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Introduktion/bakgrund: Balans är en kombination av motoriska och sensoriska system som 

alla måste fungera väl för att människan ska klara av även enkla uppgifter, det går att mäta 

både genom dynamiska rörelser och statiska positioner på kraftplattor. I de motoriska 

systemen ingår muskler och denna studie fokuserar främst på bålens muskulatur som alltid 

måste arbeta för att motverka fall vid både frivilliga och ofrivilliga tyngdförflyttningar. 	
Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka ifall en ökning i bålstyrka leder till ökad 

balansförmåga hos friska individer samt vilken träningsform som ökar bålstyrkan mer av 

statisk eller dynamisk. Metod: Studien hade en prospektiv experimentell design i form av en 

randomiserad kontrollerad studie där deltagarna (n=12) har delats in i tre grupper. En grupp 

fick träna dynamisk bålmuskulaturträning i form utav knäböj, en grupp fick träna statisk 

bålstyrka i en form av plankträning och en kontrollgrupp som inte tränade något alls. 

Interventionen pågick i 4 veckor där den dynamiska grupper fick träna knäböj två gånger i 

veckan med 3 set om 8RM och den statiska fick träna en plankvariant på 1 minut gånger 3. 

Båda grupperna höjde sin progression efter halva tiden. Tester på balans och bålstyrka 

utfördes före och efter interventionstiden. Resultat: Den dynamiska gruppen visade på 

majoriteten sämre resultat på balans medan den statiska visade en majoritet på förbättringar. 

Alla grupper visade dock på förbättringar i bålstyrka. Den dynamiska gruppen hade den 

största förbättringen på bålstyrka. Inga statistisk signifikanta resultat kunde visas. 

Konklusion: Denna studie visar på att statisk bålmuskulaturträning kan gynna balansen och 

att dynamisk träning i form utav knäböj kan stärka bålmuskulaturen. Däremot så saknas det 

statistik signifikans i denna studie på grund av litet urval samt kort interventionstid. Vidare 

studier behövs med större urval och längre tid för att påvisa effekterna av statisk och 

dynamisk bålmuskulaturträning gällande balans.  

 

Nyckelord: Balans, bålstyrka, knäböj, posturalt svaj.  
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Bakgrund	
Balans	
Balans är ett ganska vardagligt ord men som innefattar många olika avancerade delar som 

behöver kunna fungera väl tillsammans. Balansen mellan kroppens fysiska segment som 

denna studie kommer att fokusera på kallas för postural stabilitet och det innefattar begreppen 

center of mass (COM), center of pressure (COP) och base of support (BOS). 

Det ingår även fler begrepp som inte kommer att fokuseras lika mycket på. COM syftar på 

mittpunkten av kroppens samlade kroppsmassa, den punktens position kommer vara 

varierande beroende på hur en person är byggd. COP innebär var trycket från kroppsmassan 

centreras mot underlaget, det menas då inte att allt tryck fördelas på samma punkt utan 

mittpunkten i det tryck som fördelas i BOS. BOS står för hela den ytan som kan belastas utan 

att man faller vilket vanligtvis innebär ytan mellan fötternas yttre kanter (Shumway-Cook & 

Woollacott, 2016) med undantag för om man använder ett hjälpmedel exempelvis en käpp då 

ytan skulle sträcka sig hela vägen till den. COP måste hållas innanför BOS för att kunna stå 

kvar på en plats utan att behöva flytta fötterna för att bibehålla balansen. För att bibehålla 

COP inom BOS krävs att man har en god postural kontroll för att kunna aktivera de posturala 

muskler som behövs i rätt situation. Detta måste göras i alla uppgifter som kroppen kan tänkas 

utföra, men nivån av aktivering kommer att variera beroende på vilka krav som uppgiften 

ställer (Shumway-Cook & Woollacott, 2016). 

För att förstå hur den posturala kontrollen fungerar bör man också ha en förståelse för 

kroppens sensoriska system, detta eftersom att god balans inte bara handlar om vilka 

medvetna muskelaktiveringar som görs utan det finns en djupare aspekt som handlar om 

kroppens olika sinnen. Kroppens sensoriska system har stor betydelse för hur väl den 

posturala kontrollen fungerar eftersom man reagerar på stimuli, det vill säga sensoriska 

intryck som man blir utsatt för (Shumway-Cook & Woollacott, 2016). Kroppens sensoriska 

system består utav syn, känsel, hörsel, smak, lukt varav de tre första påverkar balansen 

(Lännergren, Westerblad, Ulfendahl & Lundeberg, 2017). Det finns även ett vestibulärt 

system i innerörat där huvudets position uppfattas vilket ger hjärnan möjlighet att tolka 

kroppens position utifrån vilken position huvudet har, detta system är därför mycket viktigt 

för balansen (Shumway-Cook & Woollacott, 2016). Stimuli utifrån som kroppens sinnen 

reagerar på kan exempelvis vara nivåskillnader på underlaget under aktivitet. Varje rörelse 

som utförs medför också att COM flyttas och då även COP, vårt sensoriska system måste då 

agera med de motoriska för att parera tyngdförflyttningen (Sandrey & Mitzel, 2013) och hålla 

COP inom BOS för att undvika fall. För att bedöma någons balans kan man exempelvis mäta 

posturalt svaj som innebär justeringar av kroppens COM genom små eller stora gungningar 
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för att bibehålla balansen i stående eller sittande. Dagens golden standard för att mäta balans 

och posturalt svaj är en kraftplatta som mäter användarens amplitud och hastighet för COP 

inom BOS i medio-lateral och antero-posterior riktning och presenterar det på en x och y-axel 

(Clark et al, 2010). Hastigheten i det här fallet menas med den totala sträckan som man mäter 

upp i svaj delat på tiden för testet och amplitud den längsta avståndet mellan de två yttre 

måtten på vardera axel (Merchant-Borna, 2017).  En billigare och mer lättillgänglig variant av 

en kraftplatta kan vara Wii Balance Board, som har visat sig ha god reliabilitet samt validitet 

och är ett kliniskt bra redskap att mäta balans med (Clark, Mentiplay, Pua & Bower, 2018). 

 
Bål 
Bålen är något som i vardagen och hos gemene man kan definieras som enbart mage, men 

som egentligen är mer än så. Även fast bålen är välstuderad så finns det ingen definitiv 

beskrivning utav exakt vilka muskler som ingår i bålen, utan meningar går isär om 

definitionen (Hibbs, Thompson, French, Wrigley & Spears, 2008). Enligt Fredericsons (2005) 

definition ingår det 29 olika muskler i bålmuskulaturen. Där ingår abdominis-muskulaturen, 

men även ryggmuskler som mm. Multifidi, m erector spina, samt höftmuskulatur och 

glutéerna. Man kan säga att bålen går från diafragman ned till bäckenet och mag -och 

ryggmuskulaturen omsluter den (Richardson, Hodges & Hides 2004) som en muskelkorsett. 

Dessa muskler är viktiga för att hålla kroppen upprätt och kunna stabilisera ryggraden, bäcken 

och hela kroppen när den är i rörelse. Utan dessa muskler så skulle kroppen inte klara av den 

påfrestning som vardagligt liv kräver. 

 

Träning av balans och bålmuskulatur 
Bålmuskulaturträning som nämns här innebär träning som fokuseras på att stärka 

muskelkorsetten. Denna studie kommer att rikta in sig mot statisk samt dynamisk 

träning.  När muskler arbetar men ingen rörelse sker så kallar man detta för statisk träning. 

Sker det däremot en rörelse när musklerna arbetar så kallas det för dynamisk träning 

(Thomeé, Augustsson, Wernbom, Augustson & Karlsson, 2008). Ett vanligt exempel på 

statisk träning för bålen är plankan då man spänner bålen samtidigt som man är stilla med 

kroppen. Ett exempel på dynamisk träning för bålen är stora basövningar som t.ex. knäböj och 

marklyft då detta är övningar som kräver god bålstabilitet. Van den Tillar & Saeterbakken 

(2018) menar att 6 RM knäböj fungerar bättre som bålmuskulaturträning än den isometriska 

plankan då större del av bålens muskulatur aktiveras. RM innebär “repetition maximum” och 

beskriver den totala mängden repetitioner som kan genomföras på en specifik vikt, 6 RM 

innebär då att max sex repetitioner kan genomföras och inte fler (Thomeé et al., 2008).  
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Fåtal studier har genomförts som undersöker om enbart bålmuskulaturträning i olika former 

kan förbättra generell balans hos friska individer, något som till exempel idrottare skulle 

kunna ha nytta av eller patienter inom fysioterapi som inte främst lider av balansnedsättning 

men upplever sig ha dålig balans generellt. Tidigare studier som har studerat balansträning 

hos unga friska idrottare har visat att det är signifikant mindre risk för fotledsstukning när de 

implementerade balansträning till deras träningsregim (McGuine & Keene, 2006). Studier 

med mål att öka balansen genom bålmuskulaturträning har ofta varit riktade mot personer som 

drabbats av neurologiska besvär som stroke (Cabanas et al, 2017; Lee et al, 2018) där behovet 

att förbättra balansen ofta är stort, eller MS drabbade (Amiri, Sahebozamani & Sedighi, 2018) 

som brukar utveckla svårigheter med balansen över tid. Tidigare forskning som har gjorts på 

friska individer i den äldre population har visat på att det finns fördelar med att träna bålen för 

att förbättra balansen och minska fallrisk (Kahle & Tevald, 2014). Lehman, Gordon, Langley, 

Pemrose & Tragskis (2005) diskuterar att bålens lokala muskulatur, det vill säga det mest 

djupliggande muskellagret har högre grad av proprioception än det globala (ytliga) och att det 

då är sannolikt att träning av den kan bidra till ökad balans då dess känslighet ökar av träning. 

Hela bålen bör dock prioriteras för att ge bästa resultat då det inte bara är den lokala 

muskulaturen som arbetar under rörelse. Desto längre perioder med träning som genomförs 

desto tydligare resultat bör synas, men Cosio-Lima, Reynolds, Winter, Paolone & Jones 

(2003) menar att musklerna neurologiska anpassning till träning sker efter cirka fyra veckor 

vilket innebär att förbättringar bör kunna ses efter den tiden. 

 

För att träna-och förbättra sin balans så behöver man utmana sin balans. Om man klarar av att 

stå på ett ben utan problem så räcker det inte att man gör detta tills musklerna i benet blir 

uttröttade. Då har man tränat benmuskulaturen och inte balansen. Det borde alltid ske en 

progression i balansträningen, så när man klarar av att stå på ett ben, så kan ett naturligt steg 

vara att blunda och se om det sker ett ökat posturalt svaj. Att träna balans är att utmana de 

interna system som nämnts tidigare i texten, genom att ställa sig på att instabilt underlag så 

utmanar man proprioceptionen, genom att blunda så utmanar man kroppens sensoriska system 

då synen är en vital del för att hålla balansen (Rogers, Page & Takeshima, 2013). 

Det vore bra för fysioterapeuter att ha ett komplement till den typiska balansträningen med 

mindre balanskrävande övningar som ändå förbättrar balansförmågan och som den 

konventionella styrketräningen lätt kan kompletteras med. Det är rimligt att anta att genom att 

tidigt i livet träna balansförmågan genom bland annat styrketräning av bålen skulle fallrisk 

som ofta uppkommer senare i livet att kunna förebyggas. Detta är någon som fysioterapeuter 

skulle kunna ha i åtanke när de tränar sina patienter och använda som ytterligare en 
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motiverande faktor och en bonus till det huvudsakliga syftet med den bålmuskelträning som 

utförs. 

 

Syfte 
Resulterar en ökning av bålstyrka också i en förbättrad balansförmåga hos friska individer. 
 

Frågeställning 
Är det någon skillnad mellan statisk och dynamisk bålmuskulaturträning med avseende på 

utvecklingen av styrka? 

Bidrar en förbättrad styrka i bålmuskulatur till förbättrad balansförmåga?  

Vilken metod av dynamisk eller statisk bålmuskulaturträning bidrar till störst förbättring av 

balansen? 

Metod 
Design 
Studiens design var en prospektiv experimentell interventionsstudie med två olika 

interventioner samt en kontrollgrupp. Interventionstiden pågick under 4 veckor. Deltagarna 

randomiserades in i grupper för att minska alla involverades möjlighet till att vara partiska. 

Randomiseringen skedde genom att deltagarna fick dra en lapp som var förberedda innan 

testtillfällena och studieledarna visste inte vad som stod på vilken lapp. På lappen stod 

bokstaven S, D eller K. Deltagarna som drog bokstaven S fick träna statisk 

bålmuskulaturträning, de som drog bokstaven D fick träna dynamisk bålmuskulaturträning 

och deltagarna som drog bokstaven K var med i kontrollgruppen som inte tränade något alls. 

Randomiseringen skedde vid första testtillfället. Vid första testtillfället var både studieledare 

och deltagare blindade för indelningen i intervention dock inte vid andra tillfället. Enligt valt 

syfte genomfördes studien empiriskt där kvantitativ data samlades in vid två tillfällen. Båda 

interventionerna samt kontrollgruppen genomgick samma tester för att data ska kunna 

jämföras mellan grupperna. 

 

Studiedeltagare 
Rekryteringen av försökspersoner gjordes via inlägg på Facebook i studentgrupper från LTU, 

där studiens syfte beskrevs samt ett informationsbrev (se bilaga 1) med ytterligare information 

var bifogat. För att anmäla sig till studien fick de som var intresserade skicka ett mail som 

studieledarna sedan svarade på och dubbelkollade att de har läst infobrevet med inklusions-
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och exklusionskriterierna. Totalt sett så deltog 12 personer, sju män och fem kvinnor med en 

medelålder på 25 år (SD±5,22). Deltagarna delades in i tre grupper med fyra personer i 

vardera grupp, för mer detaljer se tabell 1. 

• Inklusionskriterier: Män och kvinnor inom åldern 18–65, student vid Luleå Tekniska 

Universitet (LTU), god träningsvana (styrketräning minst 2 gånger/vecka), tillgång till Mitt 
Livs Stils gym. 

• Exklusionskriterier: Rygg-nacksmärta, neurologiska sjukdomar, nyligen inträffat trauma som 
påverkar balansen eller möjligheten till träning, personer med kognitiva nedsättningar. 

  

Tabell 1. Demografisk fördelning av deltagarna. 

Kategori Dynamisk, n=4 Statisk, n=4 
Kontrollgrupp, 
N=4 Totalt, n=12 

Ålder (±SD) 23,25 (±4,72) 26,5 (±8,27) 25,25(±1,5) 25(±5,22) 

Kvinnor 2 2 1 5 

Män 2 2 3 7 

Dominant ben 
höger 4 2 3 9 

Dominant ben 
vänster 0 2 1 3 

 

Mätmetoder 
Balanstest 
Deltagarna genomförde 4 stycken olika balanstester. Testerna utfördes på en Nintendo Wii 

Balance Board. Informationen från Wii Balance Board matades in i en programvara tidigare 

förklarad av Clark et al (2010) (Merchant-Borna, 2017) där en y-axel sågs motsvarande 

antero-posterior (AP) riktning och x-axel motsvarande medio-lateral (MP) riktning. 

Programmet registrerade COP velocity (hastighet vid tyngdförskjutning), amplitude (avstånd 

mellan vardera axels två yttre punkter), en karta (plot-map) ritades upp av programmet där 

man kan följa COP:s rörelser samt att data med medelvärden och standardavvikelser togs 

fram. Ett exempel på hur det ser ut i programmet kan ses i figur 1. 
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Balanstesterna gick till så att deltagarna fick stå på Wii Balance Board enligt listan nedan: 

1.    Axelbrett, 30 sekunder. Figur 1. 

2.    Axelbrett med stängda ögon, 30 sekunder. 

3.    Dominanta ben, 30 sekunder Figur 2. 

4.    Dominanta ben med stängda ögon, 30 sekunder. 

                    

               
Figur 1. Axelbred position                  Figur 2. Dominant ben. 

 

Deltagarna fick tre chanser till att klara vardera test, tre misslyckade test antecknades som “no 

result”. Med chanser menas att ifall deltagarna inte lyckades hålla balansen så fick de göra 

om testet max tre gånger. Inte att de fick en ny chans ifall de var missnöjda med resultatet. 

För att standardisera balanstesterna så att alla deltagarna genomförde det på samma sätt så 

skapades riktlinjer för vilken position som kroppen skulle hållas samt var Wii Balance Board 

skulle placeras. Studiedeltagarna skulle vid test med stängda ögon hålla huvudet i neutral 

position i förhållande till ryggen, vid öppna ögon fixera blicken på ett kryss placerat på 

väggen rakt framför dem 175 centimeter ovan golvet, armarna korsade över bröstet med 
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händerna på motsatt axel och armbågarna avslappnat hängande längs kroppen. Wii Balance 

Board placerades på plant underlag 160 centimeter från väggen. Fötternas placerades enligt 

studiedeltagarens axelbredd med hälarna mot en bräda så att alla stod lika långt bak, brädan 

togs bort medan testet utfördes. 

Under testutförandet fick deltagarna instruktionen att stå så stilla som möjligt och även 

undvika små rörelser med exempelvis fingrar. Under test på ett ben fick det fria benet röras 

fritt i luften utan att nudda golvet eller ståbenet. 

  

Bålstyrketest 
För att testa bålstyrkan så fick deltagarna genomföra ett modifierat planktest “core muscle 

strength and stability test” (Bellardini, et al., 2009), som mäter främst stabilitet men även 

styrka i både statiska och dynamiska moment. Testet är indelat i 8 olika nivåer som i sin 

helhet mäter funktionen och uthålligheten i bålens stabiliserande muskulatur, med fokus på m. 

Transversus abdominis och mm. Multifidus. Hela testproceduren kan ses i bildform i bilaga 4. 

På den första nivån som är den enklaste att utföra ska patienten stå stilla i plankposition under 

60 sekunder, resterande nivåer är enligt 15 sekunders intervall där armar och ben ska lyftas 

först separat och sedan i kombinationer. Nivå två och tre innebär att höger respektive vänster 

arm ska lyftas rakt framåt tills handen befinner sig i axelhöjd, positionerna ska som tidigare 

nämnt hållas under 15 sekunder. Efter att testet gjorts med båda armarna upprepas proceduren 

med båda benen där foten på respektive ben ska lyftas. När testpersonen tagit sig till nivå sex 

ska extremiteterna lyftas kombinerat, då vänster arm och höger ben börjar och sedan höger 

arm och vänster ben på nivå sju. Nivå åtta innebär att alla dynamiska moment är avklarade 

och testpersonen ska då åter stå i statisk planka i ytterligare 30 sekunder. Den totala tiden för 

alla nivåer är tre minuter vilket genomförs utan vila, klaras alla nivåerna börjar testet om 

(Yeung, 2011). För att standardisera båltesterna så spändes två reglerbara rep parallellt längs 

marken som sedan placerades i höjd med testdeltagarnas bäcken, ett rep precis under bäckenet 

och ett precis över, detta visas i figur 4. 
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Figur 4. Nivå 1, med bäckenet centrerat mellan två rep. 

 

En av testledarna satt vid sidan och hade koll på när bäckenet antingen höjdes eller sänktes 

när deltagarna inte orkade hålla plankan i korrekt position. Testdeltagarna fick tre chanser att 

rätta till positionen via verbala tillsägelser från studieledaren, om testdeltagarna inte klarade 

av att hålla bäckenet i korrekt position efter tre tillsägelser så räknades det som avslutat test. 

Den andra studieledaren satt i rummet och gav verbala instruktioner när det var dags att byta 

position samt höll koll på tiden. Alla studiedeltagare fick ställa sig i position medan repen 

ställdes in för att sedan vila innan testet började, vilan bestämde studiedeltagarna själva så att 

de kunde återhämta sig helt innan testet började 

 

Stabilitets-och styrketesterna försåg oss med kvotdata med medeltal som användes för att 

jämföra grupperna mot varandra samt att mäta progressionen mellan testtillfällena. Av datan 

togs tabeller fram med enkel översikt av grupperna och deras testresultat, se tabell 3. Det som 

undersöks i resultatet är vilken grupp som har ökat sin bålstyrka mest samt vilken grupp som 

har förbättrat sin posturala stabilitet mest. 

 

Intervention 
De två interventions grupperna fick varsitt träningsprogram utformat antingen genom 

dynamisk eller statisk träning. Den dynamiska träningen bestod av knäböj med åtta 

repetitioner gånger tre, två gånger i veckan. Deltagarna hade minst en vilodag mellan 

träningstillfällena. Deltagarna skulle vila mellan varje set i tre minuter för att återfå styrka 

mellan seten. De deltagare som placerats i denna grupp testade knäböjen tillsammans med oss 

studieledare så att 8 RM kunde bestämmas. 8 RM begränsades i detta fall genom en “teknisk 
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failure” som då innebär att deltagaren ska kunna utföra sina åtta knäböj med god teknik, när 

korrekt teknik ej längre klarar att hållas efter åtta repetitioner så avslutas pågående set. I en 

studie tidigare nämnd, så skriver van den Tillar & Saeterbakken, 2018, att 6 RM knäböj ger 

större bålaktivering än plankan. I denna studie så lades två repetitioner till i övningen för att 

bålen skulle jobba längre än jämfört med deras studie och ställa större krav på uthållighet. 

Samtidigt som att träningen inte gick över till att bli för jobbig psykiskt för deltagarna som 

väldigt många reps i knäböj kan bli. Det skedde en progression under dessa fyra veckor för att 

få en fortsatt utveckling av bålmuskulaturen. Deltagarna fick vid första träningspasset under 

vecka tre att testa ut ett nytt 8 RM då de hade utvecklats i styrka och sedan fortsätta på den 

nya vikten. Vid det passet fanns möjlighet för studiedeltagarna att ha en av studieledarna med 

som stöd. 

 

Den statiska träningen gick till att deltagarna fick utföra “plankan” två pass i veckan. De 

genomförde tre stycken set på en minut med 30 sekunders vila mellan, varje set var indelat i 

intervaller på 20 sekunder. Varje set inleddes med att lyfta höger arm och vänster ben för att 

ta bort två stödpunkter. Armen ska peka rakt framåt och foten ska lyftas ungefär en decimeter 

från golvet, positionen hölls i 20 sekunder sedan skulle arm och ben skiftas och positionen 

hålls i ytterligare 20. Det sista intervallet utfördes med fullt stöd det vill säga båda armarna 

och båda fötterna i golvet, programmeringen kan ses översiktligt i tabell 1. Deltagarna hade 

även här minst en vilodag mellan träningstillfällen. 

  

Tabell 2. Antalet set och hur varje set indelas i 20 sekunders intervall med olika stödpunkter. 

Tid Set 1 Set 2 Set 3 
1–20 sek Höger arm+ vänster ben Höger arm + vänster ben Höger arm + vänster ben 
20–40 sek Vänster arm + höger ben Vänster arm + höger ben Vänster arm + höger ben 
40–60 sek Armar och ben på marken Armar och ben på marken Armar och ben på marken 

  

Intensiteten av träningen anpassades enligt vilka resultat som deltagaren fick i bålstyrketestet 

och volymen av träning ökades successivt. Vid studiestarten fick de som klarade mellan nivå 

1–5 att starta som ovan beskrivet med 20 sekunders intervall inom varje set. De som klarade 

till nivå sex och uppåt tränade med 30 sekunders intervall, vilket kommer förlänga varje set 

med 30 sekunder totalt. Nivåerna finns beskrivna under mätmetoder. Efter två veckors 

genomförd träning så ökades allas volym med tio sekunder per intervall. 

 

För att progrediera träningen så mailade studieledarna de deltagare som ingick i statiska 

träningsgruppen och instruerade dem att höja tiden för plankan med 30 sekunder per set. De 
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deltagare som ingick i den dynamiska träningsgruppen fick möjlighet att träffa studieledarna 

på Mitt Livs stil efter två veckor för att ta ut ett nytt 8 RM i knäböj. 

 

Träningsdagböcker delades ut till studiedeltagarna i D och S-gruppen där de skulle skriva in 

sin träning och uppskatta hur tungt de upplevde varje pass. D-gruppen skulle även skriva ner 

den vikt som de använde. Tanken med träningsdagboken var att den skulle höja compliance 

inom grupperna samt för att studieledarna skulle kunna se att träningsupplägget hade följts. 

Träningsdagboken ses i bilaga 3. 

 

Innan interventionsperioden startade så fick varje deltagare skriva under ett medgivande till 

att de ställer upp frivilligt på att delta i studien. Detta skedde vid testtillfälle 1. 

 

Dataanalys  
Informationen från Wii Balance Board som matades in i en programvara tidigare förklarad av 

Clark et al (2010) (Merchant-Borna, 2017) visade studiedeltagarens posturala svaj. 

Programmet registrerade detta på en y-axel motsvarande antero-posterior (AP) riktning och x-

axel motsvarande medio-lateral (MP) riktning. Programmet registrerade COP velocity 

(hastighet vid tyngdförskjutning), amplitude (avstånd mellan vardera axels två yttre punkter), 

en karta (plot-map) ritades upp av programmet där man kan följa COP:s rörelser samt att data 

med medelvärden och standardavvikelser för vardera riktning samt hastighet togs fram. Ett 

exempel på hur det ser ut i programmet kan ses i figur 4. Bålstyrkan mättes i tid i form av 

sekunder, vilket också gav oss ett medelvärde för varje grupp. T-test gjordes på samtliga 

resultat för att mäta statistisk signifikans mellan grupperna. 

 



   
Luleå tekniska universitet   
Institutionen för hälsovetenskap  
Fysioterapeutprogrammet 180 hp                                                             
                                                                                                                           

 15 

 
Figur 4.  Exempelbild på en utav testdeltagarnas resultat i en position. 

 

Vidare förklaring av valda variabler till balanstestet:	
Antero-posterior Amplitude (AP): med detta menas det totala posturala svajet, uppmätt från 

den mest anteriora punkten som COP nådde till den mest posteriora punkten. I exempelbilden 

(figur 1.) sträcker sig amplituden anteriort vid värdet strax över 1,1, och posteriort till värdet 

knappt -0,3. Vilket i sin tur skapar en total antero-posterior amplitud på 1,4 cm. 

	

Medio-lateral Amplitude (MP): med detta menas det totala posturala svajet, uppmätt från 

den mest laterala punkten som COP nådde åt vänster till den mest laterala punkten som 

nåddes till höger. I exempelbilden (figur 1.) sträcker sig amplituden lateralt till vänster till ca -

0,5 och lateralt till höger till ca 0,18. Vilket i sin tur skapar en total medio-lateral amplitud på 

0,7 cm. 

	

Combined Path Velocity (CPV): med detta menas den totala hastighet som COP rörde sig i 

samtliga riktningar, det vill säga både antero-posterior samt medio-laterala riktningarna under 
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testets tid. I exempelbilden så har studiedeltagaren rört sig 0,8 cm/s kombinerat under testets 

gång. 

 
Etiska överväganden 
Det informerades tydligt i informationsbrevet som skickades ut att det var frivilligt att vara 

med i studien. Rådatan som samlats in skulle enbart att ses av oss som gör studien samt 

handledaren och examinator. Det gavs möjlighet efter avslutad studie för deltagarna att ta del 

av sitt egna resultat men ej andras. Datan som samlats in lagrades på ett usb-minne som 

endast anslutits till en dator utan uppkoppling till internet för att skydda deltagarnas integritet, 

usb-minnet förvarades inlåst i en studieledares lägenhet. När alla mätresultat var analyserade 

och studien färdigskriven så raderades alla insamlade data. 

 

Deltagarna hade möjlighet att under interventionstiden kunna avbryta studien när som helst, 

utan att behöva uppge något skäl. Studieledarna var medvetna om att vissa risker för 

deltagarna under studien. Den grupp som tränade knäböj hade en viss risk för knä- och 

ryggskador om övningen utfördes med fel teknik. Enligt Helsingforsdeklarationen (2013), så 

ska ej riskerna överväga nyttan i en studie. Skaderisken får ej vara större än vad det finns att 

gynnas av i denna studie. Därför söktes personer med god träningsvana för att minimera 

riskerna då speciellt knäböj är en avancerad övning som inkluderar många muskler och kräver 

god koordination, samt att deltagarna tränade själva. Även att studieledarna var med och 

instruerade noggrant innan interventions-perioden startade sänkte skaderisken.  

Studieledarna fanns tillgängliga via telefon eller mail ifall det uppkom frågor under tiden. Det 

diskuterades tillsammans med handledaren ifall det skulle vara möjligt att ha någon av 

studieledarna närvarande vid varje träningspass under interventionsperioden men kom fram 

till att det inte fanns tillräckligt med tid för detta. Båda grupperna löpte risk att få träningsvärk 

efter utförd träning, speciellt om de ej är vana att utföra den träning som de blir tilldelade. 

Deltagarna skrev under ett medgivande att de frivilligt går med på att vara med i studien innan 

interventionen startade. 

  

Informationsbrevet kan ses i bilaga 1 och medgivandeblankett kan ses i bilaga 2. 
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Resultat 
Samtliga deltagare (n=12), kunde genomföra de första testerna, tre stycken av deltagarna 

klarade ej av det fjärde balanstestet vilket gav ett icke-resultat. Dessa deltagare slumpades in i 

samma grupp (S). När testomgång nummer två skedde så hade ett bortfall uppkommit inom S-

gruppen, då en utav testdeltagarna ej kunde genomföra träningen, så enbart tre stycken från S-

gruppen kunde göra slutesterna. Efter interventionen så klarade samtliga deltagare i S-

gruppen som ännu deltog i studien alla tester vilket då visar på en tydlig förbättring.	

Balanstester 

Resultatet visar statisk bålmuskelträning verkar vara mer effektiv än dynamisk för att 

förbättra balansen då S-gruppen hade en förbättring på majoriteten av sina resultat i 

balanstestet till skillnad från D-gruppen som hade majoriteten försämrade resultat. S-gruppen 

visar på en förbättring i 8/12 utfallsmått och en försämring i 1/12, resterande tre inom den 

gruppen var nollresultat från första testerna. D-gruppen visade dock på en försämring i 7/12 

resultat och en förbättring på enbart 3/12 samt en tangering av tidigare resultat 1/12 test. K-

gruppen förbättrade även den sina resultat i 7/12 utfallsmått och försämrade i 5/12. Alla 

resultat är redovisade i sin helhet tabell 3. Figur 5, 6 och 7 visar exempel på gruppernas 

generella skillnad det vill säga D-gruppen har ett sämre resultat inom gruppen medan grupp S 

och K har förbättrats. 
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Tabell 3: Studiedeltagarnas resultat. 

Grupper Test CV 1 
(±SD) 

CV 2 
(±SD)  Signifikans MLA 1 

(±SD) 
MLA 2 
(±SD) Signifikans APA 1 

(±SD) 
APA 2 
(±SD) Signifikans 

D DEO 0,975 
(±0,17) 

0,975 
(±0,01) p=1 0,9 

(±0,18) 
0,675 
(±0,17) p=0,11 2,025 

(±0,68) 
2,1 
(±0,29) p=,84 

 DEC 1,05 
(±0,31) 

1,125 
(±0,17) p=0,68 0,675 

(±0,29) 
0,725 
(±0,09) p=0,75 2,425 

(±0,56) 
1,75 
(±0,31) p=0,07 

  SEO 4,4 
(±0,42) 

5,45 
(±1,5) p=0,22 3,175 

(±0,35) 
3,575 
(±0,85) p=0,41 3,775 

(±0,79) 
4,2 
(±0,98) p=0,52 

  SEC 7,525 
(±1,24) 

8,775 
(±2,06) p=0.33 5,625 

(±2,24) 
4,925 
(±0,82) p=0,57 7,3 

(±4,81) 
7,6 
(±0,88) p=0,90 

S DEO 1,425 
(±0,38) 

1 
(±0,3) p=0,17 1,175 

(±0,25) 
0,867 
(±0,2) p=0,14 3 

(±1,10) 
2,73 
(±1,26) p=0,77 

  DEC 1,8 
(±0,64) 

1,3 
(±0,17) p=0,25 1,2 

(±0,45) 
0,967 
(±0,3) p=0,47 3,075 

(±1,15) 
3,6 
(±0,88) p=0,54 

 SEO 5,1 
(±0,67) 

4,367 
(±0,51) p=0,17 3,4 

(±0,47) 
3,067 
(±0,49) p=0,40 4,525 

(±0,56) 
3,967 
(±0,55) p=0,24 

  SEC 
  

7,967 
(±1,3)   

  
4,7 
(±0,1)   

  
6,033 
(±1,28)   

K DEO 0,925 
(±1,37) 

0,875 
(±0,25) p=0,94 0,9 

(±0,22) 
0,725 
(±0,17) p=0,25 1,725 

(±0,21) 
1,75 
(±0,2) p=0,86 

 DEC 1,1 
(±0,29) 

1,125 
(±0,23) p=0,89 0,65 

(±0,13) 
1,075 
(±0,37) p=0,07 2 

(±0,47) 
1,875 
(±0,33) p=0,67 

  SEO 5,1 
(±1,83) 

4,425 
(±1,46) p=0,58 3,7 

(±0,20) 
3,325 
(0,05) p=0,21 4,75 

(±0,70) 
3,875 
(±0,68) p=0,12 

  SEC 9,925 
(±1,37) 

9,3 
(±2,05) p=0,63 5,4 

(±0,50) 
5,575 
(±1,24) p=0,61 7,425 

(±0,81) 
8,550 
(±1,15) p=0,16 

D = dynamisk; S = statisk; K =kontroll; DEO= double-leg eyes open; DEC = double-leg 

eyes closed; SEO= single-leg eyes open; SEC= single-leg eyes closed; CV1 = combined 

velocity test 1; CV2= combined velocity test 2; MLA 1= medio-lateral amplitud test 1; MLA 

2= medio-lateral amplitud test 2; APA 1 = antero-posterior amplitud test 1; APA 2 = antero-

posterior amplitud test 2. 
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Figur 5. Skillnad på combined velocity inom och mellan grupper från testtillfälle ett till två på 

single-leg eyes open test. 

 

 
Figur 6. Skillnad på medio-lateral amplitud inom och mellan grupper från testtillfälle ett till 

två på single-leg eyes open test. 

4,4

5,1 5,1
5,5

4,4 4,4

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Dynamisk Statisk Kontroll

Combined Velocity (cm/s)
Single-leg eyes open

Före interventionen Efter interventionen

3,2
3,4

3,73,6

3,1
3,3

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Dynamisk Statisk Kontroll

Medio-lateral amplitud (cm)
Single-leg eyes open

Före intervention Efter interventionen



   
Luleå tekniska universitet   
Institutionen för hälsovetenskap  
Fysioterapeutprogrammet 180 hp                                                             
                                                                                                                           

 20 

 
Figur 7. Skillnad på anterio-posterior amplitud inom och mellan grupper från testtillfälle ett 

till två på single-leg eyes open test. 

 

Bålstyrketester 
Samtliga grupper ökade i bålstyrka, se tabell 4 och figur 8. D-gruppen visade på störst ökning 

vilket tyder på att det är den effektivare varianten av bålmuskulaturträning jämfört med statisk 

träning. Näst störst ökning hade S-gruppen och kontrollgruppen hade minst ökning. 

 

Tabell 4. Testdeltagarnas resultat på bålstyrketesterna. 

Grupper BÅL 1 BÅL 2 Signifikans 

D 187,25 244,75 P=0,43 

S 128,75 163,33                    P=0,52 

K 176,75 200,5 P=0,30 

 

3,8

4,5
4,8

4,2
4,0 3,9

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Dynamisk Statisk Kontroll

Anterio-posterior amlitud (cm)
Single-leg eyes open

Före intervention Efter intervention



   
Luleå tekniska universitet   
Institutionen för hälsovetenskap  
Fysioterapeutprogrammet 180 hp                                                             
                                                                                                                           

 21 

 

 
Figur 8: Bålstyrkan före och efter interventionen. Testet är mätt i sekunder, jämförelse inom 

och mellan grupper visas. 

 

Då samtliga grupper ökade i bålstyrka och enbart hälften av utfallsmåtten gällande balans var 

förbättringar så går det inte att säga att ökad bålstyrka leder till ökad balans. 

Diskussion 
Resultatdiskussion 
Studiens mål var att undersöka om statisk eller dynamisk bålmuskulaturträning kunde bidra 

till att förbättra balansen, vilken av dessa två träningsformer som i sin tur har den bästa 

effekten samt vilken som bäst förbättrar bålstyrkan. Resultatet visade på bäst effekt från 

statisk bålmuskulaturträning med avseende på balans medan dynamisk bålmuskulaturträning 

istället hade bäst effekt på utvecklingen av bålstyrka.	
 

Redan vid baseline utvunnet från första testtillfället kunde vissa deltagare skilja sig mycket i 

hur stort posturalt svaj som uppmättes, det kunde dock variera mycket beroende på vilket mått 

som analyserades. Combined velocity kunde ibland skilja med relativt stor marginal mellan 

två personer medan skillnaden på antero-posterior eller medio-lateral amplitud var avsevärt 

mindre. Detta visar då på att en deltagare kan ha svårare att balansera sig i en riktning än en 

annan och att det då har en tydlig påverkan på det posturala svajet. Samma typ av skillnader 
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kunde även ses vid testtillfälle två. Ovanligt verkar vara att combined velocity visar på en hög 

siffra medan AP och ML amplituden visar låga siffror innebär vilket skulle innebära att 

deltagaren har ett upprepat svaj i relativt hög hastighet men att COP inte svajar långt från sin 

centrala position. För att ge studiens resultat mer trovärdighet och minska slumpens inverkan 

hade testen på WBB som nämnt under metoddiskussion kunnat utökas genom att alla 

deltagare alltid skulle genomföra tre tester där resultatet antingen blev en sammanslagning av 

de tre försöken alternativt att det bästa resultatet användes till gruppjämförelsen.	
Inför studiens start hade studieledarna en teori om att den dynamiska träningen skulle ge den 

bästa effekten på minskning av posturalt svaj, detta med åtanke på det tydliga balansmoment 

som finns i knäböj där en god lodlinje måste hållas för att undvika fall under utförandet. Det 

slutgiltiga resultatet tyder på annat då D-gruppen var den enda grupp som hade försämrat sina 

resultat på fler är hälften av alla mått på WBB medan S-grupp och till och med K-gruppen 

förbättrade majoriteten av sina resultat. Kibele & Behm (2009) kunde i sin studie visa på 

signifikant förbättring av bålstabilitet efter en träningsintervention som innehöll knäböj två 

dagar i veckan, deras studie innehöll dock också fler övningar som givit en större volym av 

träning samt en större variation som med stor sannolikhet har påverkat resultatet positivt. De 

använde ett statiskt och ett dynamiskt test för bålstabilitet och mätte inte det posturala svajet 

direkt via WBB eller liknande teknik.	

	

Gällande resultatet om vilken interventionsgrupp som hade bäst resultat på balanstesterna så 

visar denna studie på att statisk träning ger störst förbättring på balansen. Det kan delvis bero 

på att de tester som utfördes var av statisk karaktär. Testdeltagarna skulle stå så stilla som 

möjligt, även om det inte var i samma position som den statiska träningen så var det ändå en 

statisk position som skulle hållas, vilket kan ha lett till att de fick bättre resultat på testerna. 

Hade det istället varit ett balanstest som var mer dynamiskt, till exempel star excursion 

balance test (SEBT), där deltagarna får föra ena benet längs en linje som går åt åtta olika håll 

och som kräver mer rörelse i testet så är det möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut. 	
Båltestet visade stor variation mellan de olika deltagarna som då också resulterade i stora 

spridningsmått på medelvärdet för de alla grupperna, skillnaden mellan dem med avseende på 

spridningsmåttet var dock inte stor även om gruppernas medelvärden hade förhållandevis 

stora skillnader. Detta förändrades dock vid testtillfälle två där alla grupper visade på en 

tydlig förbättring i sina resultat, dock så blev också spridningsmåttet tydligt större i D-grupp 

och S-grupp medan det sjönk avsevärt i K-gruppen. K-gruppen fick inget träningsprogram att 

genomföra men de hade inte heller några begränsningar i vad de fick göra, enbart en 

uppmaning om att inte anpassa sin egna eventuella träning till studien för att få bättre resultat 
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vid testtillfälle två. Det är möjligt att de i K-gruppen som hade bra resultat vid första båltestet 

tränat mindre egen träning under de fyra veckorna mellan testtillfälle ett och två än de som 

fick ett sämre resultat, det skulle också kunna vara det omvända. Detta skulle kunna vara den 

bidragande faktorn till det minskade spridningsmåttet vid testtillfälle två men dock inget som 

går att säga säkert då K-gruppen ej skulle fylla i någon träningsdagbok	
eller rapportera sin träning till studieledarna. 	
Mätningarna visade förbättrade resultat för samtliga grupper vid bålstyrka, men vid första 

testtillfället så hade den dynamiska gruppen redan ett bättre resultat än både den statiska och 

kontrollgruppen. Vilket helt klart kan ha påverkat slutresultatet då de studiedeltagare som var 

med i den dynamiska gruppen redan hade större bålstyrka innan interventionen. Vid sluttestet 

så hade den dynamiska gruppen en större standardavvikelse än de andra två grupperna vilket 

betyder att det ej är en jämn fördelning på deltagarnas bålstyrka inom gruppen och att någon 

eller några i gruppen presterade mycket bättre än resterande. Den statiska träningsgruppen 

hade även en stor standardavvikelse vid sluttestet men deras resultat påverkas av ett avhopp 

inom gruppen som resulterade i att det är en färre person som tagits med i uträkningen av det 

medelvärdet. Däremot så går det ej att avgöra om den personens resultat hade ökat eller 

minskat standardavvikelsen. 	
Studiens resultat på bålstyrkan tenderar till att ge samma resultat som Van den Tillar & 

Saeterbakken (2018), då deras studie visade att bålens muskulatur aktiveras mer via knäböj än 

statisk plankträning. Det som skiljer studierna åt är de undersökte muskelaktivering via EMG 

på bålmuskulaturen (m. rectus abdominis, m. obliquus externus abdominis och m. erector 

spinae)och detta var interventionsstudie samt att de undersökte 6 RM medan denna studie 

använde sig utav 8 RM. Båda studier visar resultat på att när det endast gäller bålstyrka och 

inte balans så tenderar knäböj att vara den bättre övningen. 	
Det utfördes t-tester på samtliga tester för att få fram ett p-värde på varje test för att se ifall 

studiens resultat skulle ha en statistisk signifikans. Då det minsta p-värdet låg på 0,07 och det 

största låg på 1.00 så är det uppenbart att resultat ej har någon statistik signifikans utan 

slumpen har spelat en väldigt stor roll. Detta var inte något som kom som en överraskning 

utav var väntat med tanke på de få deltagare som var med och den korta interventionstiden. 

Ingen powerberäkning gjordes inför studiestarten men det var väl förstått hos studieledarna att 

deltagarantalet inom studien inte skulle bidra med en acceptabel power för att ge trovärdiga 

resultat. För att kunna visa på större power och signifikans så bör det göras studier som har 

fler deltagare och under längre tid. Denna studie kan fungera som ett grovt underlag för 

framtida studier att utgå ifrån då ett noggrannare upplägg bör struktureras.	
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Metoddiskussion 
Då studiens interventionstid begränsades till endast fyra veckor var sannolikheten för 

signifikanta resultat mycket liten, dock så fanns förhoppningar om att den neurologiska 

anpassningen (Cosio-Lima et al. 2003), skulle bidra med tillräckligt stora skillnader för att 

ändå kunna visa på ett positivt resultat. Hade möjligheten funnits för att ha längre 

interventioner på exempelvis tio veckor hade svaren kunnat bli tydligare, som exempel 

studien av Mills, Taunton & Mills (2005) hade 10 veckors interventioner av 

bålmuskulaturträning där deltagarna visade statistiskt signifikanta resultat för ökning av 

bålstyrka, de saknar dock det utfallsmått som är av störst betydelse för denna studie det vill 

säga balans så resultatet blir då inte direkt överförbart.	
Värvningen av deltagare skedde via inlägg på Facebook, dock så var tanken från början att 

göra ett massutskick till alla studenter på LTU. På grund utav en lag som trädde i kraft 2018, 

GDPR (general data protection regulation), (European Commision, 2018), som är till för att 

skydda grundläggande personliga uppgifter så förhindrades detta. Lagen omfattar bl.a. email-

adresser och gör det mycket svårare att få tillgång till maillistor än vad det har varit tidigare 

innan lagen satts i bruk. Därför valdes Facebook som plattform istället. Hade det skickats ut 

ett massutskick till alla studenter på LTU så hade det blivit en större spridning och möjligtvis 

en större variation på urvalet. Nu var majoriteten av deltagarna personer som redan var kända 

för studieledarna, som kan ha påverkat både deltagarnas men också studieledarnas bias inför 

interventionen. Dessa deltagare hade som exempel närmare kontakt med studieledarna och 

möjlighet att oftare ställa frågor, det var också vanligt att kontakt skedde i 

träningssammanhang där analys av övningsutförande kunde göras vid behov.	
De inklusions och exklusionskriterier som bestämdes inför rekryteringen anpassades för att ge 

goda förutsättningar till att finna en adekvat mängd frivilliga deltagare som inte skulle vara 

begränsade att träna. Eftersom deltagarna inte själva fick välja vilken intervention de skulle 

delta i så var det viktigt att de skulle ha förmågan att utföra både knäböj och plankan som 

träning och inte vara begränsade från någon av dem på grund av skada. En uppdelning enligt 

deltagarnas egna intresse har kunnat orsaka en betydande effekt på resultatet då de troligtvis 

varit mer motiverade att träna någon som de själva hade valt.	
De tester som genomfördes på Wii Balance Board följde som beskrivet en viss ordning och 

deltagarna hade specifika riktlinjer att följa under testutförandet som involverade placering av 

fötterna på kraftplattan samt armposition. Vissa deltagare behövde flera chanser på sig för att 

klara av varje test, men vid de tillfällen där flera försök blev aktuella var studieledarna 

medvetna om den eventuella inlärningseffekten. Att deltagaren med stor sannolikhet skulle 

klara av testet bättre enbart genom att de fick ett andra eller tredje försök, de kunde då 



   
Luleå tekniska universitet   
Institutionen för hälsovetenskap  
Fysioterapeutprogrammet 180 hp                                                             
                                                                                                                           

 25 

undermedvetet utveckla motoriska strategier för att bättre klara av uppgiften. Det hade som 

tidigare nämnt kunnat bidra med mer trovärdiga resultat om alla deltagare fick genomföra 

varje test tre gånger och antingen det bästa resultatet eller ett medelvärde av alla tre använts 

som jämförelse mellan testtillfällena.	

För deltagarnas säkerhet så valdes det att ha med en “teknisk failure” vid knäböjsträningen 

istället för att deltagarna skulle fortsätta tills de inte orkade mer och riskerade att skada sig då 

knäböj är en avancerad övning. Så när deltagarna märkte att de riskerade att förlora tekniken 

skulle de avbryta, även ifall de kände att de kunde, rent styrkemässigt fortsätta övningen. 

Detta är dock något som inte är lätt att känna igen om man inte är van vid övningen och det 

var inte alla deltagare som var vana med att träna knäböj. Då ingen utav studieledarna deltog 

vid träningen och kontrollerade att detta hölls så kan det ha hänt att deltagarna antingen inte 

kände igen när ett tekniskt failure skedde för att de ville genomföra hela övningen och 

skaderisken ökade. Det kan även ha hänt att deltagarna, på grund av ovana i övningen och 

rädsla att skada sig inte vågade ta i maximalt, även fast de hade god teknik då de var ovana 

vid övningen och inte fick ut maximalt resultat av träningen. Hade det funnits tid och 

möjlighet så hade det varit bäst ifall träningen hade skett övervakat, speciellt för de deltagare 

som var ovana med övningen. 	
Validiteten för båltestet gick inte att bekräfta utifrån studier som sökts. Däremot är testet 

tagits från kurslitteratur som ingår inom fysioterapeutprogrammet från LTU (Bellardini, et al., 

2009), och utifrån det som undersöktes i denna studie så var det ett relevant test och valdes 

därefter.	
De studiedeltagare som tränade statisk bålstyrka fick ett program som var snarlikt det test som 

utfördes när bålstyrkan testades. Detta kan ha gjort att de deltagare som var med i den statiska 

träningsgruppen fick en fördel i testomgång två då studier visar att upprepning av samma 

sorts träning leder till förbättring i just den specifika träningen som man ägnar sig åt (Hawley, 

2002). Vilket i detta fall var just statisk plankträning med viss justering som var likt det 

båltest som vi hade som mått i studien. Nu var dock inte så fallet med denna studie då D-

gruppen hade bäst resultat i testomgång två efter interventionen. Något som kunde ha gjorts 

annorlunda skulle möjligtvis ha varit att haft ett annorlunda träningsupplägg för den statiska 

gruppen än jämfört med själva båltestet, alternativt valt ett annat test för bålstyrkan.	
Då den dynamiska träningen skiljer sig mycket från den statiska så var det svårt att hitta ett 

sätt att progrediera träningen så att det skulle bli så optimalt som möjligt för båda grupperna. 

Den dynamiska gruppen kunde testa om sina individuella 8 RM för att se om de behövde öka 

efter två veckors träning. Det var svårt var att finna ett liknande sätt för att progrediera den 

statiska gruppens träning. Efter diskussioner mellan studieledarna så valdes 5 och 10 sekunder 
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som ökning per set beroende på deltagarnas resultat i baselinetesterna. Ett annorlunda sätt 

som det kunde ha genomförts på var att deltagarna fick testa om båltestet efter två veckor för 

att sedan se ifall de skulle stegra i tid. Detta skulle ha kunnat lett till att de deltagarna skulle få 

en fördel vid sista testtillfället då de skulle få större erfarenhet utav utförandet av det. Ett 

annat alternativ skulle ha varit försöka finna en rimlig procent utifrån litteratur att öka 

träningen med.	

En svaghet som denna studie hade var att studiedeltagarna inte fick någon begränsning på hur 

mycket de fick träna utöver studiens intervention. Hade deltagarna blivit begränsade till att 

enbart träna enligt interventionen så hade resultat blivit mer pålitligt då det finns mindre 

utomstående faktorer som spelade roll. Nu fanns det inget som hindrade deltagarna från att 

träna egen bålstyrka utöver det programs som de hade fått. Detta var ett medvetet val som 

gjordes av studieledarna för att få fram personer som ville delta i studien utan att känna att de 

offrar sin egen träning för studiens skull. Det är omöjligt att veta ifall de resultat som vi fick 

ut av interventionen berodde enbart på interventionen, eller om deltagarna har tränat något 

annat som möjligtvis gynnade eller missgynnade resultatet. Träningsdagboken som alla 

deltagare i interventionsgrupperna skulle fylla i visade på att nästan alla deltagare hade 

genomfört alla träningspass som skulle inkluderas, den var dock inte strukturerad så att den 

egna träningen kunde dokumenteras. Det hade kunnat ge bra information om hur resultatet 

kan ha påverkats av studiedeltagarnas egna träning då vissa av dem troligen tränare mer än 

andra.	
 

Konklusion 
Denna studie visar på att bålmuskulaturträning i statisk form kan bidra till att förbättra stående 

balans hos friska unga individer. Statisk bålmuskulaturträning visade sig ha en bättre effekt än 

dynamisk då studiedeltagarna där istället fick försämringar på majoriteten av testerna. 

Dynamisk bålmuskulaturträning visades dock vara mer effektiv för att utveckla ren styrka i 

bålmuskulaturen då den gruppen visade på en klart större förbättring på båltesterna. T-tester 

visar på en mycket stor inverkan från slumpen på samtliga resultat vilket dock inte ger dem 

någon större trovärdighet. Fler studier med större grupper och längre interventionstid behöver 

göras för att utreda ämnet vidare. 
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Bilaga 1 
 
Är du intresserad av att försöka förbättra din balans samt få starkare bål? Är du 

träningsvan och intresserad utav att medverka i vår studie? 

Finns det ett samband mellan stark bål och god balans? Det är något som vi vill undersöka. 

Det har gjorts förvånansvärt få studier på friska individer som undersöker ifall 

bålmuskulaturträning kan ge ökad balans. Mäta balans görs genom att registrera förflyttning 

av tyngdpunkten på en kraftplatta. Detta går att göra på en Wii Balance Board, mest känt som 

ett tv-spelstillbehör men är också ett pålitligt kliniskt mätverktyg. Bålstyrka kan mätas genom 

en progredierande variant av plankan uppbyggt i olika nivåer, där man mäter tiden som 

testpersonen klarar att stå i korrekt position.  

Att deltaga i studien innebär att Du blir indelad slumpmässigt, i en av tre grupper som sedan 

kommer att utföra ett specifikt träningsprogram för bålen under fyra veckor. Den ena gruppen 

är en kontrollgrupp som enbart kommer att göra testerna. De två träningsgrupperna består av 

statisk bålmuskulaturträning i form av en plankvariant samt en dynamisk 

bålmuskulaturträning i form av knäböj. Innan studiestart kommer ett bålstyrketest samt ett 

balanstest genomföras som nämnts ovan, efter 4 veckor kommer samma tester upprepas och 

resultaten jämföras. Detta kommer att ske på Luleå Tekniska Universitet.  

Du kan inte delta i studien om du har rygg-eller nacksmärta, neurologiska sjukdomar, nyligen 

varit med om trauma som påverkar balansen eller möjligheten till träning eller ha kognitiva 

nedsättningar.  

Vi söker dig som har god träningsvana (2ggr/vecka), och har tillgång till att träna på Mitt Livs 

Stil. 

Du som deltagare kommer även att få ta del utav dina resultat efter utförd studie. I studiens 

presentation kommer all data att vara avidentifierad och bara studieledarna kommer känna till 

namnen på deltagarna. Du har rätt att avbryta studien när som helst utan att behöva uppge 

skäl. Datan som samlas in kommer att lagras på en extern hårddisk som endast kopplas till en 

dator som ej är uppkopplad till internet för att skydda deltagarnas integritet. Datan raderas 

efter avslutad studie. Studien kommer under våren publiceras på Luleå Tekniska Universitets 

hemsida http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=4547  

       



Bilaga 1 
 
Vi som genomför studien heter Oscar Johansson & Emil Wallin Angelöf och detta är vårat 

examensarbete. Studien är en c-uppsats och examinerande för fysioterapeutprogrammet. 

Om du är intresserad av att delta eller vill ha ytterligare information om studien är Du 

välkommen att ta kontakt med oss på mail eller telefon.   

 

Kontaktuppgifter studieledare: 

Oscar Johansson 

oscjoh-5@student.ltu.se 

073–801 09 77 

Emil Wallin Angelöf 

emiang-5@student.ltu.se 

073-800 12 62 

Kontaktuppgifter handledare: 
Mascha Pauelsen, doktorand. 
mascha.paulsen@ltu.se 
0920 – 49 17 32 



Bilaga 2 

Medgivande om deltagande.  

Jag intygar härmed att jag har tagit del av informationen gällande denna studie. Jag vet att 
mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta, utan att ange skäl.  

 

Ort och datum_______________________________  

 

Namnteckning_______________________________  

 

Namnförtydligande___________________________  
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