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Abstrakt 

Introduktion/bakgrund: Många kvinnor drabbas av graviditetsrelaterade bäckenbotten- 

och/eller ryggbesvär efter att de fött barn. Det finns studier som visar att stabilitetsträning har 

positiva effekter på upplevd livskvalitet, smärta och upplevd fysisk funktion. Men studierna 

som finns är få och evidensläget är i dagsläget lågt. Därför är det viktigt med ytterligare 

studier samt att utvärdera det arbete som fysioterapeuter bedriver. Syfte: Syftet med studien 

var att utvärdera en 10 veckors bäckenbotten- och ryggkurs hos kvinnor som fött barn och 

som hade graviditetsrelaterade bäckenbotten- och/eller ryggbesvär. Frågeställningar: Påverkar 

bäckenbotten- och ryggträning: 1) den upplevda livskvaliteten? 2) den fysiska aktivitetsnivån? 

3) den upplevda fysiska funktionen? 4) smärtan? Metod: 10 kvinnor deltog i en 

bäckenbotten- och ryggkurs under 10 veckor vid åtta träningstillfällen våren 2015. 

Utvärderingsinstrument var: Rand-36, DRI och IPAQ.  Resultat: Studien har ett externt 

bortfall på 40 %, det interna bortfallet var noll. Den genomsnittliga upplevda livskvaliten för 

hela gruppen ökade med cirka 15 %. En av kvinnorna upplevde en försämring av 

livskvaliteten. Den genomsnittliga fysiska aktivitetsnivån ökade vad gäller måttliga till 

mycket ansträngande aktiviteter. Fem av sex deltagare upplevde en förbättring av den fysiska 

aktivitetsnivån. 100 % av deltagarna upplevde en förbättring av den fysiska funktionen och 

den genomsnittliga förbättringen hos gruppen låg på 40 %. 50 % av deltagarna upplevde en 

minskad av smärta medan övriga 50 % visade på en ökning av smärtnivån. Underlaget i 

studien var för litet för att kunna uppnå statistisk signifikans. Konklusion: Utvärderingen av 

bäckenbotten- och ryggkursen visar på bra effekter vad gäller den upplevda livskvaliteten, den 

fysiska aktivitetsnivån och den upplevda fysiska funktionen.  

 

Nyckelord: bäckenbottenbesvär, graviditet, ländryggssmärta, postpartum, stabilitetsträning 
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 Inledning 1.

Graviditetsrelaterad bäcken- och ländryggssmärta är ett sedan länge känt och vanligt 

förekommande tillstånd hos kvinnor och ett flertal studier visar på att siffran i dagsläget ligger 

på mellan 33,3 -73 % (1-5). En studie visar att 8,6 % har allvarlig kvarstående bäckensmärta i 

2-3 år efter graviditet (6). Kvinnor som fött barn kan även drabbas av dysfunktion i 

bäckenbotten (7). Ett av tillstånden som dysfunktionen kan orsaka och som det finns mest 

undersökningar om är urininkontinens, men trots det finns det inga exakta siffror eller statistik 

på hur många kvinnor som lider av urininkontinens. Men det finns undersökningar som visar 

att prevalensen är högre hos kvinnor som fött barn och att den är högst hos kvinnor som 

genomgått en vaginal förlossning (7-8). Både vad gäller bäckenbottenbesvär och 

bäcken/ländryggsbesvär så är det en stor del av den kvinnliga befolkningen som är drabbad 

och därför är det ett stort folkhälsoproblem. I en studie har det visats att kvinnor med 

graviditetsrelaterad bäcken- och ländryggssmärta har en högre benägenhet att inte återvända 

till arbetet än kvinnor som inte har smärta (9).  

Det finns studier som indikerar att stabilitetsträning kan minska smärta hos kvinnor med 

graviditetsrelaterade bäcken- och ryggbesvär. Evidensnivån är emellertid låg i dagsläget och 

det är därför viktigt att se om stabilitetsträning kombinerat med bäckenbottenträning kan 

påverka smärtnivån, den upplevda livskvaliteten och fysiska funktionen och den fysiska 

aktivitetsnivån hos kvinnor som har fött barn. 

 Bakgrund 2.

 Graviditetsrelaterade bäcken- och ländryggsbesvär 2.1.

 Etiologi och prognos 2.1.1.

Graviditetsrelaterad bäcken- och ländryggsmärta är något som många gravida kvinnor 

drabbas av. Smärtan kan starta när som helst under graviditeten, för de flesta kvinnor 

uppkommer smärtan i graviditetsvecka 12 och framåt.  Den genomsnittliga debuten är i 

graviditetsvecka 18 medan smärtan sällan uppkommer efter graviditetsvecka 30 (1). Besvären 

kan dock också debutera i samband med förlossning (1). Det finns inga klara vetenskapliga 

fakta som förklarar varför kvinnor drabbas av detta graviditetsrelaterade besvär, men 

forskningsresultat visar på hormonella, biomekaniska och neuromuskulära orsaker samt även 

beteendemässiga faktorer (1, 9-14).  
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Vid en graviditet förändras hormonnivåerna och ett av dessa hormon är relaxin som har som 

uppgift att mjuka upp all bindväv. Även ökade nivåer progesteron och östrogen bidrar till 

uppmjukningen av strukturer som muskler, ligament och bindväv (10-11,13). Detta gör att 

bäckenlederna ökar sin rörlighet, den biologiska orsaken till detta är att möjliggöra för en 

framtida förlossning. Det finns forskning som indikerar att höga värden av hormonet relaxin 

kan orsaka svår bäckensmärta (10), men forskningen är inte entydig och Albert H et al. 

försökte i sin studie bekräfta detta utan att lyckas (11).  

Vad gäller biomekaniska förklarningsfaktorer till smärttillståndet så menar man att den består 

av den hormonrelaterade ökade rörligheten, den ökade belastningen av ligamenten och den 

förändrade hållning som sker i samband med en graviditet (14). Både långvarig och kortvarig 

överbelastning av ligament i bäckenet och nedre delar av columna beroende på 

muskelsvaghet, hormonella förändringar och ökad vikt ses som faktorer till smärttillståndet 

(14). I en prospektiv cohort studie såg man att kvinnor med graviditetrelaterad 

ländryggssmärta hade nedsatt muskelfunktion i bålen i jämförelse med kvinnor utan smärta 

(12). Man konstaterade således att den nedsatta neuromuskulära funktionen var associerad 

med ländryggsmärta och att man ska ta hänsyn till detta vid utveckling av behandlingar och 

strategier för graviditetsrelaterad ländryggsmärta. Detta har även konstaterats i tidigare 

studier, hos personer med icke graviditetsrelaterad ländryggssmärta (15). Vad gäller 

beteendemässiga faktorer såg man genom psykologiska tester att dåliga coping strategier kan 

vara en orsak till bäckenssmärta efter graviditet, med dåliga coping strategier menar man 

personens förmåga att hantera sin smärta och på grund av det utvecklar ett icke optimalt 

rörelsemönster samt kinesiophobia (rörelserädsla) (9).  

Forskning visar på bra prognoser för de flesta kvinnor men att kvinnor med hög smärta under 

graviditet och kvinnor med både bäcken- och ländryggsbesvär har en sämre prognos (2-3). 

Lågt funktionsindex under och efter graviditet kan vara relaterat med långvariga bäcken- och 

ländryggsbesvär (6) . 

 Påverkan på faktorerna livskvalitet, fysisk funktion och smärta 2.1.2.

Forskningen visar att smärtor från bäcken- och ländrygg påverkar kvinnors funktion i 

vardagen, livskvalitet och välmående. Mens et al. (14)  konstaterar i sin studie att smärtan kan 

påverka alla dagliga aktiviter så som att promenera, sitta, bära, städa och arbeta (14).  I en 

annan studie där man tittade på kvinnors livskvalitet efter graviditet med eller utan bäcken- 

och ländryggssmärta såg man att alla kvinnor skattade att deras självupplevda livskvalitet var 
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sämre efter graviditet oavsett om de upplevde smärta eller inte, man såg också att de kvinnor 

som led av bäcken- och ländryggssmärtor skattade lägre självupplevd hälsa jämfört med redan 

tidigare publicerat material hos friska kvinnor utan smärta (16). Kvinnorna uppgav också en 

nedsatt funktion i vardagliga aktiviteter (16). Även Gutke A et al. konstaterade i sin studie att 

kvinnor med graviditetsrelaterad bäcken- och ländryggsmärtor hade påverkan av smärta, 

funktion i vardagen och livskvaliteten (5). 

 Stabilitetsträning 2.1.3.

Det finns tidigare studier som visar på att stabilitetsträning kan leda till signifikant minskad 

smärta, förbättrad livskvalitet och ökad fysisk funktion hos kvinnor med graviditetsrelaterade 

bäcken- och ländryggsbesvär, men det finns i dagsläget få studier gjorda (17-19). Det är 

väldigt svårt att bilda sig en uppfattning om det vetenskapliga underlaget då stabilitetsträning i 

studierna utförs på olika sätt och med olika upplägg, samt att olika typer av mätmetoder 

används.  

Muskler kan indelas i lokala och globala muskler och för att upprätthålla stabilitet och 

muskelkontroll i bålen så krävs det ett så finstämt samspel som det bara är möjligt mellan de 

lokala och globala musklerna (14). Men det är det lokala muskelsystemet som har 

huvudansvaret vad gäller den segmentella stabiliteten och multifidus och transversus 

abdominus verkar vara två mycket viktiga komponenter i detta system (15,20).  

Under 2008 gjordes en studie av Gustafsson och Nilsson-Wikmar där de testade specifik 

skelettmuskelträning hos kvinnor med ryggssmärtor efter graviditet. Studien visade att 

individuell träning av de djupa musklerna multifidus och transversus abdominus ledde till 

minskad smärta, minskad rörelserädsla och förbättrad fysisk funktion i vardagen hos 

kvinnorna, men författarna konstaterar samtidigt att ytterligare forskning behövs (19). Vid 

stabilitetsträning efter graviditet är det viktigt att inte glömma bort bäckenbotten då det finns 

forskning som visar på en förändrad muskelfunktion hos kvinnor med graviditetsrelaterade 

bäcken- och ländryggsmärtor (12).  

 Bäckenbottenbesvär 2.2.

 Etiologi  2.2.1.

Dysfunktion i bäckenbotten är en komplicerad grupp av kliniska tillstånd och de vanligaste 

orsakerna till dysfunktionen är förlossning, graviditet och fetma (7). Tillstånden som 
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Bild 1.lånad av balansboll.nu 

förekommer är urininkontinens och blåstömningsproblem, tarmläckage, 

tarmtömningsproblem, bäckenorganprolaps och sexuell dysfunktion (7).  

Bäckenbottenmuskulaturen består av musculus levator ani (som i sin tur består av musculus 

ilioccygeus, musculus pubococcygeus och musculus 

puborectalis) samt musculus coccygeus. De har till 

uppgift att hålla underlivsorganen (bild 1) på plats 

(urinblåsa, livmoder, slida och ändtarm) samt att 

motstå ett ökat tryck från bukhålan vid löpning, 

magmuskelträning, hosta och nysning (13). 

Bäckenbotten kan bli uttöjd och försvagad efter graviditet och förlossning. När bäckenbotten 

är svag och uttöjd orkar den inte lyfta upp urinblåsan, livmodern och ändtarmen. Dessa kan då 

sjunka ned och orsaka ett så kallat framfall. Vid en dysfunktion i bäckenbottenmuskulaturen 

klarar den heller inte av att hålla emot ett ökat tryck från bukhålan (13).  

 Påverkan på faktorerna livskvalitet och fysisk aktivitet 2.2.2.

Ovanstående problem kan exempelvis leda till minskad fysisk aktivitet, försämrad sexlust, oro 

och depression (21). Det finns studier som visar att kvinnors livskvalitet påverkas av de olika 

besvären, särskilt vad gäller urininkontinens. WHO har definierat nedsättningen av 

livskvalitet för urininkontinens till 0,025 (på en skala mellan 0,00- 1,00) (22).  U.S. National 

Health Services gjorde i oktober 2006 en litteraturgenomgång över livskvalitet vid 

urininkontinens. De konstaterade att livskvaliten ökade från 0,78 till 0,85 för de som blev 

besvärfria men också att livskvaliteten sjönk till 0,74 för de som inte fick någon förbättring av 

inkontinensen (23).   

I denna studie kommer jag att definiera livskvalitet utifrån WHOs hälsodefinition, där hälsa 

beskrivs som fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom 

(24).  

 Bäckenbottenträning 2.2.3.

I en kunskapssammanställning av Dumoulin och Hay-Smith (2010) (25) konkluderar 

författarna att bäckenbottenmuskelträning kan bota och/eller förbättra dysfunktion av 

bäckenbottenmuskulaturen. Vidare skriver Dumoulin och Hay-Smith (2010) (25) att man först 

ska testa bäckenbottenträning innan operation, detta anses inte bara kunna bota/eller förbättra 
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dysfunktionen utan är också kostnadseffektivt då en operation eventuellt kan undvikas (25). 

Det finns mycket forskning som beskriver att dysfunktionen kan förbättras eller rent av botas 

av bäckenbottenträning. 

Med bäckenbottenträning (BBT) vill man identifiera musklerna, förbättra den neuromuskulära 

funktionen samt öka muskelstyrkan, uthålligheten och muskelmassan (13). Vid BBT får 

kvinnan får lära sig att identifiera sina muskler, gärna med hjälp av en stabilizer (20). Själva 

kontraktionen ska i början ske isolerat i bäckenbotten, utan samtidig aktivering av 

höftadduktorer, glutéer eller bukmuskulatur (13). Man vill träna både styrka och uthållighet, 

genom att träna både snabba och långsamma muskler optimeras bäckenbottenfunktionen (13).  

 Problematisering 2.3.

Det finns tidigare studier (17-19, 26) som visar på en rad positiva effekter av stabilitetsträning 

och bäckenbottenträning efter graviditet, men evidensläget är i dagsläget lågt vad gäller 

stabilitetträning efter graviditet. Därför är det viktigt att göra ytterligare studier samt utvärdera 

det kliniska arbete som fysioterapeuter använder sig av. 

Man kan i allmänhet se att gruppträningar på Åland som riktar sig till kvinnor som fött barn 

inte fokuserar på bäckenbottenmuskulaturen eller den inre stabiliserande buk-, rygg- och 

sätesmuskulaturen. Kvinnor som har rygg, bäcken- och bäckbottenbesvär är i stort behov av 

att få hjälp att komma igång på rätt sätt, förbättra sin livskvalitet, förhindra framtida svåra 

besvär och att inte heller riskera att förvärra besvären med fel typ av träning.  I syfte att 

erbjuda rätt form av träning och för att förebygga eventuella besvär, har ett privatsjukhus på 

Åland valt att starta gruppträning för kvinnor med graviditetsrelaterade rygg- och 

bäckenbottenbesvär.   

 Syfte 3.

Syftet med detta projekt var att utvärdera en 10 veckors bäckenbotten- och ryggkurs 

innehållande teori och praktisk bäckenbotten- och ryggträning hos kvinnor som fött barn och 

som har graviditetsrelaterade bäckenbotten- och/eller ryggbesvär.  

Frågeställningar 

1) Påverkar bäckenbotten-och ryggträning den upplevda livskvaliteten, mätt med RAND-

36 (27)? 
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2) Påverkar bäckenbotten- och ryggträning den fysiska aktivitetsnivån, mätt med 

International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) (28)?  

3) Påverkar bäckenbotten- och ryggträning den upplevda fysiska funktionen, mätt med 

Disability rating index (DRI) (29)? 

4) Påverkar bäckenbotten- och ryggträning smärtan, mätt med RAND-36 (domän BP) 

(27)? 

 Material och metod  4.

 Design 4.1.

En kvantitativ experimentell studie, utan kontrollgrupp. Denna typ av design valdes då detta 

är ett explanativt projekt med ett klart definierat syfte som bygger på tidigare 

forskningsresultat (30).  

 Urval  4.2.

Urvalet var subjektivt/ändamålsenligt (30) och bestod av 10 kvinnor som deltog i 

gruppträningen ”mama core kontroll” anordnad av ett privatsjukhus på Åland. Kvinnorna 

som deltog i kursen måste ha fött barn inom de två senaste åren och ha någon form av 

bäckenbotten- och/eller ryggbesvär. Att kvinnorna genomgått en efterkontroll efter sin 

förlossning samt hittat knipförmågan av bäckenbottenmuskulaturen var kriterium för att få 

delta i kursen, vilket kontrollerades av kursledaren vid kursstart.  Efterkontrollen hålls 

normalt mellan 5-12 veckor efter förlossning, efterkontroll måste genomgås inom 12 veckor 

efter förlossning annars upphör föräldrapenningen där av kan man anse att kriteriet var 

uppfyllt. 

 Intervention 4.3.

Gruppträningen leddes av en fysioterapeut och syftet med träningen var att bygga upp inre 

stabiliserande muskler och att stärka bäckenbottenmuskulaturen, träningen skedde vid åtta 

tillfällen under 10 veckor, varje träningspass var 60 min långt. Träningen var upplagd så att 

deltagarna kunde ha sitt barn med sig vid träningen, tanken med detta upplägg är att 

kvinnorna ska kunna få till träningen i sin vardag. 

Vid de första träningstillfällena blandades träning med teori. Teorin innehöll grundläggande 

anatomi av bäckenbottenmuskulaturen samt transversus abdominus och multifidus. 
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Kursledaren gick även igenom vad som händer i kroppen under och efter en graviditet och hur 

det kan påverka bäckenbotten, bäckenet och ryggen. Träningen vid det första tillfället gick ut 

på att lära sig hitta de lokala musklerna i bäckenbotten samt transversus abdominus och 

multifidus, för att hitta rätt muskler användes en stabilizer som hjälp, deltagarna fick även 

låna hem en stabilizer för att kunna fortsätta träna hemma (bilaga 1, 2).  En stabilizer är ett 

instrument som är ett bra hjälpmedel när man tränar bålstabiliteten (20). Det är en luftkudde 

som registrerar rörelser runt ryggraden. Genom att placera kudden under ländryggen och 

instruera individen att hålla ett särskilt lyfttryck så hjälper den individen att hitta och arbeta 

med rätt muskler. Vid följande träningar skedde träningen till en början genom särskilda 

positioner där de lokala musklerna kan aktiveras och de globala musklerna hålls avslappnade 

samtidigt som man håller ryggraden i en statisk neutral position (19, 20). Man börjar med att 

träna i ryggliggande sedan övergår man till fyrfota för att efter det träna i sittande och stående 

positioner, se bilaga 3. Träningen avancerades sen genom att man tränade i funktionella 

hållningspositioner och i rörelser som sker vid dagliga aktiviteter i praktiken positioner eller 

situationer där man upplever smärta (19, 20). Syftet med övningen är att koppla ihop de lokala 

musklerna med de globala musklerna. Träningen avancerades sen ytterligare med att träna 

hastiga rörelser samt i samma positioner som tidigare men nu med barnet eller annan vikt som 

tyngd, även terraband användes. Fysioterapeuten gav individuell rådgivning vid varje 

träningstillfälle för att säkerställa att rätt muskler användes. Denna form av stabilitetsträning 

bygger på studier gjorda av Richardsson CA och Jull G (1995) (15) och Richardsson CA et al. 

(2002) (20), uppläget testades då på personer med ryggsmärtor och träningsuppläget testades 

år 2008 på kvinnor med ryggsmärtor efter graviditet med positiva resultat (19).  

Kvinnorna fick standardiserade hemträningsprogram med uppmaning om att träna två gånger 

om dagen alla dagar. Alla deltagarna fick exakt samma träningsprogram (bilaga 1,2,3) och 

dagsupplägg. Fysioterapeuten gav information om vilka övningar kvinnorna skulle träna på 

hemma fram till nästa träff så de behövde inte göra alla övningarna i träningsprogrammet 

varje vecka. Tanken var att deltagarna skulle föra en träningsdagbok, men så blev inte fallet. 

Som underlag för detta arbete fick deltagarna fick fylla i ett RAND-36 (27), ett Disability 

rating index (DRI) (29)  och ett International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) (28)  

formulär i början (basmätning) och efter avslutning av sitt deltagande i projektet 

(uppföljning). Formulären kompletterades med ytterligare några frågor (bilaga 4) för att få en 

demografisk bakgrund av kvinnorna, frågorna relaterar till tidigare forskning.  
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 Mätinstrument 4.4.

Den första av de tre enkäter som användes var hälsoenkät RAND-36 (bilaga 5), en ny version 

av SF-36 som är ett vetenskapligt utprovat instrument för att mäta självrapporterad fysisk och 

psykisk hälsa. RAND-36 validerades i Sverige under 2014. Under 2015 kommer det att 

publiceras en vetenskaplig rapport om utvärderingen (27). Instrumentet kan användas 

generellt och har metodprövats i ett flertal länder. RAND-36 omfattar såväl funktion som 

välbefinnande, ofta sammanfattat i begreppet hälsorelaterad livskvalitet. RAND-36 mäter 

hälsa uppdelat i åtta olika domäner indelade i två grupper samt ett hälsotal: 

Fysisk hälsa: 

1. Fysiska funktionen (PF)  

2. Rollfunktion - fysisk (RP)  

3. Fysisk smärta (BP)  

4. Allmän hälsoupplevelse (GH)  

Psykisk hälsa: 

5. Vitalitet (VT)  

6. Social funktion (SF)  

7. Rollfunktion - Emotionell - känslomässiga begränsningar (RE)  

8. Psykiskt välbefinnande (MH).  

Hälsotal (HT) 

För varje svarskombination i de åtta domänerna finns en värdering av livskvaliteten. 

Svarskombinationerna och hälsotalet vägs samman till ett värde, kallat livskvalitet. Den 

sammanlagda Rand- 36 poängen på livskvalitet ges på en skala där 0 motsvarar sämsta 

tänkbara livskvalitet och 100 motsvarar bästa tänkbara livskvalitet (27).  Med hälsorelaterad 

livskvalitet menas vanligen hur hälsan påverkar en individs välmående och förmåga att 

fungera med hänsyn till fysiska, mentala och sociala aspekter av livet (27). Detta är relevant 

att mäta då kvinnornas tillstånd kan påverka alla dessa aspekter. 

Den andra enkäten som användes var IPAQ (bilaga 6) som är en enkät vars syfte är att mäta 

fysisk aktivitetsnivå. IPAQ är ett internationellt instrument för att mäta fysisk aktivitet, den 

genomgick en omfattande metodprövning under år 2000, resultaten visade att mätinstrumentet 

visade på god reliabilitet och validitet (28).  
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Den sista och tredje enkäten var Disability Rating Index (DRI) (bilaga7) som är ett 

självskattat mått på upplevd fysisk funktionsinskränkning hos personer med besvär från 

rörelseorganen.  DRI-poängen baseras på ett medelvärde av 12 medvetet ospecificerade frågor 

avseende om och hur respondenten klarar olika aktiviteter i sin vardag. 0 poäng är utan 

svårighet och vid 100 poäng så klarar deltagaren inte av att utföra aktiviteten. Visuella 

analogskalor (VAS) har valts för att öka instrumentets känslighet för förändringar i tillståndet. 

Instrumentet har god reliabilitet och validitet vad gäller funktionsinskränkning hos personer 

med ryggsmärtor då det också har använts i tidigare studier hos kvinnor med ryggbesvär efter 

graviditet (19). DRI är lätt att bearbeta och 91 % av patienterna fyller i instrumentet helt 

korrekt (29).  

 Procedur  4.5.

Jag tog kontakt med privatsjukhuset och har haft kontinuerlig kontakt under hela processen 

med min kontaktperson där som är fysioterapeut och speciallist på bäckenbotten- och 

ryggbesvär.  På uppdrag av sjukhuset genomförde jag en kvalitetsvärdering av deras ”mama 

core kontroll” kurs. Vid det första kurstillfället presenterade jag mig och studien samt delade 

ut informationsbrevet (bilaga 8), fråga om deltagande (bilaga 8) och enkäter (bilaga 4-7), alla 

som ville delta i undersökningen fyllde i ett formulär där de tackar ja till att medverka. Jag var 

även med och observerade träningen vid fem av de åtta träningstillfällena för att få en så bra 

inblick i träningsupplägget som möjligt. Vid det sista kurstillfället genomfördes uppföljningen 

d.v.s. enkäterna delades ut igen (bilaga 5-7) och deltagarna fick fylla i enkäterna på nytt.   

 Dataanalys 4.6.

För statistisk bearbetning av det insamlade materialet har programmet Microsoft Excel 2010 

använts. Deskriptiv dataanalys genomfördes, frekvenser, centralmått (medelvärde, median) 

och spridningsmått (standardavvikelse, kvartilavstånd) beräknades (31), resultatet 

sammanställdes i tabeller för att möjligöra en överblick över resultatet.  

Resultaten i studien har hypotesprövats men visar inte på någon statistisk signifikans, 

signifikansnivån var satt till P= 0,05. Signifikansnivån redovisas inte i resultatet då underlaget 

är för litet. Det är således omöjligt att säga om avsaknaden av statistik signifikans beror på 

avsaknad av effekt eller på om underlaget är för litet där av är det ointressant att redovisa. 
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 Etiska överväganden 4.7.

Utvärderingen av gruppträningen genomfördes på uppdrag av ett privatsjukhus på Åland, 

detta var en förutsättning för att studien skulle kunna genomföras. Privatsjukhuset verkar 

under lagstadgad sjuk- och hälsovårdssekretess så jag fick skriva under en 

sekretessförbindelse (bilaga 9) för att kunna genomföra min studie vid privatsjukhuset. Denna 

studie har inte utsatt någon person för fysisk eller psykisk skada. Tanken med studien var att 

göra gott (30), att utvärdera en nystartad gruppträning. Ett särskilt etiskt övervägande gjordes 

när bakgrundsfrågorna konstruerades och resulterade i att jag valde att använda mig av en 

mindre känslig fråga. Trots att forskning visar att alla graviditeter ökar risken för framtida 

rygg- och bäckenbesvär ställde jag frågan hur många barn deltagarna fött istället för hur 

många gånger de varit gravida. Övervägandet och valet gjordes eftersom det kan vara en 

relativt känslig fråga att ställa då orsakerna bakom en avbruten graviditet kan vara av känslig 

karaktär.  

Uppgifterna behandlades under sekretess, obehöriga har inte fått tagit del av det insamlade 

materialet. Matrialet behandlades konfidentiellt genom att det samlades in och sparades på en 

dator som var skyddad med ett lösenord (31). 

Informationskravet är uppfyllt då informationsbrevet (bilaga 8) innehöll information om 

studiens syfte och upplägg (30). Det framgick klart och tydligt vilka moment ingick i studien 

och hur allt material skulle hanteras. Projektledarens namn, adress och telefonnummer fanns 

där. Det framgick tydligt att deltagandet är frivilligt och väljer man att delta kan man när som 

helst avbryta deltagandet utan vidare förklaring. Alla deltagare som ville delta i studien gav 

sitt skriftliga samtycke. 

 Resultat 5.

 Bakgrundsinformation om respondenterna 5.1.

I gruppträningen deltog 10 kvinnor och enkäterna delades ut till samtliga deltagare. 

Svarsprocenten blev 60 % vilket betyder att 6 av 10 kvinnor valde att delta i studien. Det 

externa bortfallet blev således 40 %, se tabell 1.  

 

 



 

11 
 

Tabell 1. Antal deltagare i studien samt den externa bortfallsprocenten 

 Gruppen (antal) Studien (antal) Bortfall (%) 

Deltagare 10 6 40 % 

 

Medelåldern på kvinnorna som ingick i studien var 31,3 (±2,7) år och 66 % av kvinnorna 

hade fött sitt första barn och 33 % hade fött sitt andra barn (tabell 2). Medelåldern på 

kvinnornas yngsta barn var 13 månader, även om åldern varierade från fyra månader upp till 

24 månader (tabell 2). 

Av kvinnorna som ingick i studien var det ca 17 % som inte hade bäckenbottenrelaterade 

besvär när kursen började medan övriga upplevde att de hade lätta till svåra besvär (tabell 2). 

Under graviditeten upplevde ungefär 83 % någon form av bäckenbottenrelaterade besvär 

(tabell 2). 

Vid kursens start uppgav ungefär 83 % att de hade någon form av ryggbesvär men under 

graviditeten var det bara cirka 67 % som uppgav att de hade haft besvär (tabell 2).  

Tabell 2, Demografisk data och självskattad rygg- och bäckenbotten 
besvär n=6  
  
Kvinnornas ålder (år)  
Medel (SD) 31,3 (2,7) 
  
Antal födda barn (%)  
1 
2 

67 % 
33 % 

  
Ålder på det yngsta barnet (månader)  
Medel (SD) 13,3 (6,9) 
Min 4 
Max 24 
  
Har du någon form bäckenbottenrelaterade besvär just nu? N (%)
Inte alls 
Lite grann 
Måttligt 
Ganska mycket 
Extremt mycket 

1 (17 %) 
3 (50 %) 
0 (0 %) 
2 (33 %) 
0 (0 %) 
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 Påverkar bäckenbotten-och ryggträning den upplevda livskvaliteten? 5.2.

I figur 1 visas det sammanlagda medelvärdet av Rand-36 poängen för alla deltagarna per 

domän samt ett hälsotal (HT). Den procentuella förändringen före respektive efter deltagande 

i gruppträningen anges i den röda stapeln. Alla domäner, med ett undantag, visar på en 

procentuell förbättring. Undantaget är domän nummer tre (BP) som mäter den fysiska 

smärtan, där man kan se en procentuell försämring (figur 1). Den domän som sticker ut av de 

domäner som har en procentuell förbättring är domän nummer 2 (RP) som visar på en stor 

förbättring i förhållande till de andra domänerna, för ytterligare detaljer se figur 1. 

Slår man ihop alla domäner och hälsotalet för samtliga respondenter som ett mått på den 

sammanlagda upplevda livskvaliteten, så får man ett genomsnittsvärde på 65,4 (14,6) vid 

basmätningen (före gruppträningen) och vid uppföljningen ett värde på 75,5 (15,7). Den 

genomsnittliga upplevda livskvaliteten för hela gruppen har således ökat med cirka 15 % 

(figur 1) i genomsnitt och 83 % av alla kvinnorna upplevde en förbättring av sin livskvalitet. 

 
Hade du någon form av bäckenbottenrelaterade under graviditeten? 
N (%)  
Ja 
Nej 

5 (83 %) 
1 (17 %) 

Har du någon form av ryggbesvär just nu? N (%) 
Inte Alls 
Lite grann 
Måttligt 
Ganska mycket 
Extremt mycket 

1 (17 %) 
0 (0 %) 
2 (33 %) 
2 (33 %) 
1 (17 %) 

Hade du någon form av ryggbesvär under graviditeten? N (%)
Ja 
Nej 

4 (67 %) 
2 (33 %) 
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Figur 1. Rand-36 (upplevd livskvalitet) Sammanlagt medelvärde för hela gruppen per domän 
och hälsotalet före och efter, den röda stapeln visar den procentuella förändringen 
 

 Påverkar bäckenbotten- och ryggträning den fysiska aktivitetsnivån? 5.3.

I tabell 3 redovisas den fysiska aktivitetsnivån, fråga ett handlar om mycket ansträngande 

aktiviteter, fråga två om måttligt ansträngande aktiviteter, fråga tre om lättare aktiviteter så 

som promenader och fråga fyra om hur många timmar eller minuter deltagarna sitter still per 

dag. 

Resultatet visar på en genomsnittlig ökning av den fysiska aktivitetsnivån vad gäller mycket 

och måttligt ansträngande aktiviteter för hela gruppen, lättare aktiviter har inte påverkats om 

man tittar på hela gruppens genomsnitt dock kan man se en liten högersidig förskjutning av 

kvartilernas värden vilken visar på en liten tendens till förbättring. Tiden deltagarna spenderar 

sittandes per dag har minskat och 100 % av kvinnorna upplevde en förbättring av sin fysiska 

aktivitetsnivå. (tabell 3).  

Tabell 3. Den fysiska aktivitetsnivån, angivet i dagar och minuter.  

 
Median  Kvartil 1 Kvartil 3 

Före Efter Före Efter Före Efter 

Fråga 1a 
Mycket 

0,00 2,00 0,00 0,75 1,50 2,25 

2 %

82 %

‐10 %

18 %

29 %

21 %

0%

21 %

0%

‐20

0

20

40

60

80

100

PF RP BP GH VT SF RE MH HT

Medel (före) Medel (efter) Förändring (%)
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ansträngande  
antal dagar 

Fråga 1b 
Mycket 
ansträngande 
antal 
minuter 
 

0,00 52,50 0,00 22,50 46,25 60,00 

Fråga 2a 
Måttligt 
ansträngande  
antal dagar 

0,50 2,00 0,00 0,75 2,50 4,00 

Fråga 2b 
Måttligt 
ansträngande 
antal 
minuter 

22,50 55,00 0,00 22,50 195,75 210,00 

Fråga 3a 
Promenader 
antal dagar 

6,00 6,00 2,75 4,00 7,00 7,00 

Fråga 3b 
Promenader 
antal 
minuter 

60,00 60,00 41,25 38,75 60,00 78,75 

Fråga 4 
Stillasittande 
antal 
minuter 

315,00  165,00 180,00 120,00 465,00 367,50 

 

 Påverkar bäckenbotten- och ryggträning den upplevda fysiska funktionen? 5.4.

I figur 2 visas kvinnornas upplevda fysiska funktion före och efter gruppträningen. DRI 

poängen redovisas både per respondent men också som ett genomsnittspoäng för hela gruppen 

före och efter gruppträningen.  

Tittar man på värdena nedan per respondent ser man att alla utom en har förbättrat sin fysiska 

funktion i vardagen, en respondent har upplevt en försämring efter kursen. I genomsnitt har 

DRI poängen för hela gruppen förbättrats med cirka 40 %, vilket innebär att gruppen i 

genomsnitt har upplevt en förbättring av dess fysiska funktion (figur 2). 



 

15 
 

 

Figur 2. DRI poäng per respondent samt medianvärdet för hela gruppen, r = respondent.  

 Påverkar bäckenbotten- och ryggträning smärtan? 5.5.

I figur nummer 3 visas resultaten vad gäller den upplevda fysiska smärtan före och efter 

gruppträningen. Resultatet är baserat på instrumentet Rand-36 domän nummer 3 (BP) som 

mäter den upplevda fysiska smärtan. Resultaten visar på en liten procentuell försämring av 

smärtnivån med cirka 10 % i genomsnitt för hela gruppen. På individnivå kan man se att 

hälften av respondentera (3/6) har upplevt en förbättring och att den andra hälften har upplevt 

en försämring (3/6). Man kan också se att de som skattat ingen eller lätt smärta har upplevt en 

försämring efter genomgången gruppträning medan de som uppskattat svår till måttlig smärta 

har upplevt en förbättring av den upplevda smärtan.  
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Figur 3. Rand-36 poäng för den fysiska smärtan per respondent samt medelvärdet för hela 

gruppen, r =respondent 
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 Diskussion 6.

 Metoddiskussion 6.1.

 Inledning 6.1.1.

Urvalet i denna studie kan anses vara subjektivt/ändmålsenligt då syftet med studien är att 

utvärdera en specifik grupp. Urvalsmetoden har en relativt låg representativitet men användes 

ändå eftersom det bara genom deltagarna i gruppen går att få ta del av informationen/ 

kunskapen. Subjektivt/ändamålsenligt urval är något som tillämpas när man använder sig av 

frivilliga försökspersoner som har viss kunskap eller information (30).  

Underlaget i studien var 10 personer. Med så få deltagare är det svårt att dra några säkra 

slutsatser. Det hade varit en stor fördel att ha en kontrollgrupp att jämföra med samt flera 

deltagare i gruppen. Dock är det nog svårt att ha flera deltagare i gruppen då fysioterapeuten 

måste hinna med att ge individuell respons till alla deltagare, men att jämföra flera grupper 

vore intressant att göra i en eventuell framtida studie. 

 Bortfall 6.1.2.

Bortfallsprocenten i utvärderingen var 40 %. Den höga bortfallsprocenten förklaras av att 

underlaget från början var relativt litet. Försök att miniminera bortfallet har gjorts genom att 

deltagarna har motiverats att delta i studien i början och under genomförandet av studien, 

samt genom att inlämningstiden har förlängts två gånger. Personlig kontakt har också tagits 

med de deltagare som valt att inte svara, kontakten gjordes på ett sådant sätt att deltagarnas 

frivillighet beaktades (32). I efterhand kan det konstateras att det hade varit bättre att skicka 

enkäten till deltagarna elektroniskt eftersom att de flesta hade sina barn med under träningen 

och därför var stressade och inte kunde/hann fylla i enkäten på plats. Nu fick deltagarna 

enkäterna med sig hem i pappersformat för att fylla i dem i lugn och ro, vilket kan ha bidragit 

till bortfallet. Hade man använt sig av en elektronisk enkätform hade deltagarna kunnat fylla i 

sina enkäter i lugn och ro och inlämnandet hade vart betydligt enklare samt att man även hade 

haft lättare att ta kontakt med och påminna deltagarna. 

 Intervention 6.1.3.

Standardiserade träningsprogram (bilaga 1,2,3) delades ut till deltagarna och finns att tillgå, 

samt refererat till tidigare studier där träningsuppläget finns väl beskrivet och som 
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träningsuppläget i denna studie bygger på vilket förenklar en replikation av studien. Meningen 

var att deltagarna skulle fylla i en träningsdagbok men så blev inte fallet; en dagbok kunde ha 

varit en stor fördel vid analys av resultatet. Man hade genom det ökat deltagarnas motivation 

till att göra hemövningarna samt även haft kontroll över hur ofta och många gånger deltagarna 

tränade hemma, en faktor som kan ha en inverkan på resultatet.  

 Mätinstrument 6.1.4.

Rand-36 är ett vetenskapligt utprovat instrument som mäter självrapporterad fysisk- och 

psykisk hälsa. Rand-36 användes i den här studien för att mäta den självupplevda 

livskvaliteten, vilket instrumentet är utformat och validerat för att göra. Instrumentet användes 

även för att mäta smärtan. Rand-36 är uppdelat i åtta domäner varav en domän mäter den 

fysiska smärtan och består av en mätning baserad på endast två frågor. Orsaken till att inte ett 

specifikt instrument valdes för att mäta smärtan är för att enkäterna tillsammans redan som 

det är nu ligger på runt 50 frågor. Detta är enligt litteraturen rekommenderat högsta antal 

frågor i en enkätundersökning (32). Frågorna är även validerade för att mäta den fysiska 

smärtan och de åtta domänerna redovisas vanligen utifrån domän, vilket innebär att den 

fysiska smärtan visas som ett separat mått. Därför kan det anses som ett gångbart mått för att 

mäta den upplevda fysiska smärtan. Dock ska sägas att så här i efterhand hade det varit 

relevant att använda sig av ett annat instrument för att mäta smärtan eftersom Rand-36 i sig 

inte redovisar vilken typ av smärta det rör sig om eller var den är lokaliserad. Dessutom 

behandlar en av de två frågorna smärta under de fyra senaste veckorna. Eftersom 

utvärderingen av smärtan består av endast två frågor ger det ett ganska stort utslag på det 

sammanlagda måttet för smärtan, vilket gör att utvärderingen inte utvärderar smärtan efter 

kursens slut utan från ungefär mitten av kursen fram till slutet.  

Med IPAQ vill man ju mäta den hälsorelaterade fysiska aktiviteten och även det här 

instrumentet har konstaterats som helt brukbart för att mäta det instrumentet skall mäta (10). 

Men det finns dock svagheter då det kan vara svårt att tänka tillbaka, komma ihåg och 

uppskatta sin fysiska aktivitetsnivå under en vecka.  

Funktionsindexet DRI mäter den fysiska funktionen och har använts i minst en tidigare studie 

om stabilitetsträning (19), därför är det ett högst intressant och bra mått att använda sig av i 

denna studie. En styrka i denna studie är att vi har valt att använda oss av samma 

mätinstrument vad gäller den fysiska funktionen som Wikmar/Gustafsson (19) använde sig av 
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i den studie som träningsupplägget för denna gruppträning bygger på. Dock finns det ju 

fortfarande vissa skillnader i själva träningsupplägget och formatet.  

 Dataanalys/redovisning 6.1.5.

Alla instrument har bearbetats manuellt i Microsoft Excel. Vad gäller RAND-36 är 

rekommendationen att man helst ska använda sig av en speciell fil som man kan bearbeta i 

SPSS. Orsaken till det är att man då minimerar risken för fel p.g.a. mänskliga faktorn och att 

materialet alltid bearbetas på samma sätt. Tyvärr gick inte det att genomföra då filen inte gick 

att bearbeta i den version av SPSS som vi hade tillgång till. Bearbetningsfel p.g.a. den 

mänskliga faktorn har försökt minimerats så gott det går genom att materialet har bearbetats 

och dubbelkontrollerats minst fyra gånger. Användarmanualen för manuellräkning av RAND-

36 har lästs igenom och följts till punkt och pricka för att materialet ska hålla en så hög 

kvalitet som möjligt (27). Övriga instruments analyser har också bearbetats och 

dubbelkontrollerats för att minimera risken för eventuella bearbetningsfel.  

Smärtan redovisas som ett medelvärde trots att spridningen i gruppen var relativt stor. 

Eftersom rekommendationerna för Rand-36 är att de åtta domänerna ska redovisas som ett 

medelvärde valde jag att även redovisa hela gruppens genomsnittliga resultat som ett 

medelvärde. Hanteringen underlättar eventuella jämförelser och minskar risken för 

feltolkningar mellan respondenterna och gruppens genomsnittliga medelvärde. För att 

klargöra de stora skillnaderna valde jag redovisa smärtan per respondent. 

 Resultatdiskussion 6.2.

Syftet med studien var att utvärdera om en 10 veckors bäckenbotten- och ryggkurs hos 

kvinnor som fött barn och som hade graviditetsrelaterade bäckenbotten- och/eller ryggbesvär 

påverkade kvinnornas smärta, deras fysiska aktivitetsnivå, upplevd fysisk funktion och den 

upplevda fysiska aktiviteten. I resultatet såg man förändringar inom alla fyra 

utvärderingsområden. 

Ingen av kvinnorna avbröt kursen, men eftersom endast sex kvinnor valde att svara på 

enkäterna så blev underlaget för studien relativit lågt med ett bortfall på 40 %. 

 Upplevd livskvalitet 6.2.1.

Resultatet visade en förbättring av kvinnornas genomsnittliga upplevda livskvalitet med cirka 

15 %. En av kvinnorna visade på en försämring efter genomgången gruppträning. Som 
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jämförelse noteras att Mens et al. (26) genomförde en större studie där en grupp tränade 

diagonala bålmuskler som jämfördes med två kontrollgrupper, en som tränade de 

longitudinella bålmusklerna och en obehandlad kontrollgrupp. Interventionen pågick under 

åtta veckor och tiden från senaste förlossning var i medeltal 4,1 månader. I studien såg man 

ingen signifikant skillnad mellan grupperna vad gällde den upplevda livskvaliteten, men man 

kunde se signifikanta förändringar inom gruppen som tränat diagonla bålmuskler genom att 

63,6 % upplevde en förbättrad livskvalitet, 27,3 % märkte ingen skillnad och 4,9 % upplevde 

en sämre livskvalitet P=,000. I en studie av Stuge et al. (17,18) sågs en signifikant förbättrad 

livskvalitet för gruppen som tränade specifik stabiliseringsträning jämfört med den 

konventionella behandlingen. Mens et al. (26) använde sig inte av samma mätinstrument som 

i den här studien har de använde sig av Nottingham Health Profile (NHP). Stuge et al. 

använde sig av SF-36 vilket är uppbyggt på samma sätt som Rand-36. Om man jämför 

förändringen inom gruppen i Mens et al. (26) studie och jämför det med den här studien, där 

83,33 % upplevde en förbättrad livskvalitet så visar denna studie och Mens et al. (26) på 

likartade resultat. Båda tidigare studierna visar ju på signifikanta förbättringar, att resultaten i 

denna studie inte uppnår statistisk signifikans beror troligen på att underlaget i studien är för 

litet. Trots det visar studien på en förbättring vilket kan ses som ett troligt resultat när man 

jämför med tidigare studier. 

 Den fysiska aktivitetsnivån  6.2.2.

Den fysiska aktivitetsnivån i genomsnitt för hela gruppen ökade vad gäller måttligt till 

ansträngande aktiviteter. Kategorin lättare aktiviteter visade på en liten ökad förändring vilket 

kan förklaras av att det genomsnittliga värdet redan från start var relativt högt. Resultatet kan 

också vara på bekostnad av en ökning av den måttliga till ansträngande aktivitetsnivån. Man 

kanske har gått från lättare promenader till en aktivitet med en högre ansträngningsnivå. 

Dessutom bör beaktas att de kvinnor som inte klarade av lättare aktiviteter vi kursens start nu 

klarar av lättare aktiviteter och där av hålls värdet vad gäller lättare aktiviteter oförändrat. 

Måttligt till ansträngande aktiviteter visar på en förbättring men här kan kursen i sig ha en 

relativt stor påverkan eftersom den troligtvis räknats med i aktivitetsökningen. Kvinnorna i 

gruppen har i genomsnitt ökat antalet dagar av mycket ansträngande aktiviteter från 0 dagar 

till 2 dagar vilket visar på en ökning även om man inte räknar med den dagen de deltar i 

gruppträningen. Om sen ökningen beror på ökad motivation, minskad smärta eller om ökad 

kunskap om hur man ska träna när man har någon form av bäckenbotten- och/eller -
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ryggbesvär så har ju gruppträningen gett effekt på den genomsnittliga aktivitetsnivån för hela 

gruppen och alla kvinnor har upplevt en förbättring. I en icke publicerad studie konstaterar 

man en försämring hos kvinnor just vad gäller måttligt till ansträngande aktiviteter och att 

utbildning i specifik fysisk träning efter och under graviditet behövs för att främja kvinnornas 

hälsa på sikt (33). Övriga jämförbara studier saknas då de studier som är tillgängliga endast 

har studerat fysisk funktion, smärta, livskvalitet och kinesiophobia ”rörelse rädsla” och inte 

fysisk aktivitet. Men det finns en studie som visar på en negativ korrelation hos kvinnor 

mellan kinesiophobia och fysisk aktivitet, med en negativ korrelation menar man att när 

rörelserädslan minskar så ökar den fysiska aktivitetsnivån (34). Om man utifrån det gör en 

jämförelse med Nilsson/Gustafssons studie (19) där man konstaterade en minskning av 

kinesiophobia så kan man tänka sig att resultaten i vår studie eventuellt kan bero på en 

minskad kinesiophobia. Förändringen i Nilsson/Gustafssons studie var inte signifikant och de 

konstaterar att ytterligare forskning behövs för att kunna uttala sig om kinesiophobia i relation 

till graviditetsrelaterade ryggbesvär.  

Eftersom jämförbara studier gällande fysisk aktivitet saknas vore ytterligare studier på ett 

större underlag med en jämförbar kontrollgrupp vore mycket relevant och intressant att göra. 

 Upplevda fysiska funktionen 6.2.3.

Vad gäller den genomsnittliga förändringen av den upplevda fysiska funktionen så visar den 

på en förbättring med 40 %. Uppläget av träningen i denna studie bygger på en tidigare studie 

där man tränade specifik stabilitetsträning av transversus abdominus och multfidus (19).  

I den tidigare studien (19) visade DRI på en trend vad gäller förbättring av den fysiska 

funktionen hos alla 10 deltagarna. Också i denna studie kunde vi se förbättring av den fysiska 

funktonen hos så gott som alla deltagare, fem av sex deltagare förbättrade sin fysiska 

funktion. I en annan studie (Stuge et al. 17) där man testade individanpassad stabilitetsträning, 

såg man på en 50 % förbättring av aktivitetsnivån i experimentgruppen medan man i 

kontrollgruppen såg en knapp märkbar förbättring. Där gjorde man även en uppföljning efter 

två år, där gruppen fortfarande visade en signifikant förbättring jämfört med kontrollgruppen 

(18). Dock ska påpekas att det var ett annat upplägg av stabilitetsträningen och att träningen 

inte skedde i gruppformat utan individuellt med fysioterapeut samt att inte samma 

mätinstrument användes i denna och i deras studie. I denna studie sågs en lite mindre 

procentuell förbättring med 40 % jämfört med Stuge et al. (17) där man såg en procentuell 

förändring på 50 %. I Stuges et al. (17) studie sågs också att den största förbättringen var hos 
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dem som hade lägst funktion vid basmätningen, vilket även denna studie visar på. Trots att 

denna studie saknar kontrollgrupp och har ett litet underlag så tycker jag att studien visar ett 

trovärdigt resultat genom att jämföra med de tre tidigare studierna (17-19) som uppvisar 

liknande resultat. 

   Smärtan 6.2.4.

Den upplevda smärtan i denna studie har visat på en ökning av smärtan med cirka 10 %. Dock 

ska man vara väldigt försiktig med att dra några förhastade slutsattser av resultatet eftersom 

spridningen i gruppen var stor, hälften av gruppen upplevde en stor förbättring medan andra 

hälften upplevde en försämring. 

De som hade en hög smärtnivå vid start visar på en klar minskning av smärta och de som hade 

en relativt låg smärtnivå vid start visade på en försämring, det vill säga ökad smärta. I studien 

som Mens et.al (26) gjorde sågs en minskning av smärtan men man hade också ett stort antal 

som avbröt p.g.a. av smärta och trötthet. Medeltalet för senaste förlossningen var i den studien 

4,1 månader vilket är ganska nära inpå förlossning. I den här studien kan man se en tendens 

till att de som fött barn relativt nyligen upplevde högre grad av smärta jämfört med kvinnor 

vars förlossning hade varit längre bak i tiden. Nilsson/Gustafssons studie utfördes postpartum 

och där såg man ingen försämring av smärtan hos någon av deltagarna (19). Så tendensen kan 

vara en tillfällighet men det vore intressant att följa upp den i en större studie.  

Nilsson/Gustafsson (19), Mens et al. (26) visar på statistiskt signifikanta förbättringar inom 

gruppen och Stuge B et al. (17, 18) visade på statiskt signifikanta förbättringar mellan den 

experimentella gruppen och kontrollgruppen. I Nilsson/Gustafssons studie valde de att mäta 

den upplevda smärtan med hjälp av en VAS-skala, men de mätte även” area of pain” (19). 

Användningen av testerna måste anses relevant. I den här studien ser vi en liten försämring av 

smärtan men vi vet inget om smärtan; det kan ju vara vilken smärta som helst, träningsvärk, 

huvudvärk, tidigare skador som ger sig till känna när man börjar träna efter inaktiv period 

o.s.v. Därtill mäter instrumentet smärtan fyra veckor bakåt vilket gör att vi hamnar mitt under 

träningsperioden. Testet mäter alltså inte bara smärtnivån vid kursens slut. Det faktum att 

resultaten i denna studie inte stämmer överens med tidigare studier beror således troligtvis på 

den stora spridningen i gruppen och att mätinstrumentet i denna studie inte var rätt instrument 

att använda sig av, samt att underlaget var litet. Så man kan konstatera en liten försämring av 

smärtnivån hos gruppen i genomsnitt men också att resultatet inte har så hög trovärdighet. 
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 Omständigheter att beakta 6.2.5.

Flertalet studier (17-19, 26) behandlar frågeställningar gällande stabilitetsträning för kvinnor 

med graviditetsrelaterade besvär. Gruppträningen i den här studien riktade sig till kvinnor 

med graviditetrelaterad rygg- och bäckenbottenproblematik och det finns evidens som visar 

på att bäckenbottenbesvär kan orsaka ökad smärta, en försämrad livskalitet, minskad 

fysiskfunktion och aktivitet (6,7). Dumoulin och Hay-Smith (2010)  konkluderar i sin 

kunskapssammanställning att bäckenbottenträning kan förbättra eller bota bäckenbottenbesvär 

(25). Utifrån det kan en förbättring inom de områden som utvärderats i den här studien vara 

väntad. Eftersom underlaget blev mycket mindre än förväntat så finns det ingen möjlighet att 

konstatera vad som påverkat vad, vilken grupp (bäckenbotten- eller ryggbesvär) som hade 

störst förbättring av träningen.  Därtill hade flera av kvinnorna en kombination av både 

bäckenbotten- och ryggbesvär. Dessa omständigheter är viktigt att ta i beaktande när man 

jämför resultaten i denna studie med tidigare studier som bara behandlar ryggbesvär. Det man 

kan konstatera är att kombinationen av stabilitetsträning och bäckenbottenträning i grupp 

verkar vara ett bra upplägg för kvinnor som har någon form graviditetsrelaterade bäckbotten- 

och/eller ryggbesvär. 

Man kan utifrån resultatet och ovanstående diskussion konstatera att efter denna studie är 

evidensläget fortfarande lågt vad gäller stabilitetsträning hos kvinnor som fött barn. Vidare 

studier där man använder sig av samma mätinstrument och träningsupplägg på ett större 

underlag samt med jämförbara kontrollgrupper är önskvärt. Som utvärderingsinstrument av 

kursen kan man med stöd av tidigare studier anse att resultaten är trovärdiga. 

 Konklusion 6.3.

Resultatet i denna studie visar att bäckenbotten- och ryggkursen visar på bra effekter vad 

gäller den upplevda livskvaliteten, den fysiska aktivitetsnivån och den upplevda fysiska 

funktionen. Detta tyder på att denna form av gruppträning är en interventionsmetod som 

fysioterapeuter med fördel kan använda sig av hos kvinnor som fött barn och har någon from 

av graviditetsrelaterad bäckenbotten- och/eller ryggbesvär. 
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BILAGA 4 
Bakgrundsfrågor 

 
Läs igenom frågeformuläret noga och markera in det svar som stämmer bäst för Dig. Är det någon 
fråga du inte kan eller vill besvara – hoppa då över den och fortsätt med nästa fråga. 
Uppstår det frågor kring enkäten eller uppsatsen är det bara att höra av sig till mig. 
Den färdiga rapporten kommer att skickas till Medimar där de deltagare som medverkat i studien 
kunna läsa sammanställningen vid intresse.  
 

1. Namn  
_________________________________________________ 

 
 

2. Ålder   
____________ år 

 
 

3. Har du någon form av bäckenbottenrelaterade besvär just nu? 
Inte alls ☐  
Lite grann ☐ 
Måttligt ☐ 
Ganska mycket   ☐ 
Extremt mycket ☐  

 
4. Hade du någon form av bäckenbottenrelaterade besvär under graviditeten? 

Ja   ☐  
Nej  ☐ 

 
5. Har du någon from av ryggbesvär just nu? 

Inte alls ☐  
Lite grann ☐ 
Måttligt ☐ 
Ganska mycket   ☐ 
Extremt mycket ☐ 

 
 

6. Hade du någon form av ryggbesvär under graviditeten?  
Ja   ☐  
Nej  ☐ 

 
  

7. Hur många barn har du fött?  
 

____________ barn 
 

 
8. Hur gammalt är ditt yngsta barn?  

 
____________ veckor / månader / år (strecka under rätt alternativ) 
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BILAGA 6 

Aktivitetsvanor 

 

Följande frågor handlar om fysisk aktivitet. Vi är intresserade av att ta reda på all typ av 

fysisk aktivitet som utförs. Frågorna innefattar tid som du varit fysiskt aktiv de senaste 7 

dagarna. Svara på frågorna även om du inte anser dig vara en aktiv person. Inkludera alla 

aktiviteter under såväl arbete, transporter, hushållsarbete, trädgårdsarbete, fritidsaktiviteter 

som planerad träning. 

 

1.   Tänk nu på alla de mycket ansträngande aktiviteter du utförde under de senaste 7 

      dagarna. Mycket ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs som 

      mycket arbetssamma och får dig att andas mycket kraftigare än normalt. Tänk enbart på 

      de aktiviteter som du utfört under minst 10 minuter i sträck. 

 

1a. Under de senaste 7 dagarna, hur många av dessa dagar har du utfört arbete som är 

      mycket ansträngande såsom tunga lyft, tyngre bygg- och trädgårdsarbete, aerobics, 

      löpning eller cykling i högre tempo? 

 

______ dagar  

 

 Ingen sådan aktivitet   Hoppa över fråga 1b 

 

1b. Hur mycket tid tillbringade du, i genomsnitt under en sådan dag, på mycket 

      ansträngande fysisk aktivitiet? 

  

 

______ minuter  

 

 Vet ej 

 

2.   Tänk nu på alla de måttligt ansträngande aktiviteter du utförde under de senaste 7 



 

 
 

      dagarna. Måttligt ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs som 

      arbetsamma och får dig att andas något kraftigare än normalt. Tänk enbart på de 

      aktiviteter som du utfört under minst 10 minuter i sträck. 

 

2a. Under de senaste 7 dagarna, hur många av dessa dagar har du utfört arbete som är 

      måttligt ansträngande såsom cykling, simning, måttligt bygg- och trädgårdsarbete eller 

      annat i måttligt tempo? Inkludera ej promenader. 

 

______ dagar  

 

 Ingen sådan aktivitet   Hoppa över fråga 2b 

 

2b. Hur mycket tid tillbringade du, i genomsnitt under en sådan dag, på måttligt 

ansträngande aktivitet? 

 

______ timmar  

 

______ minuter  

 

 Vet ej 

 

3.   Tänk nu på all tid du promenerat under de senaste 7 dagarna. Detta inkluderar 

      promenader på arbetet, under transporter och under fritiden.  

 

3a. Under de senaste 7 dagarna, hur många dagar har du promenerat i minst 10 

      minuter i sträck? 

 

______ dagar   

 

 Inga promenader   Hoppa över fråga 3b            �     

  

 



 

 
 

3b. Hur mycket tid per dag tillbringade du, i genomsnitt en sådan dag, på promenader? 

 

______ timmar 

 

______ minuter 

 

 Vet ej 

 

4.   Tänk nu på den tid som du tillbringat sittande under en typisk dag, de 

      senaste 7 dagarna, i samband med arbete, studier, transporter, i hemmet och på din fritid. 

      Exempelvis tid vid skrivbordet, hemma hos vänner eller i TV-soffan.   

 

      Under de senaste 7 dagarna, hur mycket tid har du tillbringat sittande under en sådan 

      dag? 

 

______ timmar per dag 

 

______ minuter per dag 

 

 Vet ej 

 

 

  



 

 
 

BILAGA 7 

(Lp.nr……………….) 

Funktions Index (DRI) 
(enl Spangfort) (mäter din fysiska funktion) 

 
Datum……………………. Namn…………………………………..……….. 
 

Exempel 
 Utan svårighet Inte alls 
 
 
 Med viss svårighet    –    Med svårighet    –    Med stor svårighet 
 

 
 

Hur klarar Du följande aktiviteter? 
Sätt ETT streck tvärs över linjen efter varje fråga 

 

Var god besvara ALLA frågorna 

 
  Utan svårighet Inte alls 
 

Av och påklädning utan hjälp…… 

Promenader…………………….... 

Gång i trappor………………….... 

Sitta en längre stund…………….. 

Stå framåtböjd över tvättställ…... 

Bära väska eller kasse………….. 

Bädda en säng…………………... 

Springa………………………….... 

Lättare kroppsarbete…………..… 

Ansträngande kroppsarbete…..… 

Tunga lyft…………………………. 

Motion/sport…………………….... 
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Informationsbrev gällande enkätundersökning 
Hej! 
 
Mitt namn är Elina Lindfors och jag studerar vid Luleå tekniska universitet på 
Fysioterapeutprogammet. Jag ska påbörja skrivandet av mitt examensarbete där syftet med 
uppsatsen är att utvärdera om teori och praktisk bäckenbotten- och ryggträning hos kvinnor 
som fött barn påverkar smärta, fysisk aktivitetsnivå, upplevd fysisk funktion och upplevd 
livskvalitet. 
 
Flertalet studier som påvisar positiva fysiska effekter av bäckenbottenträning finns, däremot 
finns det få studier som undersökt kvinnors livskvalitet i relation till bäckenbotten- och 
ryggträning. Därför är det intressant att undersöka om kvinnors hälsa och funktion i vardagen 
förbättras av bäckenbottenträning. Mätresultaten i denna studie kommer även att fungera som 
en kvalitetsundersökning av Medimars mama core kontroll kurs. 
 
Du tillfrågas om deltagande i studien därför att Du deltar i en av Medimars mama core 
kontroll kurs. Studien genomföras med hjälp att en enkätundersökning där försökspersonen 
får fylla i formulär vid kursstart och formulär vid det sista kurstillfället. Enkäten tar bara 10-
15 minuter att fylla i. Dina svar kommer att analyseras och presenteras på gruppnivå vilket 
betyder att svaren inte kommer att kunna identifieras.  
 
Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att en förklaring 
behöver delges. 
 
 
_______________________  _______________________ 
Elina Lindfors   Irene Wikman 
Fysioterapeutstudent   Universitetslektor, handledare 
Examensarbete inom fysioterapi  Kontaktadress: LTU, 971 87 Luleå 
Kontaktadress: Källarvägen 22, 22 120 M:hamn Tel: 0046(0)920 49 10 00 

Tel:  0457-343 18 59    

E-post:  elina.lindfors@aland.net  
 

Medgivande 

Jag har mottagit information om studien och lämnar följande besked 
☐  Ja, jag vill delta i studien 
☐  Nej, jag vill inte delta i studien 
 
Obs! Man binder sig inte även om man svarar ja, utan har rätt att när som helst i fortsättningen 
avstå från medverkan. 
 
________________________________________________ 
Ort och datum 

_______________________________________________ 
Namn 
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