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Fotens undersida. Stå upprätt, placera bollen under hälen och rulla långsamt foten fram 
och tillbaka över bollen. Öka trycket gradvis och flytta runt bollen så att du masserar både yt-
tersida, insida och mitten av foten. 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 övningen hjälpa. Bilder: Leo SeLLén/SCAnPIX

Konsten att massera rätt
hälsa.  Trötta muskler 
blir piggare av massa-
ge, och den nya tren-
den är att göra det 
själv.  
      Med eller utan red-
skap kan du massera 
muskler och vävnad för 
att slippa få ont av kon-
torsjobbet och prestera 
bättre i träningen.

Runt om på passet Trigger 
point på Sats hörs jämranden 
och ibland till och med ett li-
tet skrik. Övningen där man 
ska massera utsidan på sitt 
eget lår med hjälp av en rull-
le av hårdplast är plågsam för 
de flesta 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 an-
nan massage ungefär, säger 
Satsinstruktören och person-
liga tränaren Erik Börjesson, 
som har skrivit boken Sport-
massera själv med redskap.

sportmassage, eller self 
myofascial release, SMR, har 
redan använts av elitidrot-
tare i många år och innebär 
att man tar hjälp av redskap 
som bollar, rullar och pinnar 
för att massera sina an-

strängda muskler och bind-
väv.

– 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 
behov av att lösa upp spän-
ningar, menar Erik Börjesson.

– Om man har ett stillasittan-
de jobb, och inte håller efter 
kroppen, kommer det att på-
verka några givna områden 
som nacke och ländrygg. 
Självmassage har ofta snabb 
effekt på den typen av smär-
ta.
sofia hallonsten 
feature@hallandsposten.se

Sätesmusklerna. Placera bollen under ena skinkan 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 rumpan 
kan ge ländryggsproblem, och den här övningen är särskilt bra för den som sitter mycket.

Rotatorkuffen. Lägg dig ned på sidan och placera bollen under dig på rotator kuffen. Låt den 
nedre armen vila med överarmen i golvet och rör underarmen från sida till sida för att masse-
ra. I baksidan 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 huvu-
det är den här övningen bra.

Lårets och höftens utsida. Lägg dig på sidan med rullen mellan dig och golvet, strax ovan-
för knäleden. Avlasta med det övre benets fot i marken och börja med ett lättare tryck. Rulla 
så att rullen kommer hela vägen upp till höften och sedan ned igen. Många tycker att den här 
övningen gör ont, så öka trycket successivt. Om du kan, lyft båda benen och sträck ut. Bra 
dels för den som sitter mycket, dels för löpare och cyklister. 

n Sportmassageprogrammet på bil-
derna nedan kan du göra hemma 
i  vardagsrummet på mindre än tio mi-
nuter. 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 sportaffärer 
 eller på nätet och kallas foamroller, 
pilatesrulle eller stabilitetsrulle.

TipS!  Fyra övningar som hjälper dig att prestera bättre under träning såväl som i vardagen

FakTa annan självmassage
n Inom den japanska massagetraditionen Shiatsu har själv-
massage funnits länge. Shiatsu går ut på att stimulera krop-
pens akupunkturpunkter med tryck. I den del som kallas Do in 
behandlar man sin egen kropp. Ett exempel på en övning är 
att massera mellan tumme och pekfinger. Det ges både kur-
ser och enskilda gruppträningspass i Do in på många platser 
runtom i Sverige.

Källa: SVEnSKa ShIatSuSKolan
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Kro ppen 
är lite som 
en apel-
sin, huden 
är det tjocka skalet, 
sedan kommer ett 
tunt lager av ytlig väv-
nad och så fruktköttet.
ErIK BörjESSon, personliga 
tränaren
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attiraljer. Det finns en 
mängd redskap som 
kan användas.

FakTa Träningsprogrammet


