
Stretch av bröstmuskeln 
Stå i en dörröppning, mot en pelare eller en 
vägg med böjd arm, tryck dig själv framåt 
och vrid lite från handsidan med god 
 hållning – tills det sträcker i bröstmuskeln. 

Håll denna position i c:a tio sekunder, 
pressa sedan försiktigt din arm mot 
 väggen i c:a fem sekunder och direkt när 
du slappnar av flyttar du fram din kropp 
till ett nytt ytterläge. 

Upprepa två till tre motpress, följt av nya 
ytterlägen, på varje sida. Variera placering 
av handen. Totalt c:a 30 sekunder per sida.

Kom tillrätta med AXELBESVÄR

Styrkeövning för axelns baksida 
Knäpp fast skulderbladen. Dra banden mot 
dig tills armen befinner sig vid sidan av din 
överkropp. Håll kvar en sekund och håll 
emot i den excentriska fasen så att den tar 
c:a 5 sekunder.

Stegring Greppa handtagen med handflatan 
vinklad nedåt. 90° vinkel i armbågen och 
låt armbågen peka ut åt sidan. Knäpp fast 
skulderbladen. Vrid upp armen mot taket 
med bibehållen böjd armbåge. Pausa en 
sekund i läget rakt upp och håll emot i den 
excentriska fasen. Hur många reps? 
Till exempel 10 x 3 – och det är viktigt att det 
blir lite jobbigt mot slutet!

Stretch av axeln 
Att hänga i olika föremål, som en ”chin up 
bar”  i en dörrpost, öppnar upp din axelled 
och kan verkligen bidra till att öppna upp 
framåtroterade   axlar. Sprid ut  hängandet 
under dagen till 5–7 min och med 
 varierande grepp. 

Ett litet steg på vägen om ovan känns tufft 
är att stretcha axlarna mot ditt skrivbord. 
Lägg armarna på bordsskivan och backa 
tillbaka så att du böjer 90° i höften och står 
lite bredbent. Andas djupt och slappna av, 
känn stretch i axlar och bröstrygg. 
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Tips
Framåtroterade axlar är 
någon ting som lätt kan bli ett 
 normal tillstånd. Datorer, mobil
telefoner och stillasittande är 
alla saker som bidrar till att 
skulderbladen faller utåt samt att 
axeln faller framåt. Detta skapar 
en  dysfunktionell axel där olika 
smärttillstånd som  inklämningar, 
huvudvärk, tennis och 
 golf armbåge lättare framkallas.

Tänk på att kombinera träning 
med att fokusera på din hållning 
i vardagen. Sträva efter att hålla 
axlarna bakåt/nedåt – och knäpp 
fast skulderbladen där – utan 
att  kompen sera med mer svank. 
 Sträva efter att ha lätt gung i 
 knäna när du arbetar stående.

Jobba på dina ”chin ups” 
och ”pull ups” hemma! 
Stången monteras enkelt i dörrkarmen 
för  stretchning och träning av överkroppen.


