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Inledning
I mitt arbete som distriktssjukgymnast har jag ofta mött perso-
nal i äldreomsorgen som har besvär med värk och smärta. Jag 
ville därför göra något förebyggande och kom fram till att film 
var en bra metod. 

Det här övningshäftet hör till filmen Kroppen – ditt verktyg. 
Filmens syfte är att genom allmänna råd, praktiska övningar och 
lästips minska risken för skador både i arbete och på hemmaplan. 
Övningarna som visas i filmen beskrivs i detta häfte med ord och 
teckningar.

Kopiera häftet och ta med hem! Häftet kan även hämtas 
hem via Internet från Regionförbundet Örebro läns hemsida, 
www.regionorebro.se. 

Helena Bäck
Distriktssjukgymnast i Örebro läns landsting
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Innan du börjar träna...
I filmen Kroppen ditt verktyg visas styrke- och stretchövningar blandat. 
Här i övningshäftet är övningarna uppdelade på styrka och stretch. 
I häftet finns också situps och två stretchövningar som inte visas i filmen.

Övningarna är inriktade på de muskler som ofta blir svaga och strama – de involverar alltså 
inte samtliga kroppens muskler. 
Övningarna beskrivs för enkelhetens skull enbart en gång och då med höger sida först. 
Byt sedan sida så att både din högra och vänstra sida får träning.

De liggande övningarna ska göras på golvet, till exempel på en matta. 
Gör inte övningarna i sängen, underlaget är då FÖR mjukt.

Styrkeövningar (övning 1–10)
Börja med 10 upprepningar. 
När du känner dig starkare ökar du till 20–40 upprepningar. 

Stretchövningar (övning 11–20) 
Håll kvar samma ställning 20–40 sekunder beroende på muskelns storlek och framförallt vad 
du själv tycker är skönt. 
Det känns oftast skönare att stretcha om man är uppvärmd. 
Observera att en stretchövning ska strama, aldrig göra ont.
Är du generellt överrörlig bör du satsa mer på styrkeövningarna än på stretching.

Hur ofta ska man träna? 
Det beror på vad du har för syfte med träningen. Jag ger nedan 3 alternativ:
• Om du vill öka eller bibehålla din styrka och smidighet kan du göra alla övningar i häftet. 

Träna 2-3 gånger per vecka och komplettera med konditionsträning.
• Om du behöver stärka upp en viss kroppsdel, kan du välja ut vissa av övningarna och träna 

dem varannan dag (till exempel övning 1-4 för knäskada).
• Om du väljer att enbart träna i ”paustid” (exempelvis framför TV:n  eller medan du väntar 

utanför toaletten) kan du välja ut vissa övningar och göra dem varje dag. Gör då 10-15 
upprepningar.

Har du rejält förkortad muskel kan du stretcha varje dag. 
Stretcha efter träning om du har normal rörlighet.

En mer fullständig vägledning får du i boken FYSS sid. 22-25 
och i SISU´s häfte om stretching (se lästips sid 15).

InSTrUKTIoner
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Knäböj, stående på ett ben

Stå på ett ben, var rak i ryggen och böj knäet 
långsamt så mycket att du precis förlorar tårna 
ur synfältet när du för blicken nedåt (knäböj 30 
grader). Det är viktigt att knäet pekar framåt 
under hela övningen. 
Upprepa 10-40 gånger. 
Gör sedan övningen med andra benet.

STyrKeövnIngar

Tåhävningar

Stå med fötterna lite isär. Om du har svårt med 
balansen kan du hålla fingertopparna mot en stol 
eller en vägg. Se till att tårna pekar rakt fram när 
du häver dig upp på tå. 
Gå långsamt tillbaka till utgångsläget. 
Upprepa 10-40 gånger.
 
Avancera:
• Stå på ett ben medan du gör tåhävning.
• Stå på ett ben och blunda 
 medan du gör tåhävning.
• Stå med främre delen av fötterna på en bok 

eller trappsteg, gå upp på tå – sänk långsamt. 

1
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Höftmuskelträning

Håll i dig i t.ex. en stolsrygg. 
Stå rak i ryggen och för höger ben 
långsamt ut åt sidan. Observera att 
man inte kommer mer än ca 30 grader 
ut från kroppen. 
För benet långsamt tillbaka. 
Viktigt att du behåller ryggen rak 
 under hela övningen. 
Upprepa 10-40 gånger. 
Gör sedan övningen med vänster ben.

Utfallssteg 

Stå med fötterna bredvid varandra. 
För höger fot långt fram, tryck genast ifrån 
så att du hamnar tillbaks i utgångsställningen 
(fötterna bredvid varandra). 
Övningen görs i snabbt tempo. 
Upprepa 10-40 gånger. 
Gör sedan övningen med vänster ben.



�

STyrKeövnIngar

Raka rygglyft för ryggmuskler 
samt för muskler under skulderbladen

Ligg på mage med armarna efter kroppens sidor. 
Fötterna är kvar i golvet under hela övningen. 
Lyft armarna ca 10 cm ovan golvet. 
Lyft huvud och bröstet en bit ovan golvet medan du pressar finger-
topparna nedåt mot fötterna. 
Det skall kännas i ryggmusklerna och musklerna under skulderbladen. 
Titta ned i golvet under hela övningen. 
Upprepa 10-40 gånger.

Situps med svankpress

Ligg på rygg med böjda knän och fötterna i golvet. 
Händerna kan hållas på huvudet, i kors framför 
bröstet eller sträckta mot knäna beroende på tycke 
och smak. 
Pressa ned svanken mot golvet, dra in hakan och 
lyft huvud och skuldror uppåt tills skulderbladen 

lättar från golvet. 
Håll kvar några sekunder 
och gå långsamt tillbaka. 
Upprepa 10-40 gånger. 
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Muskler mellan skulderbladen

Ligg på magen med armarna rakt ut åt sidorna. 
Vänd lillfingersidan av handen upp mot taket. 
Lyft armarna ca 10 cm ovan golvet, håll kvar några 
sekunder och sänk långsamt. Observera att huvudet 
är kvar i golvet under hela övningen. 
Upprepa 10-40 gånger.

Utåtrotation med gummiband

Knyt ihop gummibandet. 
Håll om ändarna och dra långsamt utåt/isär 
underarmarna. Släpp efter långsamt så att du 
får hålla emot på tillbaka vägen. 
Armbågarna hålls böjda i 90 grader. Viktigt att 
armbågarna hålls intill överkroppen under hela 
övningen. 
Observera att handlederna skall hållas raka 
under hela övningen. 
Upprepa 10-40 gånger.
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Styrka undersida av underarm

Sitt på en stol med din högra sida vänd 
mot ett bord. 
Sätt dig långt fram så att höger hand kan 
hållas utanför bordskanten. 
Vänd handflatan uppåt. Håll eventuellt en 
tyngd i handen, t.ex. en schampoflaska. 
Lyft högra handen uppåt, sänk långsamt. 
Underarmen hålls vilande mot bordet 
under hela övningen. 
Upprepa 10-40 gånger. 
Gör sedan övningen med vänster arm.

Styrka ovansida av underarm

Sitt på en stol med din högra sida vänd mot ett bord. 
Håll höger hand utanför bordskanten med handflatan 
vänd  nedåt. Håll eventuellt en tyngd i handen t.ex. en 
schampoflaska. 
Lyft högra handen uppåt, sänk långsamt. 
Underarmen hålls vilande mot bordet under hela övningen. 
Upprepa 10-40 gånger. 
Gör sedan övningen med vänster arm.
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Stretching av korta vadmuskeln 

Stå som i övning 11, men flytta nu fram 
höger fot en liten bit. 
Böj båda knäna, för höfterna och kroppens 
tyngd framåt tills det stramar i högra benets 
vadmuskel. 
Håll kvar minst 20 sekunder. 
Stretcha därefter vänster ben.

12
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Stretching av långa vadmuskeln

Håll båda händerna mot en vägg. 
Stå med vänster fot framför höger. 
Vänster knä böjt, höger knä rakt. 
För höfterna och kroppens tyngd framåt tills 
det stramar i högra benets vadmuskel. 
Viktigt att tårna pekar framåt och att hälarna 
är i golvet under hela övningen. 
Håll kvar minst 20 sekunder. 
Stretcha därefter vänster ben.

STreTcHövnIngar
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Stretching av framsida lår

Håll i dig i vägg eller stol med vänster hand. 
Greppa höger hand om höger vrist. 
Håll höger knä bredvid det vänstra och 
 ryggen rak. 
Spänn skinkorna och skjut fram höften  
något så att det stramar på framsidan   
av höger lår.
Håll kvar minst 20 sekunder. 
Stretcha därefter vänster ben.

STreTcHövnIngar

Stretching av baksida lår 

Stå upp, håll eventuellt i väggen så att du står stadigt. 
Lägg upp högra fotens häl på en stol eller pall, foten 
är avslappnad. Böj höger knäled mycket lätt. 
Sträck på ryggen och fäll sedan rak rygg framåt tills 
det stramar på baksidan av höger lår. 
Håll kvar minst 20 sekunder. 
Stretcha därefter vänster ben.
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Sittande stretching av sätesmuskel   
Alternativ 1

Sitt på främre delen av en stadig stol. 
Placera höger vrist på vänster knä. 
Dra höger knä mot vänster axel tills det börjar 
strama i högra skinkan. 
Håll kvar minst 20 sekunder. 
Stretcha därefter vänster ben.

Sittande stretching av sätesmuskel   
Alternativ 2

Sitt på främre delen av en stol. 
Placera höger vrist på vänster knä. 
Sträck upp ryggen så att du svankar. 
Fäll rak rygg framåt tills det stramar 
i höger skinka. 
Håll kvar minst 20 sekunder. 
Stretcha därefter vänster ben.

16
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Stretching av bröstmuskel

Stå med höger sida mot en vägg. 
Lyft höger arm 90 grader eller mer och placera 
hela underarmen med handflatan mot väggen. 
Stå stadigt med höger fot framför vänster. 
Vrid kroppen åt vänster ifrån väggen tills det 
stramar på bröstets framsida. 
Håll kvar minst 20 sekunder. 
Stretcha därefter vänster sida.

Variation: 
Placera armen högre upp så stretchas 
bröstmuskelns nedre delar mer.
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Stretching av höftböjarmuskel

Stå på höger knä med vänster fot i golvet 
en bit fram, så kallad ”friarställning”. 
Vinkeln i den främre knäleden är 90 
grader. Spänn höger sätesmuskel och 
magen som om du skulle ”dra svansen 
mellan benen”. 
Det stramar då på framsidan 
av höger lår/ljumske. 
Håll kvar minst 20 sekunder. 
Stretcha därefter vänster ben.

STreTcHövnIngar
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Stretching undersida av underarm

Stå eller sitt. 
Håll höger arm rak och utsträckt framför 
kroppen med handflatan uppåt. 
Pressa ned handen med hjälp av vänster hand 
(greppa hela fingrarna och en bit upp i handen) 
så att höger hands fingrar pekar ned mot 
golvet och det börjar strama i höger underarm. 
Håll kvar minst 20 sekunder. 
Stretcha därefter vänster arm.

Stretching ovansida av underarm

Stå upp. 
Håll raka armarna i kors framför kroppen, knäpp 
händerna. 
Dra den övre handen så att den lyfts uppåt, 
undre handen är avslappnad och följer så med 
tills det stramar i underarmen. 
När du stretchar andra handen håller du kvar i 
samma ställning och jobbar i stället med undre 
handen så att det stramar i övre underarmen. 
Håll kvar minst 20 sekunder. 
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1 Finns att köpa på apoteken
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