
Stretch för nackmusklerna 
Har du suttit mycket med protraherad 
(framskjuten) nacke, som  exempelvis 
vid laptoparbete, vill vi att du för 
 nacken i motsatt riktning, så kallad 
retraktion. Detta innebär att du istället 
för att skjuta fram  hakan drar den bakåt 
så att du får en  dubbelhaka eller två, 
det vill säga parallellförskjuter huvudet 
rakt bakåt.

Styrkeövning för nackens och 
bröstryggens baksida 
Börja med att göra en retraktion av nacken 
och håll lätt grundspänning i magen. Lätt 
böjda knän. Knäpp fast skulderbladen och 
håll spänningen genom hela rörelsen. Dra 
banden mot dig tills armen befinner sig vid 
sidan av din överkropp. Håll kvar en sekund 
och håll emot i den excentriska fasen så den 
tar ca 5 sekunder.

Hur många reps? Till exempel 10 x 3  och det 
är viktigt att det blir lite jobbigt mot slutet.

Kom tillrätta med NACKBESVÄR

Känn hur det sträcker i skallbasen. Håll kvar i 
detta läge c:a 15 sekunder och rulla sam
tidigt axlarna bakåt i små, mjuka rörelser.
Är du väldigt stel/öm i nacken kan du 
 eventuellt känna dig något yr, ta det bara 
med ro och andas alltid djupt när du 
stretchar – det är cirkulationen som ökar.
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Tips
Tänk på att kombinera träning 
med att fokusera på din hållning 
i vardagen. När vi står upp är vår 
rygg och nacke vanligen lätt S 
formad vilket innebär att muskler 
och kotor belastas jämt. När vi 
sitter ner påverkar gravitationen 
oss så att vi  tappar hållningen 
och nacken hamnar i protraherat 
läge (gamnacke). Försök hitta en 
sittposition där du har bibehållen 
svank och nacken i stället hamnar 
i neutralt läge.

Sträva efter att hålla axlarna 
bakåt/nedåt – och knäpp fast 
skulderbladen där – utan att 
 kompensera med mer svank. 
Sträva efter att ha lätt gung i 
knäna när du arbetar stående.


