
PosturalPraktor Kroppsbalansering  
 

Rasmus Svärd – Så långt jag kan minnas har jag alltid 

varit intresserad av hälsa och välmående. Det har följt mig 

genom mitt liv och min idrottskarriär. Jag har spelat tennis 

på elitnivå under många år. I yngre åldrar var jag också 

elitsimmare. Den höga dosen träning samt det brinnande 

intresset för optimal hälsa/prestation förde mig till den 

värld jag nu befinner mig i. 

 

Till en början utbildade jag mig till Diplomerad Massör och 

PT - Personlig Tränare. Därefter fick jag möjlighet att 

utbilda mig till Postural Terapeut. Postural Terapi har sin 

grund i USA (The Egosque-Method) och har sedan 

vidareutvecklats av BuserGreus till den form som jag har studerat och praktiserat. Jag är 

ödmjukt tacksam för den möjlighet jag fick och det känns otroligt motiverande att vara en av 

de första i Europa att ha den här kunskapen. Terapiformen är världsunik med kombinationer 

av kunskap från olika grenar. Influenser finns från bl.a. yoga, alexanderteknik, feldenkrais-

terapi, rolfing, Tom Myers arbeten, Vladimir Jandas och Ida Rolf. Grunderna skapades dock 

av Pete Egosque i USA.   

 

Under mina år i branschen har jag även kommit i kontakt med en mängd andra 

behandlingstekniker som Akupressur, kinesisk medicin, tapping, neurologiska balanseringar, 

Zonterapi, akupunktursystemet m.fl. Jag använder utvalda effektiva tekniker som komplement 

i mina behandlingar allt efter klientens behov.  

 

Jag har valt att benämna kombinationen av mina kompetenser som Posturalpraktor. Postural = 

hållning, praktor = att göra. Enkelt uttryckt - skapa en bra 

hållning. För att få en god hållning, med äkta balans krävs 

såväl muskulär balans som invärtes balans. Din hållning 

fungerar som en utmärkt spegel för det skick din kropp 

befinner sig i både på ut- och insidan. Därför krävs ett 

holistiskt perspektiv för att uppnå resultat. 
 

Hur går det till? En noggrann hållningsanalys i kombination 

med symptombild/målsättning ligger till grund för 

behandlingen. Primärt används därefter skräddarsydda 

träningsövningar för att korrigera klientens problematik eller nå 

de uppsatta målsättningarna. Efter behov balanseras kroppen 

med övriga tekniker. 

 

För vem är detta? Detta är ingen quick-fix utan en utförlig 

behandling av GRUNDORSAKEN, därför krävs det en kortare 

period av intensiv träning. Generellt tränar en kund 20-60 

minuter 3-6 ggr/veckan i 2-3 månader för att komma åt grunden 

till problemet. Symptomlindring upplevs generellt i början av 

processen, men för att få ett hållbart långt resultat är det viktigt 

att genomföra alla steg. Ett besök hos en Posturalpraktor är 

relevant för dig om du vill förbättra din hållning, optimera din 

prestationsförmåga, förebygga skador/värkproblematik eller 

bli av med värk/problematik.  



Direkta symptom kopplade till hållningen som generellt får snabb lindring med posturala-

övningar är följande: 

 

 Ledvärk 

 Muskelvärk 

 Ont i fötter 

 Knän (löparknä, hopparknä, schlatter, etc) 

 Höfter 

 Ryggskott 

 Låsningar i ryggen 

 Ländrygg 

 Bröstrygg 

 Nacke, hals 

 Skuldror 

 Axlar (tex, inkläming/impingement, frozen shoulder, rörelseinskränkning, etc) 

 Tennis/golf-armbåge 

 Hälsporre 

 Huvudvärk (spänningshuvudvärk, migrän) 

 TMJ (spänningar i käkarna) 

 Återkommande nackspärr 

 Diskbråck (Ländrygg, bröstrygg,nacke) 

 Whiplash-relaterade besvär som ej läker 

 Spänningar mellan skuldrorna 

 Muskelknutor/Spänningar kring skuldror/rygg/nacke/axlar 

 Trötthetskänsla i rygg 

 Skör känsla i rygg/höfter 

 Karpaltunnelsyndrom 

 Thoracic outlet syndrome 

 Supraspinatustendinit 

 Bicepstendinit 

 Epikondylit 

 Musarm 

 Ischias 

 Spinal stenos 

 Spondylolistes 

 Sacroiliit 

 SI-leds smärta 

 Inflammation i SI-leder 

 Artros (höft, knä, etc) 

 Trochanterit 

 Ont i ljumskarna  

 Inflammation i ljumskarna 

 Återkommande bristningar i baklår 

 Meniskskador 

 Benhinneinflammation 

 Hälseneinflammation 

 Återkommande fotledsstukningar 



 Instabila fotleder 

 Kollapsade fotvalv 

 Plantar fasciit 

 Korsben, si-leder 

 Hallux valgus 

 Hammartå 

 Scheuermanns sjukdom (kilformade kotor) 

 

 

Är du osäker på om ditt symptom går att behandla? Hör av dig så berättar jag mer kring mitt 

synsätt på din situation! 

 


