Westerblad, 1998). Förutom dessa faktorer inverkar även individuella skillnader i 

människans biomekaniska uppbyggnad och i vilken miljö hon befinner sig i samt vilka vardagliga 

aktiviteter individen har (Shumway-Cook & Woollacott, 1995. Lepers, Bigard, Diard, Gouteyron 

& Guezennec, 1997). Postural kontroll är på så vis ett mycket komplext system där många 

komponenter samverkar (Shumway-Cook & Woollacott, 1995). 
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Balans beskrivs även som förmågan att behålla jämvikt i ett gravitationsfält genom att hålla eller 

återföra tyngdpunkten över sin understödsyta (Karatas, Çetin, Bayramogul & Dilek, 2004). 

Begreppet balans delas ofta in i statisk och dynamisk balans. Statisk balans förklaras av Jarnlo 

(1986) som förmågan att i en given position bibehålla balansen. Den dynamiska balansen 

definieras som förmågan att behålla balansen när huvudet rör sig i förhållande till bålen, när både 

bålen och extremiteterna rör sig i förhållande till underlaget eller när kroppen rör sig i förhållande 

till ett rörligt underlag (Jarnlo, 1986). Cachupe, Shifflett, Kahanov och Wughalter (2001) förklarar 

dynamisk balans som kroppens förmåga att hålla jämvikt under förhållanden som orsakar 

förändring av tyngdpunktens position, som i sin tur kräver muskelaktivet. Muskelaktivitet och 

musklernas längd regleras av muskelspolen (Shumway-Cook & Woollacott, 1995). Syftet med 

muskelaktiviteten kan antingen vara att utföra själva rörelsen eller att hålla vissa kroppsdelar i ett 

bestämt läge (Lännergren et al, 1998). En effektiv rörelse är en rörelse som är den ändamålsenliga 

för uppgiften, individen och miljön vid en viss tidpunkt. En rörelse som är effektiv är beroende av 

rätt anpassad koordination mellan kroppen och den omgivande miljön. Det krävs även en förmåga 

till att kontrollera fördelning av inre och yttre krafter för att utföra rörelser effektivt (Higgins, 

1991). I stilla upprätt stående finns normalt ett så kallat posturalt svaj, detta är resultatet av 

musklernas ständiga aktivitet för anpassning och förmåga att skapa jämvikt och balans hos 

individen (Shumway-Cook & Woollacott, 1995). De muskler som arbetar och är aktiva under 

upprätt stående är vaderna, framsida underben, sätesmuskulatur, framsida/utsida höft, raka 

ryggmuskeln och magmuskulaturen (Shumway-Cook & Woollacott, 1995). Dessa muskler är 

människans posturala muskulatur (Lännergren et al, 1998).  

 

Förmågor inklusive balans kan förbättras genom träning. Detta på grund av kroppens fantastiska 

förmåga till anpassning (Forsberg 1995). När kroppen påverkas på olika sätt svarar den med 

förändringar exempelvis med starkare muskulatur för att bättre tåla denna påverkan, menar 

Forsberg (1995). Denna motoriska inlärning sker som en process vid erfarenhet eller träning som 

då leder till långvariga funktionsförbättringar (Schmidt, 1988). Vid träning inom idrotten är ofta en 

hög involvering av muskulatur önskvärd medan träning i rehabiliteringssyfte föredrar en måttlig 

involveringsnivå (Andersson, 1998). Det finns många behandlingsmetoder för att förbättra 

balansen. Exempel på detta kan vara metoder som syftar till att förändra den sensoriska 

stimuleringen eller stärka postural muskulatur (Shumway-Cook & Woollacott, 1995).  
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Bålmuskulaturen, kroppens core, kan tränas med hjälp av stabilitetsbollar eller med egna kroppen 

som motstånd. Detta är två av de nya populära Coreträningsmetoderna (Santana, 2003. King, 

2000). Vid träningscentret Inpuls, Luleå bedrivs Coreträning. Träningen består av statiska och 

dynamiska övningar med den egna kroppen som motstånd. De magmuskler som Inpuls corepass 

fokuserar på är rectus abdominis, external oblique, internal oblique och transversus abdominis. M. 

erector spinae, quadratus lumborum, latissimus dorsi  är de ryggmuskler som framförallt aktiveras 

under passet. De muskler kring höftleden som stärks är m. gluteus maximus, m. gluteus medius 

och  m. iliopsoas (Clark, Fater & Reuteman, 2000). För närmare beskrivning gällande musklernas 

ursprung, fäste och funktion se bilaga 1.   

 

Syfte 
Syftet med studien är att ta reda på om det finns ett samband mellan bålmuskulatur och balans samt 

om en träningsperiod med Coreträning kan påverka balansen.  

 

Frågeställningar 

1. Hur kan bålmuskulaturen generellt sett inverka på balansen? 

2. Hur påverkas den statiska balansen genom en träningsperiod med Inpuls Coreträning ? 

3. Hur påverkas den dynamiska balansen genom en träningsperiod med Inpuls Coreträning? 

 

Material och metod 
 
A. Litteraturstudie 
Frågeställning nummer ett besvarades genom en litteraturstudie. Sökning av vetenskapliga artiklar 

genomfördes i databaserna Academic search och Cinahl. De sökord som användes i olika 

kombinationer var följande: balance, postural control, trunk, torso, muscle och training. 

 

Urval 

Inklusionskriterier: 

 Empiriska studier 

 Artiklar publicerade inom åren 1994 och 2004. 

 Artiklar skrivna på svenska och engelska. 
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 Studier där bålmuskulatur och balans ingår som parametrar. 

Exklusionskriterier: 

 Artiklar som inte är tillgängliga på grund av för hög kostnad. 
 

Första sökningen (tabell 1) gav 155 träffar. Efter genomläsning av abstrakt beställdes 30 artiklar. 

Efter första granskningen exkluderades 15 eftersom de föll utanför inklusionskriterierna. Det 

kvarstod då 15 artiklar för vidare granskning. Nästa granskning innebar att ytterligare 7 artiklar 

exkluderades. Sammanlagt kvarstod 8 artiklar (tabell 2). 

 

Tabell 1. Utfall av sökning 
        
 Databaser och sökord  Antal träffar Antal relevanta  

Academic search 
”Balance and trunk” 13 7 
 
Cinahl 
”Balance and torso and muscle” 34 4 
“Trunk muscle and training and balance 36 5 
“Postural control and trunk and muscle 72 14 
      
SUMMA 155     30   
 

B. Empirisk studie 
Följande avsnitt beskriver uppsatsens empiriska del. De frågeställningar som kommer att besvaras 

är nummer två och tre. 
 
Försökspersoner 

I studien ingick nio försökspersoner, fem kvinnor och fyra män. Rekryteringen skedde genom 

anslag (bilaga 2) på träningscentret Inpuls, Luleå. Intresseanmälan, med namn och telefonnummer 

lämnades i receptionen.  Försökspersonernas variationsbredd var 20 – 30 år och deltagarnas 

medelålder var 24,2 år (m=24,2). Två försökspersoner tvingades avbryta studien p.g.a. sjukdom.  

Urval 

Exklusionskriterier:   

- Ej tidigare tränat Coreträning regelbundet på träningscentret Inpuls. 

- Ska inte under träningsperioden ändra aktuella träningsvanor. 
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Mätinstrument 

Balanstester utfördes i Winternet, Bodens testutrustning, NeuroCom® Balance Master® 8.03 och 

Biodex® Balance System. Testutrustningen är reliabilitetstestad (Cachupe et al, 2001. Brouwer, 

Culham, Liston, & Grant 1998).  Studier har visat att utrustningen kan påvisa förändringar gällande 

balans hos friska individer. (Cachupe et al. 2001. Brouwer et al 1998). NeuroCom® Balance 

Master® 8.03, (figur 1) mäter den statiska balansen. Den består av en kraftplatta där 

försökspersonerna fick stå på ett ben, med det andra benet i 90° flexion i knäleden (Balance 

Master®, operator´s manual 2001). Biodex® Balance System, (figur 3)  mäter den dynamiska 

balansen och den består av en rörlig rund platta som försökspersonerna fick stå på under testet 

(Balance Master®, operator´s manual 2001). 

 

Mätprocedur 

Försöksdesign 

Mätmetoder:     Mätmetoder: 

NeuroCom® - Statisk balans    NeuroCom® -  Statisk balans 

Biodex® - Dynamisk balans                 Coreträning fyra veckor Biodex® - Dynamisk balans 

 

Innan balanstesterna utförde testledarna själva testerna på utrustningen. Genom detta erhölls 

kunskap om hur testutrustningen fungerade, för att inget skulle gå fel under testen. Testledarnas 

provtest gav även vetskap om vilka instruktioner som var nödvändiga samt vilka frågor som skulle 

kunna uppstå. Innan försökspersonerna genomgick balanstesten fick de ett brev innehållande 

information om testen och träningsproceduren (bilaga 3). De fick därefter skriva under ett 

medgivande (bilaga 4) där de försäkrade att de läst brevet och gav medgivande om att deltaga i 

studien under de givna förutsättningarna. Därefter gavs en kortare beskrivning om utrustningen 

samt instruktion gällande testproceduren. För att minska antalet felkällor var det viktigt att exakt 

samma instruktioner gavs till samtliga deltagare. Försökspersonerna genomförde därefter 

balanstesterna två gånger varav endast det sista registrerades. Detta för att få vetskap om 

försökspersonernas balansförmåga innan träningsperioden. Alla tester utfördes på Winternet i 

Boden och samma testledare genomförde alla tester. Efter träningsperioden på fyra veckor, med 

Inpuls corepass, testades balansen återigen i testutrustningen, då utan provomgång. 
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NeuroCom® Balance Master® 

På NeuroCom® Balance Master® användes testet unilateral stance där den statiska balansen 

testades. Informationen som gavs till försökspersonerna gällande testet på NeuroCom® Balance 

Master® var att de först skulle stå och hålla balansen på vänster ben med andra benet i 90° flexion 

i knäleden (figur 1).  Tre omgångar skulle utföras med ögonen öppna och tre omgångar med 

ögonen stängda, varje omgång varade i 10 sekunder. Samma procedur utfördes sedan stående på 

höger ben (NeuroCom® Balance Master®, operator´s manual 2001). De uppmanades att hålla 

händerna i sidan under testen. Förlorade försökspersonerna balansen skulle de i längsta möjliga 

mån stå kvar med foten på kraftplattan även om detta innebar viftningar med armarna. På 

kraftplattan mättes försökspersonernas fötter in i standardiserad position med en vinkelmätare 

Brodin (figur 2), detta för att fötternas position skulle vara exakt densamma vid nästa testtillfälle. 

Hälens mitt var i linje med S-linjen på kraftplattan och digiti secundus var i linje med den blå 

horisontala linjen på kraftplattan. (NeuroCom® Balance Master®, operator´s manual 2001).  

 

 
Figur 1. Utgångsposition vid test av den statiska balansen på NeuroCom® Balance Master®. 

 
Figur 2. Fotens utgångsposition vid test av den statiska balansen på NeuroCom® Balance 

Master®. 
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Biodex® Balance System 

I Biodex® Balance System testades den dynamiska balansen med dynamic balance test (Biodex® 

Balance System, operations and severice manual 2000). Försökspersonerna instruktioner som gavs 

inför testerna på Biodex® Balance System var att testet varade under 35 sekunder och att armarna 

fick fritt arbeta för att hålla balansen när plattan lossades, svårighetsgrad ett användes. De 

informerades även att hålla sig inom den innersta cirkeln som visade sig på skärmen framför dem 

(figur 3). Detta skedde genom att ändra belastningen på fötterna (Biodex® Balance System, 

operations and severice manual 2000). Genom detta hölls plattan i plant/horisontalt läge (Biodex® 

Balance System, operations and severice manual 2000).  Försökspersonernas fötter mättes in i 

standardiserad position (figur 4), för att fötternas postion skulle vara exakt densamma vid nästa 

testtillfälle. Laterala malleolerna var i  höjd med G på balansplattans y-axel. På balansplattans x-

axel placerades vänster häl på 6 och höger häl på 16. Fötterna var 15º utåtroterade utmätt med 

goniometer.  

 

 
Figur 3. Utgångsposition vid test av den dynamiska balansen på Biodex® Balance System. 

 

 
Figur 4. Fötternas utgångposition vid test av den dynamiska balansen på Biodex® Balance 

System. 
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Träningsprocedur 

Försökspersonerna tränade Coreträning på träningscentret Inpuls, Luleå två gånger i veckan under 

fyra veckor. Samtliga försökspersoner som ingick i studien fick instruktioner om att inte ändra sina 

övriga träningsvanor. Coreträning är en träningsform där man under 30 minuter främst arbetar med 

mag- och ryggmuskulaturen. En instruktör leder passet och övningarna görs till musik. Passet 

börjar med att deltagarna tar varsin matta att ligga på. Corepasset inleds därefter med traditionella 

raka crunches. Dessa utförs i ryggliggande position med fötterna i golvet och med händerna i 

nacken eller på bröstet. Genom att spänna magmuskulaturen lyfts skulderbladen från golvet, 

svanken ska dock ha kontakt med underlaget (Bilaga 5, figur 1). Därefter uppmanar instruktören 

deltagarna att sitta på golvet med armar och ben i luften. Detta är en statisk övning för bålen 

(bilaga 5, figur 2). Deltagarna instrueras sedan till att sätta ner underarmarna i golvet och sträcka 

fram ett ben i taget, därefter båda benen. I denna övning tränas, förutom magmuskulaturen, även 

höftböjaren (bilaga 5, figur 3-4). Deltagarna får sedan återigen utföra en statisk övning, genom att 

belasta underarmar och tår i vågrät position. Instruktören påpekar vikten av att hålla kroppen i en 

rak linje (bilaga 5, figur 5). Nästa övning sker i sidoposition med belastning på ena underarmen 

och utsidan av foten. De får i denna position föra höften uppåt och nedåt (bilaga 5, figur 6). 

Corepasset går sedan över till styrkeövningar för ryggen genom traditionella raka och sneda 

ryggresningar. Dessa utförs i magliggande position, med blicken riktad i golvet och med händerna i 

nacken. Genom att spänna ryggmuskulaturen lyfts överkroppen från golvet (bilaga 5, figur 7). 

Därefter får deltagarna stående utföra tre balansövningar. Den första är enbensstående med ena 

benet i 90° flexion i höft- och knäled. Denna övning övergår sedan till att deltagarna växelvis för 

armarna framåt-uppåt samtidigt som det uppdragna benet sträcks bakåt och tillbaka igen till 

hopkurad position (bilaga 5, figur 8-9). I den tredje balansövningen läggs foten på motsatt knä för 

att gå ner i sittande position (bilaga 5, figur 10). Därefter får deltagarna utföra traditionella sit-ups, 

sneda och raka med handklapp. Dessa utförs i ryggliggande position med fötterna i golvet och 

händerna i nacken eller på bröstet. Genom att spänna magmuskulaturen lyfts överkroppen från 

golvet i riktning mot knäna (bilaga 5, figur 11). Corepasset avslutas med en kortare stretching för 

mage, rygg och höftböjare (bilaga 5, figur 12-14). 
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Statistisk analys 

En kvantitativ analys av resultat på balanstester har gjorts på grupp- och individnivå för att 

åskådliggöra förändringar av balans. Databehandling är bearbetad i Excel för Windows 2000. 

Medelvärden har räknats ut för alla tester. Dessa har illustrerats i figurer. 

 

Etisk prövning 

Studien godkändes av etikgruppen vid Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för 

hälsovetenskap. 

 

Resultat 
Avsnittet inleds med att litteraturstudiens resultat redovisas, därefter följer resultaten från den 

empiriska delen av studien.  

 

Hur kan bålmuskulaturen generellt sett inverka på balansen? 

En stark och stabil core bidrar inte bara till att våra rörelser kan utföras på ett optimalt sätt utan den 

bidrar även till att upprätthålla postural kontroll. Har bålens muskulatur rätt längd och god styrka 

kommer musklerna att aktiveras vid rätt tid, med rätt kraft och vid rätt rörelse för att ge postural 

kontroll menar Clark et al. (2000). Med begreppet core menar Clark et al. (2000) länd-, bäcken- 

och höftkomplexet som består av 29 muskler. Här ligger kroppens tyngdpunkt och alla rörelser 

startar i detta område. Nedsatt styrka i området kan ge obalans mellan muskulaturen och ett 

felaktigt hållningsmönster. Författarna menar dessutom att det behövs en stark core för att kunna 

utföra vardagliga sysslor och rörelser på ett optimalt sätt. Artikeln beskriver vidare att hela kroppen 

hänger ihop. Till exempel ingår många av knäets muskler i bålmuskulaturen eftersom de fäster i 

bäckenet. Coreträning bör därför ingå i alla rehabiliteringsprogram för att individen ska kunna 

rehabiliteras optimalt menar Clark et al. (2000).  

 

I Functional load abdominal training part 1 och part 2 säger Norris (2001) att en konsekvens av 

svag bålmuskulatur och obalans mellan dessa muskler är nedsatt postural kontroll. Denna obalans 

kan dock motverkas genom träning. Författaren påpekar vikten av ett varierat träningsprogram vid 

styrketräning av magmuskulaturen. Träningen bör bestå av både raka och sneda sit-ups samt både 

statiska och dynamiska övningar. På så vis engageras samtliga muskler. För att maximal kraft och 
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funktion ska kunna utvecklas är det viktigt att muskulaturen har rätt längd, stretching bör därför 

ingå i träningspasset menar Norris (2001). Vidare anser författaren att magmuskulaturen har två 

huvuduppgifter, dels att utföra rörelser av bålen men även att stabilisera kotpelaren. Stabiliserande 

magmuskulatur har en förmåga till adaptation, genom att de aktiveras innan en rörelse av övriga 

kroppen indiceras (Norris, 2001).  

 

M. transversus abdomins (TrA)  spelar en viktigt roll gällande bålkontroll, orientering av bålen 

samt när det gäller kroppshållning (Hodges, 1999). Författaren har studerat vilken roll TrA spelar 

avseende länd- och bäckenstabilitet. TrA är den djupast belägna magmuskeln. Den har en 

begränsad förmåga till att utföra rörelser av bålen, dess främsta uppgift är därför att stabilisera. 

Hodges (1999) menar utifrån studien att det finns samband mellan TrA och stabilitet i länd- och 

bäckenområdet.  

 

Resultatet i en finsk studie gjord av Kuukkanen och Mälkiä (2000) visade att det posturala svajet 

var nästintill oförändrat efter en träningsperiod av bålen och extremiteter. De 90 personerna som 

ingick i studien hade alla haft ländryggssmärta mer än tre månader. Smärtan var dock minskad 

efter träningsperioden i jämförelse med kontrollgruppen. Kuukkanen och Mälkiä (2000) menar 

dock att det krävs en viss muskelstyrka för balans.  

 

Resultaten i Karats et al. (2004) visade att det fanns ett signifikant positivt samband mellan 

bålmuskelstyrka och resultatet på Bergs balanstest hos halvsidesförlamade strokepatienter. 

Resultaten av studien indikerar att även små styrkenedsättningar i bålmuskulaturen hos denna 

patientgrupp kan ge försämrat resultat på Bergs balanstest. De testade den isometriska och den 

isokinetiska reciproka bålstyrkan både i flexion och i extension. Studien innefattade 38 

halvsidesförlamade strokepatienter och kontrollgruppen bestod av 40 friska individer. Syftet med 

studien var att jämföra bålmuskelstyrkan hos denna patientgrupp med en kontrollgrupp och att 

utvärdera om bålmuskelstyrka är kopplad till balans och funktionell oförmåga (Karats et al, 2004). 

 

Vid gångträning på rullband med en halvsidesförlamad strokepatient kunde Mudge, Rochester och 

Recordon (2003) visa att Bergs balanstest förbättrades under träningsperioden och att förbättringen 

kvarstod under uppföljningsveckorna. Även att sträcka sig lateralt i sittande ökade under 
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träningsperioden både till höger och vänster och förbättringen kvarstod på höger sida efter 

träningsperioden men inte till vänster (Mudge et al, 2003).    

 

Genom target training av bålen ökade sex barn med cerebral pares sin balans i sittande enligt 

Butler (1998). Studien visar att alla sex barnen ökade sin kontroll av aktiva rörelser och alla barn 

klarade av att sitta utan stöd inom tolv till tjugofem veckors träning. Med target training menas att 

personen lär sig kontrollera en eller två leder i taget (Butler, 1998).  

 

Tabell 2. Undersökta studier 
Författare Sammanfattning Resultat 

Clark, Fater & Reuteman, 2000 
 
 

Def. Begreppet core. Förklarar varför 
det är viktigt med en stark core och 
hur man tränar den. 

Stark core krävs för att kunna utföra 
rörelser på ett optimalt sätt. Stark 
core minskar risken för skador och 
bidrar med god hållning och postural 
kontroll. 
 

Norris, 2001 (Part 1) 
 
 

Redovisar magmuskulaturens 
uppgifter och hur den bör tränas. 
Beskriver begreppet svag bål-
muskulatur och vad det kan bidra 
med. 

Magmuskulaturen har i uppgift att 
röra bålen och stabilisera kotpelaren. 
Stark bål ger oss god hållning,  
minskad risk för skador/ ländryggs-
smärta. Träningen ska vara varierad, 
stretching bör ingå.  

Norris, 2001 (Part 2) 
 
 

Bygger på part 1. Beskriver vilka 
muskler som engageras vid sit-ups 
och när benen i liggande lyfts från 
golvet. Redogör för hur dessa 
övningar görs på rätt sätt och vad 
som kan hända om de görs på fel sätt. 
 

Rectus abdominis vill tippa bäckenet 
framåt under sit-ups. De djupa 
magmusklerna motverkar detta och 
håller ryggen flekterad. Med svaga 
djupa magmuskler kommer sit ups 
utföras i hyperextension av ryggen. 
Viktigt att först ha starka djupa 
magmuskler innan träning inleds så ej 
ryggen far illa. 

Hodges, 1999 
 

Studerat vilken roll m. transversus 
abdominis (TrA) spelar när det gäller 
lumbal- bäckenstabilitet. 

TrA är den magmuskel som aktiveras 
först vid rörelser av extremiteter.  
Aktiveras dock endast då extremiteter 
rörs snabbt. Det finns ett samband 
mellan TrA och stabilitet i lumbal- 
bäckenområdet. TrA spelar därför en 
viktigt roll gällande bålkontroll, 
orientering av bålen samt när det 
gäller kroppshållning. 
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Fortsättning, tabell 2 
Författare Sammanfattning Resultat 

Kuukkanen & Mälkiä, 
2000 

Studerade om träning kunde 
minska graden av posturalt svaj, 
smärta och funktionell oförmåga 
hos personer med ländryggs-
smärta. 90 pers ingick, tre grupper: 
intensiv träning hemträning/ 
kontrollgrupp. Frågeformulär 
gällande bakgrund o fritid. 
Ostwestry, Borgskala. Test av 
posturalt svaj på kraftplatta 
före/efter träning. 
 

Posturala svajet var nästintill 
oförändrat efter träning. Minskad 
ländryggssmärtan i jämförelse med 
kontrollgruppen. Viss muskelstyrka 
krävs  för balans. Andra studier har 
visat att muskuloskeletala störningar 
har en inverkan på balansen.  

Karats, Çetin, Bayramogul 
& Dilek, 2004 

Studerade om isometrisk och 
isokinetisk bålstyrka påverkar 
balansen hos halvsidesförlamade 
strokepatienter. Bergs balanstest 
användes för att mäta balansen. 
 

Testerna visade ett signifikant 
positivt samband mellan bålstabilitet 
och balans hos denna patientgrupp. 
Resultaten indikerar att även små 
försämringar i bålmuskulaturen kan 
påverka balansen hos denna 
patientgrupp.  

Mudge, Rochester & 
Recordon, 2003 

Studerade om en halvsides-
förlamad strokepatient genom 
gångträning på rullband bland 
annat kunde öka sin balans och 
bålkontroll. Utvärderades genom 
bergsbalanstest och hur långt 
lateralt personen kunde nå i 
sittande. 

Bergs balanstest förbättrades under 
träningsperioden och kvarstod fyra 
veckor senare. Sträcka sig lateralt i 
sittande ökade under tränings-
perioden både till höger och vänster 
och kvarstod till höger sida efter 
träningsperioden men inte till 
vänster.    

Butler, 1998 
 

Studerar om sex barn med cerebral 
pares, genom target training av 
bålen, kunde förbättra sin balans i 
sittande. 

Alla barnen kunde sitta utan stöd 
inom tolv till tjugofyra veckors 
träning. 
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Förutom att utföra rörelser av bålen har bålmuskulaturen även i uppgift att stabilisera lumbal-

bäckenområdet (Kuukkanen och Mälkiä, 2000). Stabilisering sker vid de flesta rörelser av 

extremiteterna eftersom muskulaturen aktiveras innan rörelser indiceras (Norris, 2001. Hodges, 

1999). Anledningen till detta är att bålmuskulaturen har en central position i vår kropp och många 

muskler fäster i området (Clark et al. 2000). Hos friska individer bidrar god länd- och 

bäckenstabilisering t.ex. med god hållning och minskad risk för felställningar (Clark et al, 2000). 

Aktiva rörelser i vardagen kan därigenom utföras på ett optimalt sätt där kroppens strukturer 

belastas optimalt (Clark et al, 2000). Risken för skador kan på så sätt minska (Norris, 2001). En bra 

kroppshållning, där leder och muskler har rätt position och egenskaper, kommer även att underlätta 

för individen att upprätthålla postural kontroll (Clark et al, 2000). I samlingsbegreppet postural 

kontroll ingår begreppet balans (Shumway-Cook & Woollacott, 1995). Denna förmåga är 

nödvändig för alla individer och i alla situationer som hon befinner sig i (Shumway-Cook & 

Woollacott, 1995). Sammanfattningsvis finns det klara samband mellan balans och bålmuskulatur 

hos friska individer. Detta samband grundar sig på bålmuskulaturens förmåga att upprätthålla 

stabilitet och på så sätt bidra med god kroppshållning. God hållning leder vidare till bättre 

förutsättningar för postural kontroll och balans. 

 

Styrka i bålmuskulaturen har visat sig inverka på balansen hos strokepatienter och små 

nedsättningar i bålmuskulaturens styrka kan visa sig på Bergs balanstest (Karats et al, 2004. Mudge 

et al, 2003). Gångträning på rullband kan inverka på balansen och bålens funktion (Mudge et al, 

2003). Detta kan tyda på att man inte specifikt behöver träna bålen för att få en bättre funktion. 

Fast å andra sidan har det visat sig att specifik target training av bålen kan ge bättre balans i 

sittande och bättre kontroll av aktiva rörelser hos barn med cerebral pares (Butler, 1998). Däremot 

verkar inte muskelstyrka i bålen visa någon effekt på det posturala svajet hos personer med 

ländryggsmärta (Kuukkanen och Mälkiä 2000). Både strokepatienter och barn med cerebral pares 

som har problem med bålstabiliteten har också problem med balansen (Karats et al, 2004. Mudge 

et al, 2003. Butler, 1998).   
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Hur påverkas den statiska balansen genom en träningsperiod med Inpuls Coreträning? 

Figur 5 till och med 8 visar förhållandet mellan mättillfälle ett och två av det genomsnittliga 

posturala svajet vid enbensstående på vänster respektive höger ben, med öppna respektive stängda 

ögon. Försökspersonerna sju och åtta har valt att avbryta studien, båda på grund av sjukdom.     
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Figur 5. Förhållandet mellan mättillfälle ett och två, genomsnittligt posturalt svaj vid 

enbensstående på vänster ben med öppna ögon.  

 

När man studerar resultaten från de olika testtillfällena i figur 5 finner man inga större förändringar 

hos de olika testpersonerna. Orsaken till att försöksperson tre har en starkt avvikande stapel är att 

personen tappade balansen och markerades för ett fall vid det andra testtillfället. 
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Figur 6. Förhållandet mellan mättillfälle ett och två, genomsnittligt posturalt svaj vid 

enbensstående på höger ben med öppna ögon.  
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När man studerar resultaten från de olika testtillfällena i figur 6 finner man inte heller här några 

större förändringar hos de olika testpersonerna. Det man kan se är att resultatet indikerar att det har 

skett en marginell förbättring av det genomsnittliga posturala svajet vid enbensstående på höger 

ben med öppna ögon.   
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Figur 7. Förhållandet mellan mättillfälle ett och två, genomsnittligt posturalt svaj vid 

enbensstående på vänster ben med stängda ögon.  

 

Resultaten i figur 7 visar även de att ingen större förändring av det genomsnittliga posturala svajet 

har skett. Hos försökspersonerna fyra och fem kan man se en markant försämring från testtillfälle 

ett till två. Försökspersonerna fyra och fem noterades för fall i samtliga försök vid det andra 

testtillfället. 
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Figur 8. Förhållandet mellan mättillfälle ett och två, genomsnittligt posturalt svaj vid 

enbensstående på höger ben med stängda ögon.  
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I figur 8 ser man hos försökspersonerna två, fyra och nio en förbättring av det genomsnittliga 

posturala svajet. Hos försöksperson fem, sex och nio är skillnaden markant.  Försöksperson nio 

markerades för fall i alla tre försök vid första testomgången. Hos övriga försökspersoner ses 

marginella försämringar efter genomgången träningsperiod. 

 

Hur påverkas den dynamiska balansen genom en träningsperiod med Inpuls Coreträning? 

Figur 9 till och med 11 visar den dynamiska balansen före och efter genomgången träningsperiod. 

Försökspersonerna sju och åtta har avbrutit studien på grund av sjukdom. 
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Figur 9. Allmänt balansindex, dynamisk balans. 

 

I figur 9 ser man ett marginellt försämrat resultat hos alla deltagare i studien, dock en något större 

försämring hos försökspersonerna ett och nio.  
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Figur 10. Framåt/bakåt balansindex, dynamisk balans. 
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Av resultatet i figur 10 kan vi utläsa att samtliga försökspersoner har försämrade resultat om man 

jämför de olika testtillfällena. Framför allt är det testperson ett, tre och nio som försämrat sina 

testresultat mest. Testperson två och fyra har nästintill identiska testresultat vilket indikeras av att 

de bägge markörerna i stort sett ligger på varandra.  
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Figur 11. Medialt/lateralt balansindex, dynamisk balans. 

 

När vi studerar testpersonernas resultat i figur 11 finner vi även här ett försämrat resultat. Det är 

endast en person, testperson tre, som har förvärvat en liten förbättring. Testperson sex har också i 

stort sett likvärdiga resultat mellan testtillfälle ett och två. Den största försämringen finner vi hos 

testperson ett och fyra.  

 

Diskussion 
Den moderna människan lever i en värld präglad av yttre och inre krav. Hon förväntas vara 

vältränad, ha en lycklig familj, ett välbetalt arbete, ett vackert yttre och en stimulerande fritid. De 

förväntade kraven som ställs på dagens människor står i stark kontrast till hur vårt samhälle 

egentligen ser ut. För att uppfylla människans behov sker därför en ständig utveckling av nya 

träningsformer på träningscentren. Dessa erbjuds till allmänheten runt om i världen och är inte 

sällan inspirerade av sjukgymnastik. Just denna överföring av kunskaper från sjuk- till friskvård är 

mycket intressant eftersom den ger människan nya möjligheter till hälsa och motion. Ofta sker en 

modifiering av träningsformerna på träningscentren för att passa allmänheten. Tack vara detta sker 

ett viktigt utbyte då sjukgymnastiken får ha del av träningsutvecklingen. Träning på 

 18



träningscentren ställer dock krav på individen gällande planering och anpassning men den är 

framförallt kostsam. Därför anser vi att det borde ligga i träningscentrens och utövarens intresse att 

effekterna av de olika träningsformerna är kvalitetsanalyserade. På träningscentret Inpuls i Luleå 

bedrivs bland annat Coreträning, där man i passförklaringen säger att ”Coreträning förbättrar din 

balans”. Genom att undersöka de effekter som Coreträningen ger, ökar kunskapen gällande 

träningsformen. Denna kunskap kan vara av stor vikt både för friska träningsutövare, instruktörer 

och sjukgymnaster eftersom denna typ av träning även förekommer inom sjukgymnastik vid 

rehabilitering av funktionshinder. 

 
Hur kan bålmuskulaturen generellt sett inverka på balansen? 

För att människan ska fungera i vardagen är god balans en nödvändighet. Denna förmåga krävs i 

alla situationer som individen utsätts för (Shumway-Cook & Woollacott, 1995). Ofta diskuteras 

balansförmåga tillsammans med synförmåga och aktivitet i vadmuskulatur. Mer sällsynt är att 

balans direkt kopplas till bålens muskulatur trots att även dessa muskler ingår i människans 

posturala muskulatur. Av den anledningen låg det i vårt intresse att undersöka och besvara 

ovanstående frågeställning genom en mindre litteraturstudie.  

 

Resultatet av litteraturstudien visar att det finns ett samband mellan bålmuskulatur, även kallad 

core, och balans både hos friska och hos personer med cerebral pares och stroke. Sambandet 

präglas av bålmuskulaturens stabiliserade funktion som bidrar till att människan kan utföra rörelser 

kontrollerat med god hållning. I sin tur leder denna goda hållning till att förutsättningarna för god 

balans underlättas. Detta stöds av Shumway-Cook & Woollacott, (1995) de menar att postural 

kontroll är ett komplext system där många komponenter samverkar. Litteraturstudien gav även 

kunskap om att de flesta skador ger balansstörningar och att bålmuskulaturen på så vis inverkar vid 

många olika tillstånd. Bålmuskulaturen är människans centrum och alla rörelser utgår härifrån 

(Clark et al. 2000).  Av den anledningen anser Clark et al. (2000) att träning av bålmuskulaturen 

bör ingå i alla rehabiliteringsprogram. Genom att kombinera traditionell sjukgymnastisk 

behandling med styrketräning för bålen kan rehabiliteringen på så vis förbättras. Enligt Forsberg 

(1995) är detta tack vare människans fantastiska förmåga till anpassning.  
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De sjukdomstillstånd som närmare uppmärksammades och resulterade i relevanta artiklar vid våra 

sökningar var: ländryggsmärta, cerebral pares och stroke. Litteraturstudien kunde visa att dessa 

personer hade nedsatt balansförmåga och samtidigt ofta en nedsatt styrka i bålmuskulaturen. 

Artiklarna kunde även visa att styrketräning för bålen gav förbättrad balans för personer med 

cerebral pares och stroke. Denna förändring kunde till och med synas på Bergs balanstest (Karats 

et al, 2004). Det tycks även finnas en positiv förebyggande effekt, gällande ländryggsmärta, genom 

att stärka bålmuskulaturen (Kuukkanen & Mälkiä, 200). Återigen handlar det om den stabilitet som 

muskulaturen bidrar med. Denna ger vidare förutsättningar för muskulaturen att skydda och 

fungera optimalt, därigenom kan smärta motverkas. För att muskelstyrkan ska kunna användas i 

vardagen anser vi att det är viktigt att den tränas funktionellt. Uttrycket: ”Man blir bra på det man 

tränar” gäller även här i högsta grad.    

 

Med vetskap om vilka effekter en stark bålmuskulatur bidrar med, anser vi att sjukgymnaster bör 

ha denna viktiga muskelgrupp i åtanke vid flertalet sjukgymnastiska insatser. Att tidigt stärka 

bålmuskulaturen och på så vis sträva efter att patienten ska ha en god hållning tror vi kan 

underlätta rehabiliteringen. En av sjukgymnastens viktigaste egenskap, anser vi, är förmågan att se 

människan som en helhet. Har man som sjukgymnast en förståelse för hur kroppens funktioner 

samverkar är förutsättningarna goda för att bidra med ett positivt behandlingsresultat. Alltför stora 

slutsatser går ej att dra av litteraturstudien. Detta av den anledning att antalet undersökta artiklar är 

för litet.  

 

Hur påverkas den statiska balansen genom en träningsperiod med Inpuls Coreträning ? 

På Inpuls corepass använder man den egna kroppen som motstånd och alla övningar sker på fast 

underlag. Eftersom man på så vis utövar statiska övningar för bålmuskulaturen förväntade vi oss 

att resultaten skulle visa förbättringar på tester av den statiska balansen. Vi fann även i 

litteraturstudien ett starkt stöd för att träning av bålmuskulaturen hos friska kan ge bättre balans. 

Våra testresultat av den statiska balansen när försökspersonerna hade ögonen öppna visar dock 

marginella förändringar förutom hos en person som är markant sämre vid andra testomgången på 

vänster ben. Resultaten baseras på tre försök både på vänster och höger ben. Eftersom resultaten vi 

fick ut av testerna är medelvärden av tre testomgångar per ben kan ett fall vid ett av testerna göra 

att medelvärdet höjs dramatiskt. Frågan är om balansen har försämrats då en person faller under 

testet. Balans är ett komplext system där många olika komponenter ingår enligt Shumway-Cook 
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och Woollacott (1995). Kanske beror fallet vid testet på att personen är okoncentrerad för ett 

ögonblick. När vi sedan tittar på den statiska balansen vid stängda ögon ses större förändringar. På 

vänster ben har två personer markanta försämringar och på höger ben har två personer markanta 

försämringar. Det är endast en person som är markant förbättrad i enbensstående med slutna ögon. 

Det är svårt att svara på vad dessa försämringar beror på. En felkälla kan vara att vid det första 

mättillfället fick försökspersonerna göra testet två gånger då endast det sista registrerades. Medan 

de vid den andra testomgången bara utförde testet en gång. Kanske beror det bättre resultatet vid 

första testomgången på motorisk inlärning, eftersom motorisk inlärning sker vid erfarenhet eller 

träning enligt Schmidt (1988). Våran metod brister eftersom vi inte har någon kontrollgrupp, det 

beror på att det inte fanns möjlighet att testa ett stort antal personer. Våran intention vid studiens 

början var att vi själva skulle utforma ett coreträningsprogram. Försökspersonerna skulle därefter 

under en sexveckorsperiod träna tre gånger i veckan enligt programmet. När etikansökan lämnats 

in visade det sig att en ny lag hade trätt i kraft som förhindrade genomförandet av vår grundidé. 

Detta var tidskrävande och studiens upplägg efter den etiska prövningen blev därför en kortare 

period där Coreträningen bedrevs på befintliga pass hos Inpuls, Luleå. Vi kunde därför inte 

påverka övningsvalet och anpassa träningen till de balanstester vi planerat att göra. Detta kanske 

hade lett till ett mer rättvisande resultat. Bålmuskulaturen utvärderades inte före eller efter 

träningsperioden och därför kan vi inte veta om det har skett någon förändring där. Genom att testa 

styrkan i bålmuskulaturen före och efter träningsperioden, skulle det vara lättare att ta reda på om 

det finns ett samband mellan bålmuskulaturen och den statiska balansen. Coreträning fokuserar 

träningen av muskler kring bålen och enligt Shumway-Cook och Woollacott (1995) används även 

musklerna i vaderna och framsida underben vid statisk balans. Därför var det viktigt att 

försökspersonerna inte ändrade sina träningsvanor under studien eftersom annan träning kan stärka 

dessa muskler. 

 

Hur påverkas den dynamiska balansen genom en träningsperiod med Inpuls Coreträning? 

Den dynamiska balansen testades i utrustningen Biodex® Balance System. Som vi tidigare 

beskrivit visade litteraturstudien att starkare bålmuskulatur ger bättre balans. Eftersom samtliga 

försökspersoner fick sämre testresultat efter träningen överensstämmer ej våra resultat med 

litteraturstudiens. Anledningarna till detta kan vara många. Som nämndes i föregående avsnitt fick 

försökspersonerna vid det första testet göra en provomgång. Detta genomfördes inte vid det andra 

testet eftersom vi ansåg att försökspersonerna då var bekanta med testutrustningen. Vi tror att det 
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ändrade upplägget med bara ett test är av stor betydelse för det försämrade resultatet. 

Försökspersonerna fick direkt innan det första testet känna av plattans rörelser och hur kroppens 

muskler reagerar och uppför sig. På så vis sker en motorisk inlärning. Hade vi istället haft en 

inlärningsperiod innan första testet tror vi felkällan hade minskat. Försökspersonerna kunde då 

under två veckor regelbundet få göra testet för att verkligen lära sig hur plattan och kroppen beter 

sig. Det går även att diskutera utrustningens tillförlitlighet. Är det möjligt att skapa en utrustning 

som kan mäta denna komplexa förmåga som dynamisk balans är? Förutom aktivitet hos 

muskulatur inverkar även försökspersonens koncentration, motivation, möjlighet till fokusering 

och hälsa. Dessa faktorer är sådana som kan tänkas påverkas av personens sömn, vad som hänt 

under dagen och vad som ska hända inom den närmsta tiden. För att på bästa sätt mäta dynamisk 

balans krävs därför flera typer av mätningar, tester och frågeformulär. Informationen som ges till 

deltagarna vid Coreträning är att övningarna ger förbättrad balans. Viktigt att observera är att de 

inte nämner vilken typ av balans som förbättras. Studerar man övningarna närmare märker man att 

de flesta övningarna fokuseras på statisk balans. Detta av den anledningen att de alla utförs på fast 

underlag. Ingen coreövning kan därför liknas med testet, på Biodex® Balance System, av 

dynamisk balans. Även det kan vara en anledning till varför försökspersonerna inte förbättrade sin 

dynamiska balans efter träningsperioden. 

 

Vi anser att det krävs vidare forskning om coreträningens inverkan på balansen. Genom att 

använda en kontrollgrupp, större försöksgrupp, fler tester och längre träningsperiod tror vi att 

Coreträningens effekter på ett bättre sätt skulle kunna utvärderas. Påverkan från andra faktorer som 

exempelvis dagsform, övriga aktiviteter och motivation skulle på detta sätt minskas. 

 

Konklusion 
Litteraturstudien visar att det finns ett samband mellan bålmuskulatur och balans. Detta samband 

kan dock ej styrkas av det resultat vi fått i vår empiriska studie.  

 

Tack till 
Vi vill tacka alla försökspersoner som medverkat i denna studie och på det viset gjort den möjlig. 

Tack till Anita Melander-Wikman och Fredrik Stene för värdefull handledning. Vi vill även tacka 

träningscentret Inpuls i Luleå med personal och övriga som hjälpt och stöttat oss i ”processen”.  
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                                Bilaga 1 1(2)
Namn Ursprung Fäste Funktion 
Magmuskultur    

M. Rectus abdomini. 
Den raka bukmuskeln 
 

Femte- sjunde 
revbensbrosken  
 

Os pubis och symfysen.  
 

Sänker bröstkorgen och böjer bålen 
framåt. Höjer bäckenets främre parti.   
 

M. Obliquus externus abdominis. Den 
yttre sneda bukmuskeln 
 

Femte- tolfte revbenens 
utsidor.  
 

Crista iliaca, rectusskidan 
och linea alba. 
 

Sidoböjning, sidovridning av ryggraden, 
delaktig i bukpressen. 
 

M. Obliquus internus abdominis. Den 
inre sneda bukmuskeln.  
 

Fascia thoracolumbalis, 
crista iliaca, lig. 
inguinale.  
 

Tionde- tolfte revbenen och 
rectusskidan.  
 

Sidoböjning, sidovridning av ryggraden, 
delaktig i bukpressen. 
 

M. Quadratus lumborum 
 

Bakre delen av crista 
iliaca. 
 

Tolfte revbenet och 
lumbalkotornas processus 
costales. 
 

Sänker revbenen och böjer i sidled. 
 

M. transversus abdominis, Den 
tvärgående bukmuskeln. 
 

Sjunde- tolfte revben. 
insidor, fascia 
thoracolumbalis, crista 
iliaca, lig. inguinale 
 

Rectusskidan. 
 

 

M. Pyramidalis, pyramidmuskeln 
 

Os pubis och symfysen  
 

Linea alba 
 

Understöder m. rectus abdominis.  
 

Ryggmuskulatur    
M. Erector spinae, Samlingsnamn för 
den djupt liggande ryggmuskulaturen 
 

   

M. longissimus thoracis 
 

Crista illiaca, processus 
spinosi LI-S IV, 
processus mamilares 
LI-II och processus 
transversi Th VII- XII 
 

Processus costales och 
processus accessorii på 
lumbalkotornas anguli costae 
och tvärutskotten på samtliga 
bröstkotor. 
 

Sido- och bakåtböjning av ryggen. 
 

M. longissimus cervicis 
 

Tvärutsk. på ThI- VI.  
 

Tvärutskotten på CII-VII.   
 

 

M. longissimus capitis 
 

Tvärutskotten på ThI- 
III och CIII- VII.  
 

Processus mastoideus.  
 

Sido- och bakåtböjning av ryggen. 
 

M. iliocostalis lumborum 
 

Crista iliaca.  
 

Anguli costae V-XII 
 

Sträcker och sidoböjer nedre delen av 
ryggen. 
 

M. iliocostalis thoacis 
 

Mediala sidan av anguli 
costae VI-XII. M. 
iliocostalis cervicis: 
Övre hälften av 
revbenen.  
 

Anguli costae I-VI 
 

Utjämnade effekt på thorakalkyfosen 
 

M. splenius cervicis 
 

Taggutskotten på ThIII- 
V. 
 

Tvärutskotten på de 
mellersta halskotorna 
 

Bakåtböjning och sidovridning av 
huvudet. 
 

M. splenius capitis 
 

Taggutskotten på C IV-
VII Th I-III 
 

Tuberculum post processus 
transv. C I-II. 
 

Bakåtböjning och sidovridning av 
huvudet. 
 

Mm. multifidi.  
 

sträcker sig över två – 
fyra kotor.  
 

 Bakåtböjning/sidovridning av bål en 
 

Mm. rotatores 
 
 

  Sidovridningar av bålen. 
 

Mm. rotatores cervicis Undre ledutskotten 
 

Halskotbågen eller basala 
delen på taggutskotten 
 

 

   (Delavier, 2003. Feneis, 2001) 
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Muskel Ursprung Fäste Funktion 
Mm. rotatores thoracis 
 

Bröstkotornas 
tvärutskott. 
 

Taggutskottens basala delar. 
 

 

Mm. rotatores lumborum 
 

Processus mammilaris 
 

Ländkotornas taggutskott  
 

 

M. serratus anterior. Första- nionde revbenen 
 

Skulderbladets mediala kant 
 

Håller skulderbl. intill bröstkorgs-
väggen, drar skulderbl. framåt-nedåt, 
håller armen över horisontalplanet. 
 

Höftens muskulatur    
M. Iliopsoas (psoas major/minor, 
iliacus)  
 

 Laterala delen av linea 
nuchae superior och 
processus mastoideus. 
 

 

Psoas major 
 

Kotkroppar och 
tvärutskott, LI- LIV 
 

Trochanter minor. 
 

Böjer i höftleden, inåt och utåtrotation 
 

Psoas minor 
 

Kotkroppar tillhörande 
Th XII och LI. 
 

Trochanter minor. 
 

 

Iliacus 
 

Fossa iliaca 
 

Trochanter minor. 
 

Böjer, inåt och utåtroterar i höftl. 
 

M. Gluteus maximus 
 

Utsidan på bakre delen 
av os ilium, os sacrum, 
os coccygis, lig 
sacrotuberale. 
 

Tractus iliotibialis 
tuberositas glutealis, septum 
intermusculare laterale, linea 
aspera. 
 

Sträcker och utåtroterar i höftleden. Även 
ab- och adduktor. 
 

Lårets muskulatur    
Vastus medialis 
 

Lårbenets baksida 
 

Tibia via lig. patellae. 
 

Sträcker i knäleden 
 

Vastus lateralis 
 

Trochanter major.  
 

Tibia via lig. patellae 
 

Sträcker i knäleden 
 

Vastus intermedius 
 

Lårbenets framsida.  
 

Tibia via lig. patellae. 
 

Sträcker i knäleden 
 

Rectus femoris 
 
 

Spina iliaca anterior 
inferior. 

Tuberositas tibiae.  
 

Böjer i höftleden, sträcker i knäleden 
 

M. Tensor fascia latae 
 

Intill spina illiaca 
anterior superior 
 

Övergår i tractus iliotibialis 
lateralt om tuberositas tibiae. 
 

Böjer och abducerar i höftleden, sträcker 
i knäleden. 
 

   (Delavier, 2003. Feneis, 2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 

 



Bilaga 2 
 

Är du intresserad av 
Coreträningens effekter? 

 
Core är en träningsform där du under 30 min främst 
tränar dina mag- och ryggmuskler (bålmuskulatur). 
 
Syfte med studien är att kartlägga samband mellan 
bålmuskulatur och balans. Träningsperioden, som 
består av Inpuls corepass, kommer att fortgå under 
fyra veckor på Inpuls med två träningstillfällen per 
vecka. Din balans kommer att testas före och efter 
träningsperioden. All data kommer behandlas 
konfidentiellt och som försöksperson har du rätt att 
avbryta studien när du vill. För att kunna delta i 
studien får du inte tränat core tidigare. 
 

Är detta något för dig? 
Kontakta då receptionen på Inpuls innan den 24 mars. 
Obs! Tänk på att antalet deltagare är begränsat. 
 
Projektansvariga: Sjukgymnaststuderande vid Luleå Tekniska Universitet 
 
Maria Granström 
Linda Lidman 
Maria Grundström 
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Informationsbrev 
 
Vi har valt att undersöka om balansen påverkas efter en träningsperiod med Coreträning. 
Träningen bedrivs på träningscentret Inpuls där du deltar i deras corepass under en fyra veckors 
period. För att resultaten av studien ska bli så rättvisande som möjligt är det viktigt att du som 
försöksperson i möjligaste mån utför träningen vid två tillfällen varje vecka. Under denna 
träningsperiod ska du inte ändra några andra träningsvanor. 
 
För att deltaga i studien bör du ej ha deltagit mer än 2ggr på träningscentret Inpuls corepass. 
 
Din balans kommer att testas på Winternet i Boden före och efter träningsperioden. Två 
utrustningar kommer att användas, Neurocom där din statiska balans testas och Biodex där din 
dynamiska balans testas. När din balans testas för första gången kommer du att få göra testet två 
gånger på varje apparatur varav endast det sista registreras. Detta för att minska felkällorna 
eftersom man ”lär sig testet”. Testerna kommer tillsammans att ta ca 30 min per person. Dina 
resultat kommer att sparas elektroniskt, men eftersom ditt namn ersätts med en kod behandlas alla 
data konfidentiellt. Under träningsperioden och vid testtillfällena gäller din egen privata försäkring, 
hemförsäkring eller liknande. Ditt deltagande är frivilligt och Du har rätt att avbryta studien när du 
vill utan att uppge skäl. Dina personuppgifter och balansresultat kommer att registreras med 
sifferkombination utan identifikationsmöjlighet.   
 
Den färdiga studien kommer att finnas tillgänglig via institutionens hemsida (www.hv.luth.se) 
under länken ”Examensarbete”.  
 
Balanstesterna kommer att hållas på kvällstid under v14. 
 
Är det något du funderar över kontakta oss: 
Institutionen för hälsovetenskap 
Sjukgymnaststudenter termin 6 
 
Maria Granström Maria Grundström Linda Lidman  
0920-643 89  0920-981 32  0929-108 22 
070-626 10 06 070-246 23 15 070-28 25 208 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.hv.luth.se/
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Medgivande om deltagande. 
 
Jag intygar härmed att jag har tagit del av informationen gällande denna studie. Jag vet att mitt 
deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta, utan att ange skäl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ort och datum_______________________________ 
 
 
Namnteckning_______________________________ 
 
 
Namnförtydligande___________________________ 
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