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Trötta muskler blir piggare av massage, och 
den nya trenden är att göra det själv. Med eller 
utan redskap kan du massera muskler och 
vävnad för att slippa få ont av kontorsjobbet 
och prestera bättre i träningen.

Runt om på passet Trigger 
point på Sats hörs jämranden 
och ibland till och med ett 
litet skrik. Övningen där man 
ska massera utsidan på sitt 

eget lår med hjälp av en rull-
le av hårdplast är plågsam för 
de festa i gruppen. Ondast 
gör det om man har mycket 
muskelknutor och spänning-

ar, eller träningsvärk.
– Många tänker att ont är 

bra, att ju ondare det gör de-
sto bättre resultat får man, 
men så är det inte. Man mås-
te börja med ett svagt tryck 
och öka efterhand. Det får 
göra lite ont, men det ska vara 
”sköntont”, som vid annan 
massage ungefär, säger Sats-
instruktören och personliga 
tränaren Erik Börjesson, som 
har skrivit boken Sportmas-

sera själv med redskap.
Sportmassage, eller self 

myofascial release, SMR, 
har redan använts av eliti-
drottare i många år och 
innebär att man tar hjälp av 
redskap som bollar, rullar 
och pinnar för att massera 
sina ansträngda muskler 
och bindväv.

– Kroppen är lite som en 
apelsin, huden är det tjocka 
skalet, sedan kommer ett 

tunt lager av ytlig vävnad 
och så fruktköttet - den dju-
pare muskelvävnaden. När 
man belastar musklerna blir 
friktionen mellan lagren 
sämre, och genom att mas-
sera får man dem att röra 
sig smidigare mot varandra 
igen, säger Erik Börjesson.

Men det är inte bara folk 
som tränar mycket som har 
nytta av SMR, snarare har den 
som sitter stilla ett större be-

hov av att lösa upp spänning-
ar, menar Erik Börjesson.

– Om man har ett stillasit-
tande jobb, och inte håller 
efter kroppen, kommer det 
att påverka några givna om-
råden som nacke och länd-
rygg. Självmassage har ofta 
snabb efekt på den typen 
av smärta.

sofia Hallonsten
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Så masserar du dig själv

Fotens  
undersida
Stå upprätt, 
placera bollen 
under hälen 
och rulla lång-
samt foten 
fram och tillbaka över bollen. Öka trycket 
gradvis och fytta runt bollen så att du mas-
serar både yttersida, insida och mitten av fo-
ten. Det ska inte göra ont. Spänningar under 
foten har alla, speciellt om man går mycket i 
höga klackar. Om du inte kan stå med raka ben 
och röra golvet med händerna kan den här öv-
ningen hjälpa.

Sätes-
musklerna
Placera bollen 
under ena skin-
kan och sätt dig 
försiktigt på 
den. Sätt foten 
över motsatt knä. Avlasta med händerna och 
börja med ett lättare tryck för att sedan sjunka 
ned längre. Rör dig runt i cirklar så att bollen 
masserar hela sätesmuskeln och byt sedan sida 
och gör samma sak. Övningen kan göra ont, 
men ska inte vara plågsam. Spänningar i rum-
pan kan ge ländryggsproblem, och den här öv-
ningen är särskilt bra för den som sitter mycket.

Rotator-
kufen
Lägg dig 
ned på sidan 
och placera 
bollen under 
dig på rota-
torkufen. Låt den nedre armen vila med 
överarmen i golvet och rör underarmen 
från sida till sida för att massera. I baksi-
dan av axeln sitter fyra muskler som kan ge 
problem i nacke, axel och armbåge. Om du 
sitter mycket framför datorn och lider av 
musarm eller om du lyfter mycket ovanför 
huvudet är den här övningen bra.

Bröst- 
ryggen
Lägg dig på 
rygg på din 
rulle som du 
placerar 
strax ned-
anför skulderbladen. Rulla inte, utan bänd 
dig bakåt med en ganska liten rörelse. Flyt-
ta på rullen några gånger för att komma åt 
olika delar av bröstryggen, ett klassiskt 
problemområde för stillasittande. Spän-
ningar i bröstryggen gör det svårt att hålla 
en neutral ryggrad och kan orsaka mycket 
smärta.

Lårets och 
höftens ut-
sida. Lägg dig 
på sidan med 
rullen mellan 
dig och golvet, 
strax ovanför 
knäleden. Av-
lasta med det 
övre benets 
fot i marken 
och börja med 
ett lättare 
tryck. Rulla så 
att rullen kom-
mer hela vä-
gen upp till 
höften och se-
dan ned igen. 
Många tycker 
att den här 
övningen gör 
ont, så öka 
trycket suc-
cessivt. Om du 
kan, lyft båda 
benen och 
sträck ut. Bra 
dels för den 
som sitter 
mycket, dels 
för löpare och 
cyklister.

Tränings- 
program

Det här sportmassageprogrammet kan du 
göra hemma i vardagsrummet på mindre än 

tio minuter. Varje övning görs i 30 till 60 
sekunder på varje sida. Du behöver en liten 

boll och en hårdplastrulle. De finns att 
köpa i vissa sportafärer eller på nätet 

och kallas foamroller, pilatesrulle 
eller stabilitetsrulle.

PannlamPa På
Trotsa vårljuset och spring ett motionslopp i 
totalt mörker. Om det känns lockande fnns 
terrängloppet Haglöfs Night Trail i Gällöfsta, 
norr och Stockholm. Den 4 maj kan hugade deltagare ta på sig pannlamporna och ge 
sig ut i den bäcksvarta skogen. Välj mellan fem eller tio kilometersrundor. Här tre an-
dra udda lopp:

1. Å till å. Tävlingen går ut på att ta sig mellan Rimbo och Norrtälje genom att gå/
springa i ån som går mellan orterna. Banan är cirka 2,5 mil varav 10 kilometer 

går i vattnet.

2. Moss-KM. Ugglemossen, Göteborg. Ett terränglopp där herrar springer 8,3 ki-
lometer och damer 5,6. 1,2 kilometer av varje varv löps i en riktigt blöt mosse.

3. Swedish Alpine Ultra. Terränglopp mellan Nikkaluokta och Abiskio, en sträcka 
på 10,5 mil, som förra året tog ungefär 24 timmar. (TT Spektra)

Träna som 
en Trummis
En ny träningsform har dykt 
upp på gymmen i USA som går 
ut på att man trummar sig ige-
nom träningspasset. Pound 
Rock workout, som passen he-
ter, är 45 minuter långa och 
förutom trummandet med pin-
nar gör man pilates till pulse-
rande rockmusik. Ännu så länge 
fnns trumpassen bara i USA, 
Australien, Mexiko och Kanada. 
(TT Spektra)

Fler hoPPar lunchen

Allt fer hoppar över lunchen, visar en pågå-
ende studie vid Högskolan i Gävle. Detta trots 
att man sedan tidigare vet att pauser är 
viktiga för återhämtningen.
– För många yrkeskategorier finns lunch inte 
längre som begrepp. Men att inte ha tid att 
sitta ned och äta eller fika får hälsokonsekven-
ser på sikt, säger Maria Nyberg, filosofie 
doktor i sociologi och måltidsforskare.


