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Så gör du: Ligg på bollen med stöd 
för huvud ned mot skulderbladen. 
Håll axlarna, bäckenet och knäet 
i en rak linje. Lyft, i en och samma 
rörelse, vänster arm upp över hu-
vudet och sträck samtidigt höger 
underben rakt ut. För armen tillbaka 
samtidigt som underbenet sänks 
ned mot ursprungsläget. Koncen-
trera dig på att 
i rörelsen hålla 
balansen och att 
höften inte höjs eller 
sänks. Det är även viktigt att hålla 
bäckenet stabilt i horisontalplanet.
Alternativ: Kan utföras på stol/pall 
med kudde.

Så gör du: Ligg över bollen med 
stöd från övre delen av bäckenet 
till nedre delen av bröstkorgen. 
Håll båda fötterna och händerna 

mot golvet. Håll samtidigt huvu-
det i ett neutralt läge. I en och 
samma rörelse sträcks vänster 
ben bakåt och uppåt och höger 

arm framåt och uppåt.
Alternativ: Magliggande på golv, 
stående på alla fyra i sängen eller 
på golvet.

Så gör du: Stå med båda 
fötterna på plattan. Hitta 
balansen genom att med 
hjälp av magmusklerna 
vrida bäcken framåt eller 
bakåt. Kroppen ska i grund-
position kännas avslappnad 
och harmonisk. Vicka 
därefter plattan framåt, 
bakåt och i sidled genom 
att låta rörelsen komma från 
bäckenet.
Alternativ: När övningen 
kan utföras med full stabi-
litet kan svårighetsgraden 
ökas genom att rotera 
överkroppen åt höger eller 
åt vänster.

8 stärkande övningar för ryggen

4. Benlyft sittande på balansboll

5. Grundställning  
stående balansplatta

Så gör du: Sitt på bollen med grundpositionen 
som utgångspunkt. Håll ryggen rak genom att 
spänna magmusklerna och ha samtidigt båda 
fötterna i golvet.
   Lyft långsamt det ena benet ca 15 cm från 
golvet. Svårighetsgraden påverkas av om ar-
marna sträcks över huvudet eller är utsträckta 

diagonalt i höjd med skuldrorna.
Alternativ: Svårighetsgraden ökar om vi 
vrider kroppen åt sidan samtidigt som benet 

lyfts. Kan utföras på stol med eller utan kud-
dar. 

1. Bryggan 2. Hängbron med 
arm- och benlyft

3. Fågelhunden med eller utan balansboll

I samtliga  
övningar med  
balansplatta  

kan den bytas  
ut mot en 
 soffkudde 

TIPS!

▼

Så gör du: Ligg på rygg med vaderna på bollen. Skjut upp bäck-
enet och ryggen tills höfter och knän är raka. Tänk på att slappna 
av i nacken.
Alternativ: Vila fötterna, med sträckta knän, på bollen och utför  
         övningen på samma sätt.
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Så gör du: Utgå från grundställningen och håll händerna lätt mot 
väggen utan att luta dig framåt. Hitta balansen så att bäckenet och 
axlarna är i horisontalplanet.
   Böj knäna cirka 45 grader och koncentrera dig på att bäckenet och 
axlarna inte avviker från horisontalplanet. Kom därefter tillbaka till raka 
ben och upprepa övningen.
Alternativ: Kan utföras på kuddar eller i säng. Svårighetsgraden ökas 
om övningen utförs med slutna ögon.

Så gör du: Stå på en balans-
platta med båda fötterna. Lyft ena 
foten något från plattan och hitta 
stabilitet och balans genom att 
i första hand göra små korrige-
ringar i bäcken, rygg och fot. När 
övningen kan utföras med full 
stabilitet är nästa nivå att lyfta 
foten och föra den framåt, åt 
sidan och slutligen bakåt.
Alternativ: Övningen kan 
genomföras även utan platta 
eller på kudde. Svårighets-
graden ökas om övningen 
utförs med slutna ögon.

6. Kompassen

Så gör du: Utgå från grundställningen. Hitta balansen genom att stabilisera 
bäckenet i sidled samt i riktning framåt och bakåt. Lyft armarna framåt 
och böj samtidigt på båda knäna, kom därefter tillbaka till raka ben och 
upprepa övningen.
   Rörelsen ska kunna utföras med full kontroll. Var uppmärksam på att 
axlar och höfter hålls i horisontalplanet genom hela rörelsen.
Alternativ: Kan utföras med kuddar eller i säng. Svårighetsgraden ökas 
om övningen utförs med slutna ögon.

7. Stående knäböj på 
balansplatta utan stöd

8. Stående knäböj på  
balansplatta med stöd


