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Rörlighet 

Optimali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övningskompendium 

  
Att ha en tillräckligt god rörlighet för de moment som du utför i vardag och tjänst är, 

tillsammans med styrka och muskulär kontroll, grunden för din fysiska 

prestationsförmåga. Stretching som begrepp är inte förenat med bevis för att minska 

skador, lindra träningsvärk eller öka prestation. Varför då öva rörlighet? Att dynamiskt 

jobba med rörlighet kan förbereda kroppen för prestation samt att vid regelbundet 

utförande behålla det rörelseomfång som kroppen behöver för att utföra ett moment 

utan begränsning eller kompensation. Detta behövs särskilt i en vardag då vi tvingas till 

statiska och/eller stillasittande positioner. När du utför rörlighetsträning får det gärna 

dra och kännas, men inte göra ”ont – ont”. Lycka till! 
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Nackrörlighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Böjning övre nackleder: Behåll blicken och ansiktet 

vänt framåt samtidigt som du drar in hakan och sträcker 

ut nacken. Tänk att du hade en vägg bakom dig som du 

sträckte dig mot. Håll 2 sek x 10 reps 

Böjning nedre nackleder: Dra hakan mot 

bröstet samt titta uppåt så långt du kan. Gör 

rörelsen kontrollerat.  Växelvis, 10 reps 

Sidoböjning nacke: Behåll dina 

axlar sänkta samtidigt som du för 

örat så långt mot axeln du kan. 

Försök hålla in hakan lite lätt.  

Växelvis, 10 reps.  
Rotation nacke: Vrid huvudet från sida 

till sida så långt du kan. Håll gärna in 

hakan lite lätt (sträva med hakan mot 

axeln).  Växelvis, 10 reps.  

Böjning övre nackleder i liggande: Dra in hakan 

och sträck ut nacken mot underlaget. Ge eventuellt 

ett extra tryck med din ena hand i ett klykgrepp över 

hakan i riktning snett nedåt/bakåt. 2 sek x 10 reps 

Nacken utsätts för större belastning än vi tror i vardag, träning och arbete. Nackens läge styrs mycket av 

ländryggens position, dvs sitter vi ihopsjunkna så skjuter vi automatiskt också fram nacken. Sittande arbete 

framför bildskärmar eller i fordon kan därför ofta bidra till en ansträngd nacke och vi blir också svaga i nackens 

djupa muskler. Att bära hjälm och/eller utrustning späder ofta på en ”sämre hållning”. I styrketräning och 

löpning förekommer det också att vi drar upp axlarna eller vinklar nacken i ogynnsamma lägen. Ge din nacke 

lite uppmärksamhet ibland. Här är några bra exempel på bra mikroövningar för nacken!  
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Bröstryggsrörlighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bröstryggen är av naturen mindre rörlig än ländryggen och nacken, men den bli många gånger oförtjänt stel 

p.g.a. vår moderna levnadsstil med mycket sittande och ihopsjunken hållning. Att styrketräna med mycket 

fokus på kroppens framsida, såsom bröst och mage, sittande arbete framför bildskärm eller i fordon, samt 

bärande av utrustning är några exempel på belastningar som kan bidra till ökad stelhetskänsla och spänningar 

i bröstryggen och skuldran. Här har du bra uppslag på mikroövningar för bröstryggen att göra i vardagen men 

också som uppvärmning eller rörlighetsövningar integrerade i din övriga träning. 

Böjning bröstrygg: Sätt händerna i kors över dina axlar och böj/krumma 

övre delen av ryggen framåt, in med haka och armbågar. Därefter lyfter 

du armbågarna upp och bak så långt du kan och följ med blicken i böjning 

av övre delen av ryggen bakåt. Spänn magen lätt så du inte böjer i 

ländryggen/nedre delen av ryggen. Växelvis, 10 reps.  

Rotation bröstrygg: Haka ihop fingrarna i 

varandra med armbågarna pekande rakt ut 

åt sidorna. Stå med höften riktad framåt 

medan du vrider överkroppen så långt du 

kan åt vänster resp höger. Använd lite sving 

genom armbågarna. Växelvis, 10 reps.  

Bröstrygg ”yoga style”:  

Ställ dig i ett utfallssteg med en 

hand som stöd mot främre 

benet och andra i nacken. Vrid 

upp armbågen och följ med 

blicken. 5-10 reps/sida. 
Sträckning bröstrygg/bröst/axlar: Fläta ihop fingrarna 

och håll i nacken med armbågarna ihop framför dig. För ut 

armbågarna rakt åt sidorna och sträck upp nacke, bröstrygg. 

Växelvis, 10 reps.  

 

”Väggböj”: Fläta ihop fingrarna och håll i 

nacken med armbågarna och ena foten i 

kontakt med vägg framför dig. Tryck bröstet 

mot väggen samtidigt som armbågarna glider 

uppåt. Stark mage så rörligheten tas ut högt 

upp i ryggen. 10 reps.  

 

Bakåtböjning över ”rulle”:  

Har du ingen rulle går det också bra med en låg stolsrygg, 

kanten på en ”stepbräda”, ihoprullad tjock handduk, 

liggunderlag eller din hjälm. Placera den i höjd med 

skulderbladskanten med böjda ben. Fläta händerna i 

nacken. Stark i magen och böj över ”rullen”. 10 reps.  
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Ländrygg 

 

 

 

  

Ländryggen är byggd för belastning. För att ryggens strukturer ska tåla tyngre belastning samt och ha 

förmågan att hålla en neutral position krävs det att vi är rörliga, inte bara i ländryggen, utan också i området 

ovanför (bröstryggen) och nedanför (höften). Ländryggens rörlighet mår bäst av att verka tillsammans med en 

god muskulär kontroll och stabilitet. Har vi ett liv där vi sitter mycket ställer det stora krav på en god rörlighet 

och styrka. En viktig del är att ändra position så ofta vi kan, dvs varierar oss så inte hamnar för länge i samma 

läge, samt ger ryggen förutsättningar att orka genom att lägga in både rörlighet och styrka när du tränar.  

Magliggande bakåtböjning: Ligg 

på mage med händerna i höjd med 

axlarna (längre fram om du är väldigt 

stel…). Tryck dig upp till raka armar 

och låt höften fortsätta vara i 

kontakt med underlaget. Andas 

gärna ut i övre läget. Håll 2 sek. 

Upprepa 10 st. 

Stående rörlighet ländrygg: 

 1. Framåt/bakåtböjning: Försök nå så långt framåt/bakåt du kan med raka ben. Höften går bakåt när du 

böjer dig framåt och framåt när du böjer dig bakåt (ta ev stöd med dina händer mot höften). Växelvis, 10 st. 

2. Sidoböjning: Fläta ihop fingrarna med sträckta armar ovanför huvudet (raka armbågar och sänkta axlar). 

Stå lite bredare mellan fötterna och böj ryggen i sidled så långt du kan i varje riktning. Tänk att du står med en 

vägg tätt framför dig och bakom dig. Växelvis, 10 st.  

3. Rotation: Vrid hela kroppen genom axlar, rygg, höft, knän, fötter – från sida till sida. Låt armarna svinga 

med. Växelvis, 10 st. 

 
Sidliggande rotation: Ligg på sida 

med övre knä böjt och i kontakt med 

golv. Stöd med hand. Andra handen i 

nacken. Sträva med armbågen bak mot 

golvet, följ med blicken. 10 st/sida. 

Ryggliggande rotation/korkskruv: Ligg 

på rygg med skuldrorna i kontakt med 

golvet. Böj ena knäet och för det i kors över 

kroppen mot motsatt sida, ta stöd av hand. 

10 st/sida 

Magliggande rotation/albatross: Ligg på 

mage med armarna sträckta längs golvet. Lyft 

ena benet, böj knä och sträva mot motsatt hand. 

Följ med blicken. Växelvis höger/vänster. 10st. 
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Höft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Höften är en led med stabil konstruktion. Den är dock ofta en svag länk i vår fysik, både utifrån rörlighet och 

styrka/muskulär kontroll. Sittande och statiska positioner gör höften stel och kan ofta vara ”en bov i dramat” 

om du har svårt att komma ner i knäböj, huksittande o.s.v. Muskulaturen runt höften (lår och sätesmuskler) är 

våra största kraftgivare. Har vi en god rörlighet och bra stabilitet i höftregionen skapar vi goda förutsättningar 

för att prestera bättre i såväl lyft- och knäböjsrörelser som löpning. 

Knädrag: Dra knä mot mage i 

enbensstående. Sträck i höften, 

stark mage och rumpa. Växelvis 

hö/vä. 10 st 

Häldrag: Dra fot mot rumpa i 

enbensstående. Sträck i höften, 

stark mage och rumpa. Sträck 

gärna motsatt arm. Växelvis 

hö/vä. 10 st. 

Sumostretch: Kom ner så djupt 

du kan i knäböj. Ta gärna stöd av 

armbågarna mot insida knä och 

sträck upp överkroppen med 

stark mage och skuldra. 

Bygg gärna på med en sträckning 

av en arm i taget, följ med 

blicken.  10 st. Spindelmannenstretch:  Främre fot och händer i 

linje. Bakre benet sträckt med knä i luften, eller mot 

underlaget. Sjunk ner med höften.  

Bygg gärna på med att sänka inre armbågen mot golvet 

(så långd du kan) 5 st/sida.  

Spindelmannenstretch med armsträckning:  

Utgångsposition som ovan. Sträck inre armen uppåt, rak linje. 

Byt till andra armen och gör en cirkel bakåt med armen och 

landa med handen i utgångsläget igen.  

5 st/sida.  

Gluteusstretch:   

Placera knäet mellan dina händer framför dig. Bakre benet 

sträckt. Sänk höften och låt den vara parallell med golvet. 

Håll ryggen rak. Fäll höften i en ”armhävningsrörelse” mot 

golvet om du vill bygga på. 5 st/sida.  
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Axlar/Bröst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Väggsträck”  

(bröstrygg/bröst/axlar): 

Stå en fotlängd från en 

vägg med neutral rygg och 

armbågarna 90 grader mot 

väggen bakom. Dra 

armarna upp längs väggen 

med sänkta axlar och 

kontakt med knoge, 

armbågar och skuldror.  

Använd ev pinne. 10 reps.  

 

Axeln är, till skillnad från t.ex. höften, en ganska instabil ledkonstruktion som är starkt beroende av ligament 

och muskulatur för att vara stabil. Precis som ryggen och nacken påverkas axlarna mycket av vår hållning och 

den extra belastning som vi utsätter dem för i träning, lyft, bärande av utrustning etc. Hur och vad vi tränar 

inverkar också på axlarnas rörlighet och muskulära kontroll. De flesta av oss behöver stärka muskulatur som 

centrerar axlarna och skuldran. För att detta ska vara möjligt behöver vi också ha rätt 

rörlighetsförutsättningar. Nacke, bröstrygg, och axlar/bröst har nära samverkan när det kommer till rörlighet 

och funktion.  

Armlyft bak: Stå upprätt 

med knäppta händer 

bakom rygg. Brösta upp, 

sänk axlar och lyft 

samtidigt armarna bakom 

ryggen så högt du kan utan 

att falla fram med 

överkroppen. 10 reps.  

 

Händer bakom rygg: Stå 

stadigt med rak rygg och 

sänkta axlar. Försök nå 

dina händer bakom ryggen. 

Om du är stel kan du ta 

hjälp av en 

tröja/handduk/rep/pinne. 

5 reps.  

 

Latsstretch: Sitt på knä 

med en hand diagonalt 

framför dig på golvet. Sitt 

bak med rumpan bort från 

handen och tryck ut axeln, 

så att kroppen bildar en 

båge från hand till höft..  

20 sek/sida. 

 

Magliggande 

bröststretch: Ligg på 

mage med den sidas bröst 

du ska stretcha med 

armbåge 90 grader runt 

axelhöjd. Sjunk ner med 

axeln mot golvet och vrid 

kroppen mot den sidan. 20 

sek/sida.  
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Fotled/Tåled 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baksida/framsida  lår 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotledsrörligheten kan många gånger vara begränsad. Särskilt om man inte har utmanat rörligheten i den 

regelbundet, eller om man haft en skada som t.ex. en stukning. I det militära yrket där många går i 

stabila kängor hela dagarna begränsas också fotledens rörlighet. En begränsad rörlighet kan märkas i 

bl.a. knäböj, skjutställning och gång/marsch/löpning i terräng. Stortåns rörlighet är lätt att glömma bort. 

Är den stel så kompenserar vi ofta genom att kompensera högre upp och kan begränsa i bl.a. löpning. 

 

Knästående fotleds- och tårörlighet:  Sitt på 

ena knäet med bakre fotens tår böjda och där fot 

och knä är i linje (ingen vridning av fotled i sidled) 

och för sedan tyngdpunkten framåt över främre 

foten där hälen är kvar i underlaget tills det 

sträcker i fotled/hälsena/vad. 

20-30 sek/sida eller dynamiskt upprepat  

Rörligheten i baksida och framsida lår påverkar bl.a. höft, ländrygg och knä. En tillräckligt bra rörlighet som skapar 

förutsättningar för höft, ländrygg och knä att vara stabila och starka.  

Ryggliggande stretch för 

baksida lår:  Ligg på rygg med 

händerna runt låret, strax under 

knävecket. Låt det andra benet 

hållas sträckt mot govlet. Sträck 

upp foten tills det sträcker i 

baksidan, jobba gärna dynamiskt. 

20-30 sek/sida  

 

Hunden: Stå med 

händer och fötter i 

golvet och rumpan rakt 

upp. Tryck ner ena häl 

mot golvet med sträckt 

knä, det andra knäet 

kan böjas lätt. Jobba 

växelvis. 20-30 sek 

växevis. 

 

Magliggande stretch för 

framsida lår: Ligg på mageoch 

fatta tag runt fot, dra den mot 

rumpan samtidigt som låren är 

parallella och att du aktivt trycker 

höften mot underlaget. 20-30 sek 

/sida 

 


