
Aktivering
Nacke

AKTIVERINGSTRÄNING

Blicka över knä
Ligg på rygg, med böjda knän och avslappnade axlar. 
Börja med att titta rakt ovanför dig på taket. Låt sedan blicken falla 
till en punkt precis ovanför dina knän på väggen framför dig. Du har 
nu gjort en hög nickrörelse och nacken är stabiliserad på ett 
balanserat sätt. Detta aktiverar halsens core muskulatur.

Nacklyft med sidoföring
Ligg på rygg, med böjda knän. Gör en hög nickrörelse och bibehåll 
aktiveringen samtidigt som du rör huvudet sida till sida. Föreställ 
dig att örat ska föras mot samma sidas axel. Rörelsen ska utföras 
långsamt och med god kontroll. Ofta finns det en sida som är 
rörligare än den andre, vilket är helt normalt. 

Självbehandling
Du kan enkelt självbehandla nacken med foamroller, självbehan-
dlingsbollar och TENS. Med dessa redskap kan du påverka hur 
muskler och bindväv mår och fungerar. För att få en effektiv avslap-
pning av vävnaden så kombinera med djupandning!  

Stretching
Nacken har en stor rörlighet, vilket gör det ett svårare område att 
få effektiv stretching utan negativa resultat. Viktigt är att försöka 
begränsa rörelseutslaget i nacken vid utförandet av stretching, 
använd skuldran och fixera den nedåt (genom att sitta på din hand 
tex) och sedan ta ut rörelse i nacken.

Nacklyft med rotation
Ligg på rygg, med böjda knän och avslappnade axlar. Gör en hög 
nickrörelse och bibehåll aktiviering samtidigt som du vrider huvu-
det. Rörelsen skall utföras långsamt och med god kontroll. Ofta 
finns det en sida som är rörligare än den andre, vilket är helt 
normalt. 

Nacklyft
Ligg på rygg, med raka ben. Gör en hög nickrörelse, som du utförde i 
övningen “Blicka över knä”, bibehåll denna höga nickrörelse och lyft 
sedan huvudet 1cm över marken. Håll poisitionen 1cm över marken i 
1-2 sekunder. Du ska inte skaka, göra för stor rörelse eller lyfta upp 
hakspetsen, detta innebär kompensatorisk stabilitet.
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Programmet syftar till att aktivera djup
halsmuskulatur i samspel med muskler 
som rör på nacke och huvud. 
Vi vill undvika“chin poking”, då din haka 
lyfts upp eller skjuts framför kroppen. 

veckor
5

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


