
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	 	

Balansträning	
EN	SKADEFÖREBYGGANDE	TRÄNINGSFORM	SOM	RÄDDAR	LIV	

						



	

 

Inledning	
 
Balanssinnet har flera olika beståndsdelar som samlar in information om kroppens position; synen, innerörats 
balansorgan, känselnerver i huden under fötterna, nervceller som känner av gravitationskraft, och nervceller i 
muskler och senor som känner av vinklar i kroppens leder. Dessa informationssignaler används sedan för att 
skicka rörelsesignaler till muskler som upprätthåller balansen. 
 
När vi människor blir äldre försämras balanssinnet, och även synen och mörkerseendet. Forskning har visat att 
även signalerna från innerörat försämras med åldrande, vilket innebär att vi behöver förlita oss mer på 
informationen från exempelvis synen. Eftersom synen får en viktigare roll i balanssinnet blir det också svårare 
att hålla balansen när synen är nedsatt, till exempel när vi befinner oss i ett mörkt rum eller är utomhus en 
vinterkväll. När det är mörkt är det också svårare att upptäcka hala isfläckar eller mattkanter vilket medför en 
ökad fallrisk. Så inte nog med att det är lättare att tappa balansen i mörker, det är också svårare att få tillbaka 
den på grund av innerörats försämrade funktion. Förutom synen och balansen försämras även skelettet vid 
stigande ålder, vilket ökar risken för att få en fraktur. Vi får alltså lättare för att ramla när vi blir äldre, och när vi 
ramlar skadar vi oss lättare. Dessa skador medför smärta och lidande för den som skadar sig, något som lätt 
skulle kunna förhindras i många fall genom regelbunden balansträning och en allsidig kost. 
 
Det här träningsprogrammet är framtaget för att förbättra balansen hos äldre personer, och på sikt undvika fall 
och efterföljande benfrakturer. Programmet ska vara enkelt, säkert och roligt att utföra själv hemma. Förutom en 
minskad skaderisk har ett bra balanssinne en positiv effekt på det allmänna välmåendet eftersom man inte 
behöver känna sig lika begränsad i vad man kan och inte kan göra i sin vardag. 
 
 

Träningsprinciper	
	

1. Säkerhet är A och O. Tänk på att alltid ha något du kan hålla i eller ta emot dig mot när du tränar. 
Balansträning ska förhindra, inte orsaka fall. 

2. Börja lätt och känn efter vilken nivå som är lämplig för dig att börja på. 
3. Variera vilken fot du placerar bak eller står på, så att du tränar båda sidor lika mycket. 
4. Var inte rädd för att utmana dig själv när du väl gjort dig bekant med övningarna. 
5. Våga misslyckas! Träning har som störst effekt när man utför den till det att man inte klarar mer. 

Svårighetsgraden kan höjas genom att antingen gå upp en nivå eller hålla positionen några sekunder 
längre. Glöm bara inte att vidta säkerhetsåtgärder! 

6. Vila och försök igen! Det kan kännas som att balansträning inte är särskilt ansträngande just för att 
hjärtat och musklerna inte arbetar i så stor grad, men faktum är att nervsystemet och de små musklerna 
i och kring foten och fotleden jobbar desto hårdare. Så tillåt nervsystemet och fotens muskler att vila 
mellan övningarna. 

7. Progression. Öka svårighetsgraden lite för varje träningspass, det tvingar kroppen till att anpassa sig till 
träningen genom att ge dig bättre balans. Samma princip gäller även för kondition- och styrketräning. 

8. Balans är en färskvara. Om man slutar träna upphör de positiva effekterna ganska snabbt och 
balanssinnet försämras till ursprungsnivå, så det är viktigt att man tränar den regelbundet. För att bilda 
en vana krävs det att man gör något 20 gånger, därefter går det som på rutin. 

9. Tänk på att klä dig så att dina kläder inte begränsar din rörlighet, och ha på dig inomhusskor med bra 
grepp för att förhindra att du halkar på golvet. 

 
	

	
	



	

 

Hörnövningen	
 
Utför Hörnövningen i ett hörn som är fritt från möbler, tavlor och liknande ting som kan vara i vägen. Stå med 
ryggen mot hörnet och stå så att väggarna är ungefär 5-10 cm från dina sidor, detta för att du lätt ska kunna ta 
emot dig om du tappar balansen bakåt eller åt sidan. Placera en stol framför dig så du antingen kan hålla i dig 
eller lätt kan ta emot dig om du skulle tappa balansen. 
 
Den här övningen kan ses som en trappa som blir svårare för varje nivå. I grunden är det en och samma övning 
som varieras i svårighetsgrad med hjälp av olika fotpositioner och genom att man antingen blundar eller har 
blicken framåt. 
 
 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 

Fötter: Semi-tandem Tandem En fot Semi-tandem Tandem En fot 

Syn: Rakt fram Rakt fram Rakt fram Blunda Blunda Blunda 
 

● Färgerna symboliserar svårighetsgrad: att blunda (röd) är betydligt svårare än att ha blicken rakt fram 
(grön), och att stå på en fot (röd) är svårare än att ha fötterna i tandem-position (gul). 

● Fokusera på en nivå åt gången. Stå minst 10 och max 30 sekunder på varje fot. Är 30 sekunder för lätt, 
gå upp en nivå. Är 10 sekunder för svårt, gå ner en nivå. Du kan också testa att släppa taget från stolen 
om du använder den som stöd. 

● Målet är inte att man nödvändigtvis ska uppnå Nivå 6, utan målet är att förbättra balansen och utmana 
sig själv. 

 
Förutom effekter på balansen stärker den här övningen upp fotleden, vilket leder till mindre risk för 
fotledsstukningar. 
 

De olika fotpositionerna: 
 
Semi-tandem: Placera ena foten snett framför den 
andra, låt tyngdpunkten hamna på den bakre foten 
och använd den främre som stöd. Här tränas främst 
den bakre foten. 
 
 
Tandem: Placera ena foten rakt framför den andra, låt 
tyngdpunkten hamna på den bakre foten och använd 
den främre som stöd. Här tränas främst den bakre 
foten. 
 
 
En fot: Stå på ett ben, låt den andra foten hänga strax 
ovanför golvet så det går lätt att sätta ner foten. Här 
tränas uteslutande den foten som står på golvet. 
 

 
Semi-tandem 

 
Tandem 

 
Ett ben 

	
	
	



	

 

Kombinationsövningar	(styrka	och	balans)	
 
Utöver Hörnövningen är det bra att komplettera träningen med några kombinationsövningar, som förutom att 
stärka balansen även tränar musklerna kring ben och höfter. Du väljer själv vilken eller vilka av övningarna du 
väljer att utföra. Det passar bra att utföra dessa efter Hörnövningen. 
 

Uppresningar 
1. Sitt ner på en stol. 
2. Ställ dig upp utan att använda händerna. 
3. Sätt dig ner kontrollerat. 
4. Repetera 8-15 gånger eller tills du inte orkar 

mer. 
 

Om det är för svårt att utföra övningen utan händer 
kan du hålla händerna mot antingen dina knän eller 
mot armstöd för att avlasta. 
En lägre stol eller fåtölj gör övningen svårare. 

Personer med meniskproblem bör vara försiktiga 
med den här övningen.  

Sidosparkar 
1. Ställ dig bakom en stol, med händerna på 

stolens rygg. 
2. Lyft ena benet från golvet och för det 

kontrollerat ut åt sidan från din kropp. 
3. För tillbaka benet till startposition igen. 
4. Repetera tio gånger eller mer. 
5. Byt ben och gör lika många repetitioner. 

 
Alternativ: håll handen mot en vägg.  

Tåhävningar 
1. Stå bakom en stol med händerna mot 

stolsryggen som stöd. 
2. Lyft hälarna och gå upp på tå. 
3. Sätt ner hälarna. 
4. Repetera minst 10 gånger eller tills du inte 

orkar mer. 
 
I den här övningen tränas både din balans och de 
muskler som används när du går. 
Gör övningen svårare genom att släppa taget om 
stolen. 
Testa att gå upp på hälarna mellan varje tåhävning 
för att stärka musklerna på framsidan av smalbenet. 

 

Tå- och hälhävningar 
1. Stå bakom en stol med händerna mot 

stolsryggen som stöd. 
2. Lyft hälarna och gå upp på tå. 
3. Sätt ner hälarna i golvet. 

4. Lyft upp tårna och främre delen av foten, så 
enbart hälarna har kontakt med golvet. 

5. Sätt ner tårna i golvet. 



	

 

Utför de här övningarna tre gånger i veckan, gärna så du kommer upp i två timmar per vecka i total 
träningstid (inklusive vila), det är då man börjar se positiva effekter på balansen. 
 
Exempel på rekommenderat startupplägg: 

1. Semi-tandem. 6x10 sekunder. 
2. Uppresningar. 6x8 repetitioner. 
3. Sidosparkar. 6x10 repetitioner. 
4. Tåhävningar. 6x10 repetitioner. 

 
Du väljer själv om du vill utföra övningarna direkt efter varandra, eller utspritt över dagen.  Anpassa 
gärna upplägget efter dina förutsättningar, och utmana dig själv! 
 
Bifogat finns även ett träningsprogram som sträcker sig över fyra veckor och är riktat till nybörjare. 
 
Besök gärna vår hemsida för mer information om projektet: www.healthyageinginitiative.com 
 
 

Lycka till! 
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Forskningsansvarig 
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Tränarprogrammet 
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