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Abstract  
The purpose of this study was to compare the body posture among a group of women who 

recently have given birth (subjects) and a group of women who never have been pregnant 

(controls). The comparison was done between the two groups using the Comprehensive Body 

Examination (CBE) according to Bunkan. In the study participated 24 women, 12 who 

recently have given birth and 12 who never have been pregnant. The results showed that the 

body posture differed between the two groups. The subjects differed more from satisfactory 

jointpositions than the controls. The most obvious differences between the two groups were 

observed in the pelvisposition and the spinal curve. Nine of the 12 subjects had an increased 

pelvictilt, corresponding result in the controls were only one of 12. Studies including more 

patients and a long time following up are necessary to confirm the results, and to find out if 

any treatment is needed to regain a normal body posture. 

 

Keywords: body posture, pelvis, post partum, physiotherapy 
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Förmågan att bibehålla ett upprätt bipedalt stående är karaktäristisk för människan och ett 

resultat av evolutionsprocessen (1,2). De nuvarande definitionerna på hållning är multipla, 

men två primära funktioner har kunnat urskiljas. Den ena innebär en antigravitatorisk, 

postural kontroll. Denna kan vara antingen statisk eller dynamisk och räknas som individens 

förmåga att upprätthålla kroppens stabilitet och svara mot de krafter som hotar att störa 

kroppens strukturella jämvikt (1,3). Den andra övergripande funktionen utgör kontakten 

mellan perception och handling, att kontrollera relationen mellan den externa världen och 

kroppen (1).  

 

För att upprätthålla postural kontroll krävs dels en ledstyvhet men också reaktioner som 

begränsar kroppens rörelseomfång och effekten av de störningar som den utsätts för.  Dessa 

förmågor tillsammans med anticipatoriska anpassningar bidrar till det posturala stöd som 

krävs för att kunna utföra rörelser (3). Syftet med den posturala kontrollen i stående är att 

kontrollera kroppens orientering; bibehålla kroppens tyngdpunkt (center of gravity, COG) 

över understödsytan mellan fötterna och stabilisera huvudet med hänsyn till det vertikala 

planet så att ögonen och därmed blicken står i horisontalplan (1). Postural kontroll är 

beroende av informationen från receptorer som är placerade runt och i lederna samt på 

fotsulorna (1,2).   

 

I ett normalt och optimalt stående faller lodlinjen (line of gravity, LOG) nära, men inte rakt 

igenom, de flesta av kroppens ledaxlar (1,4,5). Detta gör att gravitationens vridningsmoment, 

i den optimala stående ställningen, är liten och kan balanseras av motkrafter från passiva 

ligament- och muskelspänningar, och endast av minimal andel muskelaktivitet (1). Studier 

som sett på den sagittala balansen av bålen i stående bekräftar att bäckenet och ryggraden kan 

ses som en linjär kedja av sammanlänkade anatomiska delar från huvudet till bäckenet. Stark 

korrelation kan ses mellan form och orientering såväl inom ett segment i bäckenet eller 

lumbalen likväl som i relationen mellan dem, med andra ord finns ett starkt samband mellan 

sacrums lutning och lumbalens kurvatur. Följaktligen så ger förändringar av form eller 

orientering på en nivå direkt påverkan på de intilliggande segmenten, vilket anses som en 

viktig vetskap vid förståelsen för sagittal balans i normala respektive patologiska tillstånd i 

ryggen och bäckenet (6,7).  

 

En framåtrotation av bäckenet ökar lumballordosen och en bakåtrotation av bäckenet minskar 

lumballordosen (7,8). Bäckenets vinkel tenderar att också påverka orienteringen av huvudet 
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och andra delar av kroppen (8). En studie visar att diskbråckspatienter har en mer utplanad 

ryggkurvatur i sagitalplan och sacrum mer vertikalt jämfört med de friska individerna. 

Gravitationens inverkan leder hos dessa patienter till en högre kompressionskraft i ryggen, 

vilket kan leda till en ökad degeneration av diskarna. En förflyttning av COG framåt som 

detta innebär kan skapa rygg- och bäckeninstabilitet och en spänning av ryggens muskulatur i 

försök att korrigera detta. Dessa faktorer kan åstadkomma ryggsmärtor (9). En bakåtrotation 

av bäckenet i kombination med en flexion i ryggen resulterar i en bakåtrotation av sacrum i 

förhållande till ilium, en dorsal töjning av disken mellan L5 och S1 samt påfrestning på de 

iliolumbala ligamenten då ryggmusklernas skyddande inverkan mot flexion inte fungerar 

optimalt (10). 

 

Ett sätt att utvärdera kroppshållningen är den resursorienterade sjukgymnastiska 

kroppsundersökningsmetoden (ROK). Den är en ROK:s fyra delundersökningar; 

Kroppshållning, Respiration, Muskulatur, Kroppsfunktion (2,5). Hållningsinspektionen börjar 

med granskning av helhetsintrycket för att sedan se efter om hållningen är flexions- eller 

extensionspräglad. En bedömning av hållningen görs genom att personens individuella 

hållning jämförs med den tilltänkta ideala hållningen som anses belasta kroppen minst. 

Hållningen kan inspekteras både i stående och i liggande. Interbedömarreliabiliteten i 

delundersökningen ”hållning”, uttryckt som procentuell överensstämmelse, är över 70 % och 

tolkas som tillfredsställande, med undantag för variabeln ”skuldran/axeln” (11). Ytterligare en 

studie visade på en övervägande hög interbedömarreliabilitet av den stående hållningen 

specifikt, samt vid bedömning av samtliga delundersökningar, då de skattande 

sjukgymnasterna var tillräckligt tränade (12). Ett annat sätt att observera och skatta kroppens 

funktioner, däribland kroppshållningen, är BAS-skalan (Body Awareness Scale) (13). BAS 

konstruerades först för sjukgymnastisk utvärdering inom psykiatrin, men har senare kommit i 

bruk i flera sjukgymnastiska områden, särskilt i  primärvården (13). 

 

Mindre avvikelser från det optimala ståendet förväntas finnas hos normalbefolkningen på 

grund av de många kroppsliga individuella variationerna som finns. Om en felaktig hållning 

blir en vana och intas kontinuerligt kommer kroppens förmåga att känna igen avvikelserna 

sluta fungera. Till följd av detta kan onormala, och över tid också strukturella, anpassningar 

uppkomma (1). 

Under graviditeten uppkommer en hel del biomekaniska förändringar som är nödvändiga för 

att kvinnan skall kunna bibehålla balansen i stående (14). Studier visar på att de ändringarna 
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som uppstår biomekaniskt allteftersom graviditet fortskrider bidrar till en ökad ländlordos 

(14,15,16). Enligt en annan studie verkar dock inte den stående ställningen hos gravida 

kvinnor nämnvärt påverka hållningen, men att det finns tendenser som visar på att ryggens 

kurvatur planas ut allteftersom graviditeten fortskrider (17). Det finns också en undersökning 

som visar på att den lumbala lordosen var den enda parametern som inte signifikant 

förändrades under graviditeten (18). 

 

En studie visar att den stående ställningen hos kvinnor efter förlossning kan påverkas genom 

att bäckenet bakåttippas och den thoracolumbala kurvaturen planas ut (17). Ytterligare en 

studie uppvisar resultat där den lumbala lordosen hos kvinnor efter graviditet minskar (15). 

Den abdominala muskelfunktionen blir försämrad av strukturella anpassningar som 

tillkommer under graviditeten. Det har visat sig att rectus abdomins separeras i linea alba 

under graviditeten och att separationen blir större vartefter graviditeten framskrider. Fyra 

veckor post partum börjar musklerna att gå tillbaka till ursprunget. Förmågan att stabilisera 

pelvis mot motstånd visade sig minska allteftersom graviditeten fortskred, detta kvarstod 

minst åtta veckor postpartum (19).  

 

Under graviditeten är det viktigt att behålla en liten S-kurvatur i ryggen. Om kurvan blir 

överdriven blir musklerna tvungna att arbeta mer för att behålla ryggraden i sitt normala läge. 

Den gravida kvinnan måste fokusera på att behålla bäckenet bakåttippa, om bäckenet tippar 

framåt kommer hennes muskler att försvagas, och det kan orsaka smärta (20). Om 

grundprincipen följs med god hållning, korrekta kroppsmekanismer, träning och bra skor kan 

ryggsmärtan reduceras effektivt under graviditeten (21). 

 

Rygg- och bäckensmärta relaterad till graviditet är mycket vanligt, ett flertal studier visar att 

ungefär hälften av alla gravida kvinnor i Skandinavien drabbas (22,23,24,25), besvär som 

också kan bestå, eller till och med tillta, efter förlossningen (26,27). I de allra flesta fall 

försvinner dock smärtan inom en till tre månader efter förlossningen (28). Om smärtan 

kvarstår kan det leda till problem för såväl individen som hennes familj och samhället i stort 

(26). 

 

I en studie undersöktes 368 gravida kvinnor och 164 utav dessa visade sig ha rygg- eller bakre 

bäckensmärtor som sedan följdes upp fem månader efter förlossningen. Under graviditeten 

visade sig bakre bäckensmärta utlösa den högsta smärtintensiteten (29) och här visar studier 
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på ett samband med hormonet relaxin eftersom problemen inte uppträder hos icke-gravida 

kvinnor (23,30). Efter förlossningen var däremot ryggsmärtan vanligare och starkare. 

Ryggsmärtan efter barnafödandet kan intensifieras av allt bärande på det nyfödda barnet (27). 

Svår smärta under graviditeten indicerade en dålig prognos postpartum (29). 

 

Behandlingen som idag ges till patienter med graviditetsrelaterad rygg- och/eller 

bäckensmärta skiljer sig i princip inte från den som erbjuds till patienter med ryggsmärtor i 

den generella befolkningen, exempelvis information, råd och regim, samt träning (25,28). Mer 

specifika behandlingar som visat sig vara framgångsrika är stabilitetsträning av bäckenet (31), 

individuell undervisning och träning, användning av bäckenbälte (25) samt bassängträning 

(32). Aerobics med styrka anpassat för gravida visade enligt en studie inte ha någon verkan på 

vare sig kroppshållningen eller ryggsmärtan (33). En kvalitativ studie visade att Basal 

Kroppskännedomsträning för en grupp på 6 gravida kvinnor med rygg-/bäckensmärta 

upplevdes mycket positiv. Samtliga beskrev en utvecklad medvetenhet om sin hållning och 

alla i studien rekommenderade Basal Kroppskännedom till andra gravida (34). Träning och 

specifik ergonomisk rådgivning kan förebygga ländryggsbesvär redan tidigt i graviditeten 

(25,35). Den fysiska aktivitetsnivån hos gravida kvinnor visar sig vara lägre än hos kvinnor 

som inte är gravida, något som håller i sig även efter förlossningen. Generellt sågs ett bättre 

kroppsligt välmående hos de kvinnor som efter sin graviditet fortsatte med, eller ökade, sin 

fysiska träningsnivå jämfört med dem som minskade nivån av, eller inte alls utförde, fysisk 

aktivitet (36,37). Korrekt information om besvärens orsak och råd om vad kvinnan själv kan 

göra för att lindra sina besvär är väsentlig (30). Det är betydelsefullt med en uppföljning av 

kvinnorna efter förlossningen eftersom många får ökade besvär från ländryggen när de 

kommer hem med barnet och bär det mycket. Ett nära samarbete mellan barnmorska, 

sjukgymnast och läkare är viktigt (24,27). Ryggskola och individanpassad träning med hjälp 

av sjukgymnast har under graviditeten visat sig reducera smärtproblematik, sjukskrivningar 

och kostnader för dessa (25).  

 

Syfte 

Att jämföra den stående kroppshållningen hos en grupp kvinnor en begränsad tid efter 

förlossning med en grupp kvinnor som aldrig varit gravida. 
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Material och metod 

Undersökningsgrupp  

Hållningsinspektionen gjordes på en grupp av totalt 12 kvinnor mellan fem och 17 veckor 

efter förlossningen (tabell 1:1). En efter graviditeten valdes som ett inklusionskriterium för att 

få en mer samlad grupp, och för att om möjligt eliminera risken för kvardröjande effekter 

efter själva förlossningen. En annan förutsättning för att kvinnan ska inkluderas var att hon 

kunde stå upprätt i ett bipedalt stående. Rekryteringen av undersökningsgruppen skedde till en 

början genom kontakt med vårdcentraler i Bodens kommun. Svårigheter i att få ihop 

tillräckligt många deltaganden i kontrollgruppen gjorde att kontakt också togs med en 

vårdcentral i Luleå kommun.  Barnmorskor informerades både muntligt per telefon och 

skriftligen genom ett informationsblad som skickades ut (bilaga 1). De fick också ett 

informationsblad formulerat till undersökningsgruppen som de kunde dela ut (bilaga 2). 

Informationen gällde bakgrund till och syfte med studien samt hur inspektionen skulle gå till. 

Barnmorskorna tillfrågade de kvinnor som uppfyllde inklusionskriterier om de ville delta i 

studien. Denna rekryteringsmetod fick sedan kompletteras med besök hos en av 

vårdcentralerna, på en så kallad öppen mottagning. Där kunde de kvinnor, som föll inom 

ramen för inklusionskriterierna, direkt tillfrågas om de ville delta i studien. 

Undersökningsgruppen informerades om att de deltog frivilligt och garanterades anonymitet. 

Undersökningsgruppens bakgrundsdata kan utläsas i tabellen nedan (tabell1:1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8

Tabell 1:1  
Undersökningsgruppens bakgrundsdata.  

Tabell 1:2 
Kontrollgruppens 
bakgrundsdata 

 

Under-
söknings-
person 

Ålder Tid efter 
förlossnin
gen 
(i veckor) 

Barn i 
ordningen 

 

Under-
söknings-
person 
  

Ålder 

1 31 12 1  1 24 
2 34 10 2  2 22 
3 30 8 2  3 21 
4 35 16 1  4 25 
5 32 17 1  5 38 
6 32 12 1  6 30 
7 29 8 1  7 30 
8 24 8 2  8 27 
9 23 15 2  9 23 
10 27 7 1  10 26 
11 29 5 1  11 26 
12 28 14 2  12 24 

Genom-
snitt 

30 11 1 
 

Genom-
snitt 

26 

 

 
 
Kontrollgrupp 

En hållningsinspektion gjordes också av en motsvarande kontrollgrupp på 12 kvinnor som 

aldrig varit gravida, och åldern på dessa kvinnor skulle i möjligaste mån matcha 

undersökningsgruppens ålder (tabell 1:2). Kontrollgruppen rekryterades genom muntlig 

information i ett antal klasser på Institutionen för hälsovetenskap i Boden. Även 

kontrollgruppen informerades om bakgrund och syfte till studien och undersökningens 

utförande. Sjukgymnaststudenterna exkluderades i syfte att eliminera den påverkan 

utbildningen eventuellt kan ge på deras medvetenhet om hållningen. Kontrollgruppen 

informerades om att de deltog frivilligt och garanterades anonymitet.  
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Metod och instrument 

En jämförande kartläggning av den stående kroppshållningen mellan undersökningsgruppen 

och kontrollgruppen skedde genom en undersökning enligt Bunkans inspektionsschema i 

stående (bilaga 3). Detta innebar att endast en av de fyra delundersökningarna användes i den 

Resursorienterade sjukgymnastiska kroppsundersökningsmetoden (ROK), nämligen 

hållningen. En studie visar att en delundersökning ensamt kan användas vid skattning av en 

viss aspekt eller vid fokusering på en viss behandling (38). Undersökningen omfattade en 

värdering av de 12 variabler som ingår i hållningsinspektionen i stående ställning. 

Inspektionen av ledernas position skedde genom observation. Fynden noterades i termerna ”0-

ställning”/”tillfredsställande” när leden var i närmast idealställning, alternativt ”ökad” eller 

”minskad” om den aktuella ledens vinkel skiljde sig från, eller var mer flexions- eller 

extensionspräglad än, den ideala hållningen (2). Undersökningen utfördes av författarna. 

 

Procedur 

Inspektionen av undersökningsgruppen skedde på vårdcentralen och inspektionen av 

kontrollgruppen skedde på Institutionen för hälsovetenskap i Boden. Undantag skedde i båda 

grupperna där de på grund av praktiska orsaker underlättades att gör inspektionen i den 

deltagandes hem. Detta skedde vid tre tillfällen i undersökningsgruppen och vid fem tillfällen 

i kontrollgruppen. Endast den deltagande och undersökarna närvarade i rummet. De 

deltagande fick under inspektionen stå i underkläder. Undersökarna var noga med att värna 

den deltagandes integritet. Undersökningen tog igenomsnitt 10 minuter, men vid de tillfällen 

då den deltagande, efter inspektionen, hade frågor och funderingar samt då undersökarna gav 

dem rådgivning tog det längre tid.  

 

Alla försökspersoner i båda grupperna fick samma information. Den information gällande 

studiens syfte och procedur som redan delgetts deltagarna muntligen eller skriftligen inför 

undersökningen repeterades innan undersökningen påbörjades. Informationen som gavs var 

att de skulle stå så avslappnade som möjligt på båda fötterna och med blicken riktad framåt 

medan undersökarna inspekterade ledernas position från tårna upp till huvudet. Deltagarna 

blev också informerade om att de efter undersökningen fick komma med frågor och 

funderingar som dykt upp. Undersökarna svarade efter sin förmåga med vedertagna belägg 

vad gäller ergonomi och biomekanik. Under inspektionen följdes hållningsschemat och 

undersökarna gjorde en bedömning var för sig för att sedan tillsammans komma fram till ett 

gemensamt resultat. De undersökningsfynd som hittades samråddes under själva 
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undersökningen. Vid behov palperades anatomiska strukturer för att få en fullgod uppfattning 

om ledernas position. Allt material behandlades konfidentiellt. 

 

 

Resultat  

Resultatet visar att den stående kroppshållningen skiljer sig mellan de kvinnor som nyligen 

fött barn (tabell 2:1) och de kvinnor som aldrig varit gravida (tabell 2:2). Det visar sig att 

kvinnorna i undersökningsgruppen i högre utsträckning avviker från tillfredsställande 

ledpositioner i stående jämfört med kvinnorna i kontrollgruppen. Det finns klara skillnader i 

bäckenställningen mellan undersökningsgruppen och kontrollgruppen. En minskad 

bäckenlutning ses hos nio av de totalt 12 tidigare gravida kvinnorna medan det i 

kontrollgruppen endast finns en med en minskad bäckenlutning. Ytterligare en iakttagelse 

som förstärker skillnaden i bäckenets ställning mellan grupperna är att ingen i 

undersökningsgruppen har en ökad framåttippning, vilket däremot tre i kontrollgruppen har 

(figur 1). 

 

0
2
4
6
8

10
12

minskad
bäckenlutning

tillfredställande ökad bäckenlutning

an
ta

l

undersökningsgrupp kontrollgrupp
 

Figur 1: Bäckenets ställning i sagitalplan (vinkeln SIAS – SIPS) av 
de totalt 24 deltagarna i denna studie, 12 kvinnor i 
undersökningsgruppen och 12 kvinnor i kontrollgruppen. 
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I fem av variablerna hos undersökningsgruppen avviker tre eller fler från den tillfredsställande 

ledpositionen; tyngdpunkten på foten, bäckenet, thoracalscolios, thorakalkyfos och axlarna (se 

tabell 2:1). Motsvarande avvikelse hos kontrollgruppen, det vill säga att tre eller fler i gruppen 

frångår 0-positionen, ses i variabeln knäleden, bäckenet och lumballordosen (se tabell 2:2). I 

två av variablerna, cervikallordosen och armbågarna, har alla deltagarna i såväl 

undersöknings- som kontrollgruppen en tillfredsställande ledposition.  

 

Tyngdpunkten på foten hos undersökningsgruppen är hos tre av kvinnorna framtill på foten, 

medan ingen sådan tendens ses i kontrollgruppen där två av kvinnorna istället står med 

tyngden baktill på foten. De tidigare gravida kvinnorna har en större benägenhet till en 

utplanad kurvatur i ryggen och då framför allt av thoracalkyfosen där fem av de tolv har en 

minskad kyfos. Scolios var mer förekommande hos undersökningsgruppen än hos 

kontrollgruppen. Framskjutna axlar sågs hos en fjärdedel av kvinnorna i 

undersökningsgruppen. I kontrollgruppen avvek ingen från en tillfredsställande axelposition. 

 

 

 

 



 12

Tabell 2:1 Kartläggning av den stående kroppshållningen hos kvinnorna i 
undersökningsgruppen.  

Undersökningsperson  
Variabler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

på framfot X     X    X   
tillfredsställande  X X  X  X X X  X X 

Tyngdpunkt 
på fot 

på häl             
flexion X 

hö
  X         

tillfredsställande  X X  X X X X X X  X 

Knäled 

extension           X  
ökad             
tillfredsställande    X    X X    

Bäckenet i 
sagitalplan 
(vinkel SIPS-
SIAS) minskad X X X  X X X   X X X 
Lumbalscolios konvex          X 

hö 
 X 

vä
ökad         X X   
tillfredsställande  X X X X  X X   X X 

Lumballordos 

minskad X     X       
Thoracal 
scolios 

konvex  X 
vä

  X 
hö

  X 
vä

    

ökad    X         
tillfredsställande   X  X  X   X X X 

Thoracal 
kyfos 

minskad X X    X  X X    
Cervikal 
scolios 

konvex             

ökad             
tillfredsställande X X X X X X X X X X X X 

Cervikal 
lordos 

minskad             
ökad flexion             
tillfredsställande X X X X X X X X X X X X 

Armbågar 

extension             
 framskjuten    X  X X      
tillfredsställande X  X  X   X X X X X 
uppdragen  X 

vä
          

Axlar 

bakåtdragen             
framskjutet      X      X 
flekterat             
extenderat             
tillfredsställande X X X X X  X X X X X  
 lateralflekterat             

Huvudet 

 roterat             
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Tabell 2:2  Kartläggning av den stående kroppshållningen hos kvinnorna i kontrollgruppen. 

Kontrollperson  
Variabler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

på framfot             
tillfredsställande X X X X  X X  X X X X 

Tyngdpunkt 
på fot 

på häl     X   X     
flexion             
tillfredsställande X  X X  X X  X X   

Knäled 

extension  X   X   X   X X 
ökad  X         X X 
tillfredsställande X  X X  X X X X X   

Bäckenet i 
sagitalplan 
(vinkel SIPS-
SIAS) minskad     X        
Lumbalscolios konvex             

ökad X  X         X 
tillfredsställande  X  X X X X X X X X  

Lumballordos 

minskad             
Thoracal 
scolios 

konvex        X 
vä 

    

ökad X  X          
tillfredsställande  X  X X X X X X X X X 

Thoracal 
kyfos 

minskad             
Cervikal 
scolios 

konvex             

ökad             
tillfredsställande X X X X X X X X X X X X 

Cervikal 
lordos 

minskad             
ökad flexion             
tillfredsställande X X X X X X X X X X X X 

Armbågar 

extension             
framskjuten             
tillfredsställande X X X X X X X X X X X X 
uppdragen             

Axlar 

bakåtdragen             
framskjutet         X X   
flekterat             
extenderat             
tillfredsställande X X X X X X X X   X X 
lateralflekterat             

Huvudet 

roterat             
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Instrumentet som valdes till studien, Bunkans inspektion av hållningen enligt den äldre 

tregradiga skalan ”tillfredsställande”, ”ökad” eller ”minskad”, är en relativt generell 

bedömningsmodell. Instrumentet valdes dock just för att den är enkel att använda, ger en god 

helhetsbild av hållningen och ligger till grund för många sjukgymnasters sätt att inspektera 

kroppens ställning. Den stående inspektionen valdes för att den, till skillnad från den 

liggande, kräver postural kontroll. Det är också den inspektion undersökarna, genom sin 

utbildning, är vana att använda. För att göra en studie som kan indikera ett resultat 

rekryterades ett utförbart, men ändå tillräckligt antal deltagare. De två undersökarna gjorde 

inspektionen samtidigt, var och en för sig, för att sedan samråda om ett gemensamt resultat. 

Detta i syfte att göra bedömningen mer trovärdig. Inför studien belästes manualen för 

Bunkans inspektion i stående och undersökarna samrådde hur de skulle gå till väga vid 

bedömning. Svårigheter sågs dock vid bedömning av variabeln axlarna då det vid ett antal 

tillfällen fanns en osäkerhet i hur den skulle skattas. Detta samstämmer med de resultat som 

Biquet och Keskinen-Rosenquist fick då de testade interbedömarreabiliteten av instrumentet. 

Där visade det sig att interbedömarreabiliteten var tillfredsställande med undantag för just 

variabeln axlarna (11). Tränade skattare har enligt en studie visat sig stärka studiens 

interbedömarreabilitet (38) och en större erfarenhet hos undersökarna hade kanske varit 

önskvärd, men det visade sig att undersökarna under studien värderade inspektionens 

variabler väldigt lika. Om en ny studie skulle göras för att bekräfta dessa resultat är ett 

alternativ att mixa grupperna inför undersökningarna, likt en blindstudie. På så vis skulle 

undersökarna vara omedvetna om kvinnan varit gravid eller inte och därmed stärka 

reliabiliteten. Situationen som inspektionen medför, att stå i underkläder inför två okända och 

bli bedömd, kan bidra till nervositet och spänningar. Undersökarna var dock noga med att 

bidra till en sådan bekväm situation som möjligt genom att prata, informera och agera 

professionellt. Detta bör tas i beaktning, men medför knappast till en skillnad i resultatet 

mellan grupperna. 

 

Bedömningen av bäckenets hållning grundar sig på de tankesätt och de riktlinjer vi, 

författarna tillika undersökarna, fått genom sjukgymnastutbildningen. Ett värderings- och 

tankesätt som, enligt vad vi erfar, också används av många kliniska sjukgymnaster. Enligt 

detta sätt att bedöma är bäckenet i tillfredsställande position när spina iliaca anterior superior 
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(SIAS) är något lägre än spina iliaca posterior superior (SIPS) sett från sidan i horisontalplan. 

Efter fördjupning i litteraturen under studiens gång såg vi att detta sätt att bedöma 

bäckenställningen inte stämde överens med de riktlinjer som Bunkan(2,5) och Laevangie et 

al.(1) gav. Enligt dessa källor bör SIAS och SIPS vara i samma horisontella plan. Den kliniskt 

beprövade erfarenheten verkade med andra ord inte stämma överens med de riktlinjer som ges 

i litteraturen. Detta medgav att vi ställde oss frågande till hur normalvärderna för bäckenet är 

fastställda. Denna studie visade antingen att majoriteten av kvinnorna som varit gravida hade 

en minskad bäckenlutning, eller tvärt om, att dessa kvinnor är den grupp som har den mest 

tillfredsställande bäckenställningen medan majoriteten av kontrollgruppen har en patologisk 

sådan. För att klargöra detta tog vi som författare till studien kontakt med Berit Heir Bunkan 

(personlig kommunikation, 20 maj 2005) och tog upp vår fundering kring bäckenställningens 

tvetydighet. Enligt Bunkan så har man på senare tid gått över till att bedöma bäckenet 

tillfredsställande då SIPS är något högre än SIAS i horisontalplan. Vi ställer oss dock 

fortfarande frågande till vad dessa normalvärden grundar sig på.  

 

Resultatdiskussion 

Den stående kroppshållningen skiljer sig mellan de kvinnor som nyligen har fött barn och de 

kvinnor som aldrig varit gravida. De variabler som framför allt skiljer sig mellan grupperna är 

bäckenets ställning och ryggens kurvatur. Den tydligaste avvikelsen observeras hos 

undersökningsgruppen där hela nio av tolv har en minskad bäckentippning och ingen i 

gruppen har tendens till ökad. Detta är än mer uppseendeväckande då endast en av de tolv i 

kontrollgruppen har en minskad bäckentippning, men tre däremot en ökad. I 

undersökningsgruppen förekommer scolios i större omfattning och de har en allmänt mer 

utplanad ryggkurvatur i sagitalplan, framför allt i thoracalen, jämfört med kontrollgruppen. 

De kliniska fynd som gjorts i denna studie stöds till stor del av en tidigare studie där de 

studerade hållningen hos kvinnor efter graviditet. Där framkom att bäckenet bakåttippas och 

den thoracolumbala kurvaturen planas ut (17).  Ingen tydlig skillnad ses i den lumbala 

lordosen mellan grupperna, men däremot ses en tendens till att lumballordosen hos de tidigare 

gravida kvinnorna togs ut mest i några enstaka segment. Roussouly har gjort en fyragradig 

klassificering av ryggens kurvatur (6). Vid våra inspektioner såg vi att undersökningsgruppen 

hade en benägenhet till en lumballordos som enligt Roussouly definieras typ 2 lordos, och där 

toppen av lordosen är i L4-höjd och den nedre delen av lordosen är utplanad.  Detta får till 

följd att fler kotor inkluderas i lumballordosen och att den generella kurvaturen i ryggen 

planas ut (6). 
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Enligt vad vi har kunnat se har inga tidigare studier jämfört hållningen mellan kvinnor som 

nyligen fött barn och kvinnor som aldrig varit gravida. Tidigare studier har mer fokuserat på 

hållningen under själva graviditeten. Det är i denna studie okänt hur de nyblivna mammornas 

hållning såg ut före eller under graviditeten. Andra studier visar dock på hur kroppen 

förändras biomekaniskt under graviditetens lopp med påverkan på bl.a. ryggens kurvatur 

(14,15,16,17) . Graviditeten, som normalt pågår i nio månader och som bidrar till att kvinnan 

måste ändra sin biomekanik, (14,15,16) kan bidra till en ny, invand hållning som består en tid 

efter graviditeten. En felaktig hållning kan bli en vana och om den intas kontinuerligt kommer 

kroppens förmåga att känna igen avvikelserna sluta fungera. Till följd av detta kan onormala, 

och över tid också strukturella, anpassningar uppkomma (1). Kan hända är det detta som har 

skett hos en stor del av de tidigare gravida kvinnorna. Hos gravida ses en ökad 

muskelanspänning i ryggen för att bibehålla ursprungskurvaturen, något som kan orsaka 

smärta (20). En god hållning under graviditet sägs reducera ryggsmärta effektivt (21). Kanske 

har undersökningsgruppen sämre förutsättningar än kontrollgruppen att bibehålla en god 

hållning. I och med graviditeten kan biomekaniken förändras (14,15,16,17), ett felaktigt 

hållnings- och rörelsemönster kan intas och bli en vana (1) samt muskelansträngningen kan 

ökas (20). Dessa förändrade förutsättningar i kombination med de hormonella förändringar 

som sker i och med graviditeten och amningen (1,14) kanske skapar ett sämre utgångsläge för 

undersökningsgruppen jämfört med kontrollgruppen att ha en bra hållning. 

 

Det skulle kunna finnas många faktorer, förutom de biomekaniska, som påverkar hållningen. 

Exempel på sådana faktorer skulle kunna vara påfrestningar som graviditet, förlossning, ett 

nyfött barn, amning och bärande av barnet medför. 

 

I en studie framkom att träning var en av grundprinciperna för en effektiv reducering av 

ryggsmärta under graviditeten (21). Men tyvärr visar en annan studie att den fysiska 

aktivitetsnivån var lägre hos kvinnor under och efter graviditet jämfört med kvinnor som ej 

varit gravida (37). Det skulle vara intressant med fler studier som ser på hur den fysiska 

aktivitetsnivåns påverkar hållningen.  

 

Enligt denna studie så har de kvinnor som fött barn fler avvikelser från ett optimalt stående än 

kontrollgruppen och detta ses framför allt i en minskad bäckenlutning och mer utplanad 

kurvatur. Genom att se på vad dessa avvikelser kan leda till så är det svårt att bortse ifrån vad 

de kan ge för konsekvener. I den optimala stående ställningen ska gravitationens 
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vridningsmoment vara liten och balanseras av de passiva ligament- och muskelspänningarna 

med endast minimal andel muskelaktivitet (1). Studier visar att förändring av orienteringen på 

en nivå i bäckenet eller ryggraden ger en direkt påverkan på de intilliggande segmenten (6,7) 

och att bäckenets vinkel påverkar såväl ryggens kurvatur som orienteringen av huvudet och 

andra delar av kroppen (8). En utplanad ryggkurvatur ger en högre kompressionskraft på 

diskarna och kräver en högre spänning av ryggens muskulatur (9). Majoriteten av tidigare 

gravida kvinnorna visade sig ha ett bakåttippat bäcken och när de kombinerar detta med en 

flexion i ryggen, vilket kan tänkas ske i en rad vardagliga situationer, ökar stressen på en rad 

strukturer såsom sacroiliacaleden, diskar och de iliolumbala ligamenten. Detta kräver en god 

styrka, funktion och uthållighet av ryggens muskulatur hos kvinnorna då de skyddar 

strukturerna vid en ryggflexion (10). 

 

Hållningen har onekligen en betydelse, men hur stor betydelse den har hos människan 

generellt, individuellt eller specifikt hos gravida är inte helt klar. Denna infallsvinkel tycks 

heller inte vara tillräckligt uppmärksammad då studierna i ämnet är få och då tanken var ny 

för många av barnmorskorna och deltagarna i denna studie. Vi som utförde studien mötte ett 

stort intresse och positivt gensvar från barnmorskorna och deltagarna, och även om många av 

dem inte tänkt på hållningen innan verkade det finnas en omedveten kännedom om att en 

förändring skett. Kommentarer som ”det känns som om jag tappat rumpan efter graviditeten”, 

”min svank blev mindre” och ” jag tror jag tappat mycket rumpmuskulatur” kanske i själva 

verket bara var andra uttryck för vad vi kallar en minskad bäckenlutning?  När vi efter 

inspektionen svarade på frågor märktes det att det hos många fanns ett behov av att ventilera 

funderingar kring den egna kroppen. Vi gav information och tips om hur man kan öka 

medvetenheten om sin hållning och hur man på enkla sätt kan utföra dagliga bestyr, såsom att 

sitta och bära mer ergonomiskt. Vi fick utav många av deltagarna höra hur den information de 

fått gett dem ”aha-upplevelser” – att vi konkretiserat och satt ord på något de inte aktivt 

uppmärksammat. 

 

Löfgren et al. har genom sin studie kommit fram till att det går att påverka hållningen genom 

en medvetenhet som kommer inifrån (34). I vår studie visade det sig att endast tre av 

kvinnorna i försöksgruppen har en tillfredsställande bäckenlutning. Intressant information 

som kommit fram är att en av dessa har fått instruktioner i basal kroppskännedom och att vi i 

efterhand fick veta att en annan av dessa tre har läst en termin sjukgymnastik, och därmed fått 

kunskap om kroppshållningens betydelse.   
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Även om hållningens betydelse för välmåendet inte är helt klarlagd ser vi ändå att 

sjukgymnasten kan utgöra en viktig funktion för denna grupp av kvinnor. Det verkar som att 

kvinnorna i denna studie har ett behov av att bli uppmärksammade och informerade om hur 

kroppen påverkas, för att därmed öka sin medvetenhet och få verktyg i hur de själva kan 

påverka sin hållning. Kanske att denna typ av information skulle ges redan under graviditet, 

innan en ny och kanske negativt belastande, kroppshållning blivit ett vanemönster.  Många av 

kvinnorna i undersökningsgruppen berättade hur de under, och vissa också efter graviditeten, 

har haft besvär i form av rygg- och/eller bäckensmärtor.  

 

Några av kvinnorna hade under graviditeten kommit i kontakt med sjukgymnast från olika 

håll för att få hjälp och råd med sina besvär, vilket visade sig vara positivt. En uppfattning hos 

några av de tidigare gravida kvinnorna var att de, vid problem från rörelseapparaten under och 

efter graviditeten, inte fick information om sjukgymnastisk behandling. Det finns ingen 

sjukgymnast anställd i direkt anknytning till barn- och mödravårdscentralerna i kommunen i 

dagsläget, vilket vi anser skulle vara en tillgång. En studie visar att sjukgymnastiska insatser 

kan reducera smärtproblematik, sjukskrivningar och kostnader (25). Bra sätt att förebygga 

graviditetsrelaterade besvär är träning och ergonomisk rådgivning (25,35), tidig identifiering 

av problemen samt ett nära samarbete mellan barnmorska, sjukgymnast och läkare (24,27).  

 

Vad denna studies resultat betyder för sjukgymnastiken är en intressant aspekt. Studien visar 

att hållningen och då framför allt bäckenets ställning ser annorlunda ut hos de tidigare gravida 

kvinnorna än hos kontrollgruppen. Det kan i den här studien bara antas att en förändring har 

skett på grund av graviditeten och det skulle därför vara av vikt med en studie som följer en 

större grupp kvinnor som ännu inte blivit gravida, för att sedan följa upp de som blir gravida 

under graviditeten och en längre tid efter. Det hade varit av stort intresse att också se om en 

förändrad hållning hos kvinnorna har ett samband med upplevt välmående, eventuell smärta 

och aktivitetsnivå. En vidare fråga är om en eventuell förändring går tillbaka spontant med 

tiden eller om det krävs en yttre insats.  

 

Sammanfattningsvis visar denna studie att den stående hållningen skiljer sig mellan de 

kvinnor som nyligen fött barn, undersökningsgruppen, och de kvinnor som aldrig tidigare 

varit gravida, kontrollgruppen. Denna skillnad sågs framförallt i bäckenets ställning där nio av 

12 i undersökningsgruppen hade en minskad bäckentippning men endast en i kontrollgruppen. 
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Undersökningsgruppen avvek från en tillfredsställande ryggkurvatur i större utsträckning än 

kontrollgruppen där en utplanad thorakalkyfos och benägenhet till scolios var mer 

förekommande. 
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kroppen både fysiskt och psykiskt under en graviditet, och en del kvarstår även efter 
graviditeten. Kroppens tyngdpunkt förändras allt efter som graviditeten fortskrider. I vår 
studie skall vi studera hur kroppshållningen hos kvinnor som nyligen fött barn är, enligt 
Bunkans hållningsschema.  
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med en kontrollgrupp bestående av kvinnor i samma ålder som undersökningsgruppen, men 
som aldrig varit gravida.  
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Hej! 
Vi är två sjukgymnaststudenter som skriver vårat examensarbete. Vi har valt att skriva om ett 
område där vi tror att mer information behövs. Under graviditeten förändras hållningen hos 
gravida. Det är kroppens egna sätt att kompensera den ökande tyngden framtill som magen 
ger. En god hållning är viktig och en av förutsättningarna för att kunna gå och röra sig utan 
negativ påverkan på kroppen. När barnet är fött är det också viktig att man återgår till sin 
normala hållning eftersom en fel hållning kan orsaka ryggproblem.  
 
Vi skall göra en kartläggning av hur hållningen hos nyförlösta kvinnor ser ut och jämföra den 
med en kontrollgrupp bestående av kvinnor som aldrig varit gravida. För att kunna göra detta 
behöver vi din hjälp. 
 
Vi har för avsikt att göra en hållningsanalys. Studien går till på så sätt att vi undersöker 
hållningen, vilket förutsätter att du är avklädd (bh + trosa). Endast vi två är närvarande. 
Förutom analysen får du besvara några frågor. Beräknad tidsåtgång är 15 min och därutöver 
har du möjlighet att ställa frågor om eventuella funderingar.  
 
Studien är helt frivillig, däremot ser vi gärna att du meddelar oss i förtid om du tar tillbaka din 
anmälan. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt, d.v.s inga uppgifter om varje individ kan 
utläsas. 
 
Vi ser fram emot din medverkan! 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
 
Lina Gustavsson, Sjukgymnaststudent 
Tel: 0921-55942, 0730-491 791 
 
 
Therese Apelqvist, Sjukgymnaststudent 
Tel. 0920-88567, 0703-333 106    
 
 
 
Handledare: 
Katarina Mikaelsson, Luleå tekniska universitet institutionen för hälsovetenskap,  
Leg. Sjukgymnast. 
 
 



 

BUNKANS HÅLLNINGSINSPEKTION I STÅENDE  BILAGA 3 

 

Deltagande (undersöknings- eller kontrollgrupp)  
Variabler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

på framfot             
tillfredsställande             

Tyngdpunkt 
på fot 

på häl             
flexion             
tillfredsställande             

Knäled 

extension             
ökad             
tillfredsställande             

Bäckenet i 
sagitalplan 
(vinkel SIPS-
SIAS) minskad             
Lumbalscolios konvex             

ökad             
tillfredsställande             

Lumballordos 

minskad             
Thoracal 
scolios 

konvex             

ökad             
tillfredsställande             

Thoracal 
kyfos 

minskad             
Cervikal 
scolios 

konvex             

ökad             
tillfredsställande             

Cervikal 
lordos 

minskad             

ökad flexion             
tillfredsställande             

Armbågar 

extension             
framskjuten             
tillfredsställande             
uppdragen             

Axlar 

bakåtdragen             
framskjutet             
flekterat             
extenderat             
tillfredsställande             
lateralflekterat             

Huvudet 

roterat             
 


