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1. Släpp ner axlarna  
och andas med magen.

1-2-3  hållning

2. Känn nypet  
mellan skulderbladen –  

och öppna därmed bröstkorgen.

3. tänK en tråd 
som drar dig uppåt,  

genom ryggraden och huvudet.
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Förr eller senare kroknar vi något, men det finns en hel del att göra 
för att behålla hållningen. Du inte bara ser stoltare ut, du andas 
också bättre om du sträcker på dig.
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Kroppen/Hälsa
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l Hållningen grundläggs när vi är barn, men se
dan kommer livet. Graviditeter, åratal framför en  
dator på jobbet, tunga lyft, sneda lyft, mental 
stress, och så en bröstcanceroperation på det, 
kanske en släng av artros, sorg över en förlorad 
livskamrat … Lägg därtill arvet och dina tränings
vanor, eller bristen därpå. 

Kroppen kämpar på och kompenserar för vår 
framfart bäst den kan. Men så står vi där framför 
hallspegeln och ser en gamnacke skymta, axlar 
som ramlar fram, en bröstrygg som tappar späns
ten och är det inte en begynnande puckel? Inte så 
kul, men en förlorad hållning är långt ifrån enbart 
en fråga om utseende och värk. 

– Hållningen är central, den visar hur 
kroppen mår, tappar vi hållningen, tappar 
vi också viktiga funktioner, säger Angelica 
Reuterswärd, osteopat med mottagning  
i Djursholm utanför Stockholm. 

Osteopater jobbar med anatomi och 
fysiologi, och riktar in sig på besvär som är 
kopplade till kroppens rörelseorgan. När 

de undersöker en patient gör de bland annat en 
hållningsanalys och exempel på behandlingsområ
den är just rygg, nacke och axlar. 

Angelica Reuterswärd påpekar vikten av att se 
människan som en helhet; alla delar hänger ihop, 
från minsta nervcell till största muskel. Hon åter
kommer till vikten av balans i kroppen, något som 
inte minst påverkar vår hållning. Faller huvudet 
framåt, som vid gamnacke, har vi också förlorat 

det hon kallar gravitationslinjen. Den går som en 
stabiliserande linje från bakom örat, genom axel, 
höfter till yttre fotknölen. Lyckas vi hålla kvar den 
linjen kan gravitationens krafter fördelas på ett 
optimalt sätt genom kroppen.

– En välbalanserad muskelstyrka, samt rörlig
het i och kring leder, behövs för en balanserad 
kropp, säger hon.

– Man vinner mycket på att bli medveten om sin 
hållning, titta dig i spegeln och gör en enkel ana
lys, tipsar hon och fortsätter att beskriva känslan 
av en god hållning:

– Tänk på gravitationslinjen och känn hur du 
lyfter upp bröstbenet mot himlen och öppnar upp 
nyckelbenen utåt sidorna, samtidigt som du drar 
ihop skulderbladen. Om du märker att du tippar 
fram med bäckenet och därmed svankar i ryggen, 
kan du tänka att du ska "dra in svansen mellan 
benen". Du kan också tänka ett snöre som går från 
toppen av huvudet, ner genom ryggraden och som 
du kan dra upp kroppen genom. Släpp ner axlarna 
och andas med magen. 

Vilka muskler behöver jag då stärka för att 
lägga en bra grund för min hållning?

– I första hand coremusklerna, det vill säga 
mage och rygg, men även bröstmuskulatur samt 
övre ryggmusklerna och musklerna mellan skul
derbladen, säger Angelica Reuterswärd.

Hon återkommer till balansen och till hur vik
tigt det är att försöka få kroppen så liksidig som 
möjligt. En kvinnofälla är att sitta med benen  

1-2-3  hållning

det här 
händer 
med  
ryggen 
vid ...

Benmassan i skelettet 
börjar minska i samband 
med klimakteriet och ris-
ken för skador i ryggen 
ökar. 

Ryggproblem vanligaste 
orsaken till sjukskriv-
ning, enligt Sahlgrenska 
akademin. Förebygg med 
starka coremuskler som 
håller upp ryggen.

Nu märker du kanske 
att du har förlorat några 
centimeter på höjden, 
när brosket mellan rygg-
kotorna slits ner. Ännu en 
anledning att reflektera 
över hållningen. 

Muskelstyrkan kan ha 
halverats, vilket påver-
kar hållningen. Men ny 
forskning visar att det är 
möjligt att bygga muskler 
hela livet.

vänd
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i kors, som i sin tur kan ge sneda 
höfter och påverka hållningen. 
Andra snedbelastande vardags
situationer är att bära väskan på 
samma axel eller varje kväll titta på 
teve lite snett från samma håll.

– Mönster som blir repetitiva for
mar kroppen, konstaterar hon. 

Vinsterna med en god hållning är 
många. Det sliter mindre på leder
na, andningen blir bättre, de inre 
organen får bättre plats och funge
rar mer optimalt, blodcirkulationen 
blir bättre, liksom matsmältningen. 
Risken för värk i rygg, axlar, armar, 
höfter, knän och fötter minskar. Du 
blir piggare – och ser piggare ut.

– En hopsjunken hållning skickar 
nervsignaler till hjärnan att allt  
inte är på topp, den påverkar 
sinnesstämningen, säger Angelica 
Reuterswärd.

Gamnacke med framåtfallna 
axlar och så kallad kutrygg, spänd 
nacke och spända axlar, är bland 
de vanligaste felställningarna hos 
äldre, konstaterar hon. Även stelhet 
i kroppen, ryggraden eller leder, 
samt snedhet i bäckenet, är mycket 
vanligt. 

Hur är det då med olika hjälp-
medel, som en hållningsväst eller 
t-shirt som ska befrämja en god 
hållning?

– De kan vara bra för att öka med
vetenheten om din hållning, men 
kanske inte den absoluta lösningen. 
Se hjälpmedlet som en påminnel
se, inte som en krycka som tvingar 
kroppen in i ett läge.

– Tänk också på att vara snäll 
mot kroppen, den försöker verkligen 
göra så gott den kan, det är därför 
det uppstår kompensationsmönster, 
det vill säga kroppens sätt att alltid 
försöka fungera så normalt som 
möjligt. Kroppen har en förmåga 
att kunna läka sig själv och om du 
håller upp kroppen stärker du den 
förmågan.

Kan man behålla en god håll-
ning även efter 70?

– Ja, absolut! En god hållning kan 
ta lite tid men du kommer att må 
allt bättre på vägen dit. Ta gärna 
hjälp om du behöver, det är ju indi
viduellt hur din kropp ser ut och vad 
du har för skadehistorik och förut
sättningar, dessa påverkar ju både 
träningsråd och tips på vad just du 
kan tänka på. l

– Hellre dubbelhaka  
än gamnacke
M-magasins Eva Berggren tipsar om hur  
du får en stoltare hållning.

Vad händer när vi tappar hållningen?
– Huvudet, som är tungt, faller framåt och ju mer huvudet ramlar framåt, desto tyng-
re blir det, säger Eva Berggren, personlig tränare med fokus på kvinnor 50+. Börjar 
man hamna i gamnacksläge gäller det att agera, annars blir det så tungt att ryggen 
blir överbelastad, de övre ryggkotorna och ryggmusklerna är då i ständigt arbete för 
att orka hålla upp huvudet.
Vilka är de viktigaste faktorerna för en bra hållning?
– Först måste man vara medveten om sin hållning och ha en bild av vilken hållning 
man vill ha. Sedan gäller det att ha muskler och rörlighet. Grunden är att dra tillba-
ka axlarna och öppna upp bröstmusklerna. Det gäller att aktivera bröstmusklerna 
och ryggmusklerna mellan skulderbladen. Det kan du göra när du väntar på bussen, 
eller står och pratar i telefon. Tänk att någon drar dig i håret samtidigt som du har 
tegelstenar på axlarna och så in med hakan mot bröstet. Kom ihåg, hellre dubbel- 
haka än gamnacke. Och se gärna lite mallig ut!

SkulderpreSS med theraband
Stå höftbrett och håll ett gummiband (theraband) 
bakom ryggen, helst så att det inte nuddar dig. Sträck 
ut armarna som på bilden, för armarna mot varandra 
bakom ryggen så att skuldrorna pressas ihop. Upprepa. 
Det ska hela tiden finnas ett motstånd. 
Bra för:  Ryggens muskler, coremusklerna och  
hållningen. 

bröStpreSS SidledeS
Stå höftbrett och håll gummibandet dubbelvikt framför 
dig i brösthöjd. Dra isär armarna så mycket du kan och 
håll sedan emot hela vägen tillbaka. Gummibandet ska 
inte bli slappt. Upprepa i kontrollerat tempo.

Bra för: Bröstmusklerna, armarna och coremusklerna. 

ryggStärkare på pilateSboll 
Lägg dig med höften på pilates bollen och tårna  
med ett stabilt grepp mot till exempel  
en yogamatta. Sträck armarna åt  
sidorna. Fäll överkroppen framåt så  
att hakan når bollen, res upp över- 
kroppen, ta stöd av tårna. Upprepa  
i lagom tempo.

Bra för:  Ryggens övre och nedre muskler. 

                            De här övningarna visar Eva     
                            Berggren även i M nr 5/17  
– där får du ytterligare fem bra coreövningar 
som gör dig smidig och stark.  

3bra  
övningar

Tips!
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Det finns massor med produkter som på 
olika sätt befrämjar hållningen. Vi har 
testat tre. Men kom ihåg: Jobbet måste 
du göra själv. 

Swedish posture 
trainer
Vad: Hjälpmedel för rätt 
hållning vid träning, men 
också ett träningsredskap för 
styrka (fungerar som ett kortare gummiband). Bra för 
att stretcha bröstmusklerna efter träning eller efter 
timmarna framför datorn.
Kommentar: Har testat vid ridning och styrketräning i 
gymmet. Vänligt påminner den: Hallå där, axlarna bakåt 
och sträck på dig. Superenkel att använda och ta av/på. 
Tillräckligt diskret att ha under en tröja om man vill. 
Ca pris: 295 kr. 
Mer info: swedishposture.com

Hälsovästen Solid
Vad: Tränar axlar, hållning och 
befrämjar djupandning. Passar 
dig som behöver mycket stöd 
för att få en bättre hållning. 
Axlarna dras tillbaka och  
man får ett stöd mellan  
skulderbladen samtidigt som 
bröstkorgen aktiveras. 
Kommentar: Testade vid 
skrivbordsarbete, sittande och 
stående, städning och prome-
nader. Plattan mellan skulder-
bladen ökar medvetenheten om dem och axlarna dras 
behagligt bakåt. Trycket varieras lätt. Det breda bandet 
över diafragman bidrar till en skön djupandning.
Ca pris: 895 kr.
Mer info: halsovasten.se

Posture shirt 2.0 
Vad: Hållningskorrigerande t-shirt 
från Alignmed, som ska aktivera  
ryggmuskulatur, axlar och skul-
derblad, förbättra hållningen och 
blodcirkulationen. Rekommenderas 
speciellt för att minska spänningar 
och smärtor i rygg, nacke och axlar. 
Finns med och utan dragkedja.
Kommentar: Testade vid trädgårdsar-
bete, vedhuggning och ridning. Käns-
lan är att axlarna dras bakåt/nedåt, bröstryggen känns 
stabilare och skulderbladen ”nyps” ihop samt fick en 
naturlig svank. Kände mig stolt och blev inte trött i ryg-
gen, inte ens efter åtta timmars vedstaplande. 
Ca pris: 1 099 kr.
Mer info: anodyne.se

glaSögon, Skor & Sömn!
Hållningen påverkas av vem du är och hur du har levt så här långt. 
Men här är nio saker att ha lite koll på:
1. Fysiologin. Muskler och leder behöver vara starka, rörliga och 
flexibla för att orka hålla upp din kropp. 
2. Sömnen. Sängen ska inte vara för mjuk, kudden inte för hög. Då-
lig sömn i sig gör också att det blir jobbigare att bära upp kroppen.
3. Ergonomin på jobbet och fritiden. Växla mellan att stå och sitta 
vid skrivbodet, variera hur du sitter när du läser och tittar på tv.
4. Stress kan göra att du spänner dig och drar upp axlarna, avspän-
ning och djupandning gynnar en god hållning.
5. Dålig syn bidrar till att du viker fram huvudet mot datorskärmen 
eller spänner dig. Bra glasögon kan göra stor skillnad. 
6. Lyft rätt. Lyft allt från matkassar till barnbarn med benen och ha 
en stolt hållning, lyft inte med ryggen. 
7. Skorna ska ge bra stöd och vara bekväma för att gynna att krop-
pen kommer i balans. Spara de höga klackarna till festen. 
8. Korslagda ben gör dig sned. Sitt med båda sittbensknölarna i 
underlaget. Undvik ensidighet, som att ha väskan på samma axel. 
9. Vikten.  Alltför många extra kilon gör det onödigt tungt för krop-
pen och det kan bli svårt att bibehålla en god hållning.

teStat

3 x rak i ryggen


