
På OFFICE FIT stationerna hittar du 
även Stand-up mattor (det finns olika 
varianter även i skrivarrummen), balans-
brädor, gummiband, stressbollar och 
annan hand träning, sittkudde samt den 
mobila steppern

CYKEL: Här kan du reglera motståndet 
med panel på bordet
Tänk på din hållning och ställ in höjden 
på bordet ungefär i armbågshöjd så att 
du kan arbeta med avslappnade axlar.

STEPPER: kan flyttas runt i huset!

Tänk på din hållning och ställ in höjden 
på bordet ungefär i armbågshöjd så att 
du kan arbeta med avslappnade axlar

OFFICE FIT STATIONERNA I B312 & B316 ERBJUDER 
GÅBAND, STEPPER, CYKEL, BALANSBRÄDOR MM

GÅBAND: Ha inte för hög hastighet 
första gångerna - rekommenderat är 
att börja på 0,6 och sedan vänja sig
Tänk på din hållning och ställ in höjden 
på bordet ungefär i armbågshöjd så att 
du kan arbeta med avslappnade axlar

Svårt att koncentrera dig när du jobbar på gåbandet?  
Ett bra sätt att börja använda gåbandet, cykeln eller steppern är under t ex ett 
telefonmöte där det inte krävs att du skriver så mycket på datorn.
PS: Du vet väl att du också kan hitta de här övningarna på www.goodchoicescount.com under Office Fit.



Gummibanden har lite olika motstånd 
så det kan hända att du behöver  
använda olika färger till olika övningar. 
Röd = hård, grön= mellan, gul=lätt

Ett bra ställe att fästa bandet är under 
skrivbordet
Då kan du justera höjden genom att 
höja/sänka bordet

1 Fäst gummibandet i armbågshöjd.
2 Stå stadigt med sänkta axlar 
3 Blicken rakt fram, titta inte på gum-
mibandet.

4 Dra armarna bakåt, nära kroppen, 
knip i hop skulderbladen och släpp 
långsamt efter
5 Upprepa ca 10 ggr                 

Förslag på enkla övningar som du kan göra med hjälp av 
träningsredskapen som du hittar på OFFICE FIT stationerna  

i B312 & B316

ÖVNING 1 - STÅENDE RODD



1 Utgångsposition: Stå stadigt med 
sänkta axlar och blicken rakt fram
2 Greppa bandet med händerna  
ungefär höftbrett isär och raka armar.
3 Dra isär händerna/bandet i en liten 
pulserande rörelse >

samtidigt som du höjer armarna stegvis. 
Bibehåll en spänning i bandet genom 
hela rörelsen
4 Lyft armarna så högt du kan utan att 
du ”dyker in under bandet” dvs bibe-
håll en god hållning med neutral >

nacke och blicken rakt fram hela vägen 
upp
5 Om du känner att du börjar böja 
nacken framåt trots att du inte nått hela 
vägen upp så är det dags att börja sän-
ka armarna igen

6 Fortsätt att jobba med en pulserande 
isärdragning medan du sänker armar-
na till utgångspositionen. Släpp sedan 
spänningen i bandet, skaka loss i armar 
och axlar
- Upprepa sedan ca 5 omgångar

ÖVNING 2 - PULSERANDE ARMDRAG



1 Utgångsposition: Placera ena eller 
båda fötterna på bandet. Utför rörels-
en med armbågarna i sidan, stadiga 
handleder och blicken rakt fram

2 Böj och sträck i armbågarna så att 
du spänner biceps. Håll emot när du 
sträcker armarna
 - Upprepa 10-15 ggr.

1 Fäst bandet bakom dig i skrivbordet 
och ställ dig stadigt på båda fötterna
2 Pressa armarna framåt med en kon-
trollerad jämn rörelse och håll emot på 
vägen tillbaka >

Utför rörelsen med en spänning i ma-
gen, stadiga handleder och blicken rakt 
fram
- Upprepa ca 10 ggr

ÖVNING 3 – BICEPS

ÖVNING 4 – BRÖSTPRESS



1 Börja gärna med ett lättare band 
(gult)
2 Stå med ena eller båda fötterna på 
bandet och luta dig något framåt utan 
att runda ryggen dvs böj i höften och 
behåll din naturliga svank
3 Jobba med böjd armbåge och stadiga>

stadiga handleder
4 Lyft armarna i en jämn stadig rörelse 
som om du ”vecklade ut dina vingar”
5 Dra i hop skulderbladen och släpp  
efter långsamt
- Upprepa ca 10 ggr.

Testa att lägga en av de mjuka kuddarna 
på din stol
Se till att du sitter med en god hålln-
ing med rak rygg där du bibehåller din 
naturliga svank

Bollarna som finns på OFFICE FIT  
stationen har lite olika hårdheter 
Genom att klämma på en boll regelbundet 
ökar du din greppstyrka
Tvätta bollen i lite ljummet vatten efter 
användning

ÖVNING 5 – RYGGÖVNING

ANDRA ROLIGA SAKER



Den här brädan kan du använda när 
du står och jobbar vid ditt skrivbord - 
tippa brädan framåt/bakåt

Justera svårighetsgraden genom att 
skruva på den röda knappen på under-
sidan
Ju högre den röda är - ju mer balans 
krävs...

Den här brädan kan du också med 
fördel använda när du står och jobbar 
vid ditt skrivbord

Du kan utmana dig själv genom att stå 
på ett ben!

- eller bara för att köra balansövning-
ar på ett eller två ben, med eller utan 
knäböj

BALANSÖVNINGAR

ELLER SÅ KAN DU TESTA DEN HÄR VARIANTEN


