
Aktivering
Skuldra & Axel

AKTIVERINGSTRÄNING

Plankhävning
Utgå ifrån plankpoisition, horisontellt över golvet med stöd på 
armbågar och tår. Skapa en neutral hållning (inte för mycket eller 
för lite svank) och bibehåll den under övningen. Sänk sedan ned 
hela kroppen genom att dra ihop skuldror, skjut sedan isär skuldror-
na så att kroppen återgår till grundpositionen.

Svärdhugg
Stå axelbrett med god hållning, med ett gummiband fäst i huvudhöjd 
på samma sida om skuldran du ska träna. Börja upprätt och vriden 
mot gummibandet med handen över huvudet, och gör sedan en sned 
sit-ups rörelse ifrån gummibandet samtidigt som du drar gummib-
andet med rak arm mot motsatt knä.

Självbehandling
Att självbehandla skuldra och axel med foam roller och boll är lite 
knepigare än många andra områden, det går att utföra fast inte 
utan lite speciella lösningar. Trots detta är det viktigt att behandla 
skuldra och axel, det påverkar hur nacke och bröstrygg funkar samt 
hur hela armen mår (kärl och nerver kan täppas till ut till armen).

Stretching
Överrörliga axlar är inget ovanligt, därför kan stretching i detta 
område bli lite svårare än tex bäcken och höft. Ett bra knep är att 
se till att skuldra och axel är i en bra position, och sedan ta ut 
stretchen. Det minimerar risken för led irritation och ger dig en 
effektivare stretch, kom ihåg att andas!

Jorden runt
Ligg på mage med neutral hållning och ha en lätt vikt i linje med ditt 
huvud och på avstånd som din arm i utsträckt läge. Lyft vikten med 
ena handen genom att dra ihop skuldran, flytta vikten i en cirkulär 
rörelse med utsträckt arm och passa vikten till andra handen bakom 
ryggen och fortsätt den cirkulära rörelsen tillbaka över huvudet.

Svärddrag
Stå axelbrett med god hållning, med ett gummiband fäst i markhöjd 
på motsatt sida från den armen du ska träna. Spänn bålen så att du 
gör en sned sit-ups rörelse mot gummibandet, rest dig sedan upp 
och vrid ifrån gummibandet samtidigt som du sträcker upp armen 
över huvudet. 
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Programmet syftar till att skapa balanserad
aktiveringen kring skuldra och axel. 
En vanlig kompensation är att axlar och 
skuldra lyfts upp mot nacke, vi vill att 
skuldran skall stabiliseras nedåt mot
bröstrygg för bättre funktion.

veckor
5

pass per vecka
15 x 3 1 min
reps       set vila mellan set


