
Tillbaka till Racket… Utan Smärta!
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Vi lever i en tidsålder där gymmen är fyllda 
med datoriserade fiberoptiskt uppkopplade 
kardiomaskiner och imponerande press- 

och dragmaskiner designade för att isolera muskler 
du inte ens visste att du hade. Dessa science-fiction 
träningscenter har dessutom ett enormt utbud av 
vetenskapligt framställda kosttillskott som hjälper 
dig att växa och tappa kroppsfett, sportdrycker som 
håller dig igång genom svettiga pass, och häftiga 
träningskläder som ser till att du ser bra ut under 
tiden du håller på.

 Medan det inte är något fel med detta, så är 
nyckeln till muskeltillväxt och funktionell styrka 
fortfarande intensiva basövningar med fria vikter 
– och kungen av alla fria övningar är knäböj!
 Dessvärre har denna övning försvunnit från 
många träningsprogram på grund av rygg- 
eller knäproblem. Istället nöjer man sig med 
mindervärdiga övningar som hack squat, benpress 
och benspark.
 Det finns dock vissa omständigheter som 
kräver att du undviker knäböj eller ändrar på 
ditt utförande. Om du, till exempel, har blivit 
diagnostiserad med diskbråck, degenerering av 
lederna eller spondylos (framåtskjutning av en 
ryggkota över en annan), ska du alltid uppsöka 
professionell hjälp om huruvida knäböj kan 
förvärra din situation. Om du har en gammal 
ryggskada som begränsar din förmåga att utföra 
träningsrörelser, inte bara knäböj, är det absolut 
nödvändigt att du konsulterar en fysioterapeut 
eller en idrottsläkare för rådgivning.
 Även om knäböj har orsakat en hel del 
ryggsmärtor så finns det hopp, eftersom den 
största orsaken till ryggsmärtor inte är övningen i 
sig själv, utan helt enkelt dålig teknik under själva 
utförandet. Men genom en ordentlig analys från en 
duktig träningspartner, eller genom att använda en 
spegel, kan knäböjsdemonerna fördrivas för gott!
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Framåtlutning 
eller bakåtlutning
  Om du tillåter att 

stången förflyttar sig 
framåt, så att den är 

framför dina tår medan du 
knäböjer, kommer du att placera 

en enorm belastning på dina lägre 
ryggkotor. Den vanligaste orsaken till 
detta problem är dålig teknik, svaga 

ländryggsmuskler och stelhet i lederna.
Dåligt utförande i knäböj rankar högt 

som en orsak till ryggsmärtor, även bland 
avancerade kroppsbyggare och styrkeatleter. En 

källa till detta problem kan vara de olika 
professionella organisationerna inom 

styrkesporter som rekommenderar 
att rörelsen i knäböj ska utgå från 
höften. Denna teknik uppmuntrar 
en framåtskjutning av bålen, vilket 

flyttar gravitationspunkten framåt 
och belastar nedre ryggen överdrivet 

mycket. Om atleten sedan inte klarar av 
att behålla sin naturliga böjning i ryggraden 

under själva knäböjsmomentet, kommer 
ryggraden att utsättas för ytterligare 
belastning.

Istället för att börja 
rörelsen vid höfterna 
bör man göra som 

styrkegurun Charles 
Poliquin förespråkar – att börja knäböjsrörelsen 
med knäna. Du börjar rörelsen genom att böja 
knäna och böjer enbart höften när det behövs för 
att upprätthålla balansen under nedsänkandet. 
Eftersom denna knäböjsteknik hjälper dig att 
hålla bålen i en mer vertikal position kommer 
stressen på ryggraden att minska och stressen 
på benmusklerna att öka.

Svaga ländryggmuskler är ett vanligt problem 
bland de som förlägger största delen av sin 
träning till maskiner som hack squat, 45º 
benpress, horisontal benpress, vertikal benpress 
och smith maskin. Eftersom du inte behöver 
balansera vikten över din gravitationspunkt 
gör dessa maskiner att dina ben kommer att 
bli starkare i förhållande till din ländrygg. 
Framförallt smith maskinen uppmuntrar denna 
avvikelse, eftersom atleten helt enkelt kan luta 

sig bakåt och stödja sig mot stången, i synnerhet när ryggen 
tröttnar av belastningen. Detta förklarar även varför du kan 
hantera mer vikt på stången i smith maskinen än med fri stång. 
Detta är inte bra för de som är intresserade av att bygga 
ordentliga benmuskler, eftersom det sänker belastningen 
genom att förflytta spänningen från låren till rygg och bål.
 Det bästa sättet att korrigera problemet med svaga 
ländryggsmuskler är att använda sig av ett mer vetenskapligt 
tillvägagångssätt. Eftersom kroppen är byggd för att arbeta som 
en enhetlig mekanism är det bäst att träna den på det sättet. 
Därför är det alltid mest effektivt att börja träningspassen med 
fria vikter i multi-led övningar som t.ex. knäböj. Därefter kan 
du, utifrån dess neurologiska aktivering, välja mindre krävande 
övningar som använder sig av färre leder och muskler. Till 
exempel, börja med knäböj med fri stång, gå sedan till  45º 
benpress och avsluta med benspark.
 Stelhet i lederna vid höfterna, knäna och anklarna 
representerar en vanlig, men sällan uppmärksammad, källa till 
ryggsmärtor vid knäböj. Kroppen är ett kinetiskt länkat system, 
vilket betyder att varje rörelse av en led i en multi-led rörelse 
har en direkt effekt på funktionen och belastningen på de 
övriga involverade lederna. Eftersom en korrekt knäböj kräver 
näst intill en full rörelsebana hos alla leder i underkroppen, 
kommer en begränsning någonstans i denna kedja att resultera 
i en överböjning av nedre ryggen för att kompensera. Detta 
problem är som mest påtagligt under någon eller några av 
dessa tillstånd som beskrivs på följande sida.

Användandet av en smith maskin 
tillåter den tränande att använda 
tyngre vikter i förhållande till 
traditionell knäböj. Detta beror 
på att fötterna kan placeras 
mycket längre fram och därmed 
trycks ryggen in i stången och 
ställningens stag, där stången 
glider upp och ned, fungerar 
därmed som stöd och support 
under utförandet.
Eftersom stången pressas bakåt 
och inte ligger balanserad över 
gravitationspunkten reduceras 
aktiveringen av gluteus maximus, 
hamstrings och musklerna som 
är involverade i kroppshållningen 
samt aktiveringen av det centrala 
nervsystemet. Detta leder också 
snabbt till muskelobalans mellan 
hamstrings och quadriceps. 
Knäböj i smith maskin bör aldrig 
komma före traditionella knäböj 
om muskelmassa och funktionell 
styrka är målet.
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1 - Oförmåga att knäböja utan att hälarna reser sig från golvet.
För att komma runt detta problem rekommenderas många att knäböja med en 
träbit eller en viktplatta under hälarna – en modifikation som inte gör någonting 
för att åtgärda problemet.

2 - Överdriven krökning av nedre ryggen. Att böja nedre ryggen 
trycker den mittersta delen av ryggkotorna mot ryggmärgen och nervrötterna, 
en stress som ofta leder till kotskador.

3 - Förskjutning av skivstången utanför gravitationspunkten. 
När stången förflyttar sig så att den hamnar framför fötterna uppstår ett 
övernyttjande av ryggen och ett undernyttjande av benmusklerna. Detta problem 
kan lätt diagnostiseras då personer som knäböjer på detta sätt uppvisar en 
skillnad på mer än 15 procent i styrka mellan frontknäböj och vanlig knäböj 
(vilket är en stor skillnad).

 Förslag på hur du korrigerar dessa problem finner du i tabellen nedan.

2

Teknisk brist Stretcha Stärk Andra tips
Hälarna höjer sig baksida lår

gluteus maximus
de externa höftböjarna

vaderna

Fokusera blicken vid horisonten.
Tryck upp bröstkorgen.

Luta dig något bakåt, lägg mer vikt 
på hälarna.

Skivstången för långt framåt
Kröker nedre ryggen

baksida lår
gluteus maximus

de externa höftböjarna
vaderna

övre bukmusklerna

ländryggen
rhomboideus

nedre trapezius
externa axelrotatorer

Håll ryggen något svankad.
Tryck upp bröstkorgen.
Lyft på tårna i skorna.

Greppa stången närmare axlarna.

Dåligt djup baksida lår
framsida lår

gluteus maximus
vaderna

övre bukmusklerna

alla benmuskler
som används i knäböj

Ställ dig lite bredare med fötterna 
och vinkla tårna utåt (upp till 30º).

Håll knäna över tårna!

Knäna vinklas inåt insida lår de externa höftböjarna Fäst ett träningsbälte runt låren.
Pressa låren utåt när du knäböjer.

Håll knäna över tårna!

2
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Rotation och böjning åt sidan
Att kunna identifiera rotering eller böjning 

av ryggraden i sidled är av yttersta vikt då 
dessa fel i utförandet påskyndar uppkomsten 
av ryggsmärtor. Faktum är att en böjd 
framåtlutad rygg tillsammans med rotation är 
den främsta orsaken till trasiga ryggkotor. Det 
är därmed i varje tränandes intresse att lära sig 
identifiera dessa brister i utförandet. Dessvärre 
uppmärksammas sällan dessa fel av instruktörer 
eller coacher, inte ens på elitnivå.

Även om det låter invecklat, är det ganska enkelt 
att identifiera dessa fel. När du är i knäböjposition 
kan du föreställa dig att det går en linje som delar 
dig vertikalt på mitten, från ländryggen och ned 
till golvet. Om du är stel i höften, en knäled eller 
vrist och det är mer markant på ena sidan av 
kroppen än den andra, kommer denna föreställda 
linje att röra sig ifrån den stela sidan av kroppen. 
Om du tittar noggrant i en spegel, eller har en 
träningskamrat som iakttar dig bakifrån, kommer 
detta att visa sig tydligt genom att ditt bäcken 
avviker från mittlinjen. Rent visuellt visar sig 
detta fenomen som att personen knäböjer mot 

ett ben. En avvikelse från mittlinjen är ett allvarligt hot mot din ryggrads 
hälsa. Om du tar av dig tröjan och låter en kompis iaktta dig bakifrån 
när du knäböjer, kommer denne, om detta förhållande är aktuellt, se att 
ryggraden böjer sig något åt ena sidan och att en sida av höften reser sig 
något över den andra. Med tanke på hur ryggkotorna fäster i varandra 
kommer en böjning av ryggraden att även resultera i en viss rotation. 
Om du fortsätter att knäböja med någon form av stelhet i ena sidan av 
underkroppen kommer du med all sannolikhet att få lägga ditt namn till 
listan över de som till slut undviker knäböj på grund av ryggsmärtor.listan över de som till slut undviker knäböj på grund av ryggsmärtor.

Som bilden tydligt visar får bålen stöd och support av ryggdynan 
vid benpress. När man använder liknande maskiner fi nns det 
inget behov av att balansera kroppens mittpunkt över fötterna. 
När det inte fi nns något behov av att balansera kroppens segment 
reduceras aktiveringen av det centrala nervsystemet och effekten 
av funktionell verkan mellan kroppens muskler.
Även muskelaktiveringen blir mindre, mindre energi går åt, mindre 
protein bryts ned, och därmed blir den fysiologiska reaktionen 

på övningen mindre. Kortfattat 
betyder det att om man 

byter ut knäböj mot 
en maskinövning 
blir slutresultatet 
sämre muskel- och 
styrkeutveckling.

Att vara stel i anklarna, 
i höften eller i ett knä 
skapar en förskjutning av 
bäckenet från den stela 
sidan utifrån kroppens 
mittlinje.
Om en sådan stelhet 
lämnas utan behandling 
kommer stressen och det 
tunga slitaget som knäböj 
i detta specifi ka fall 
innebär att med största 
sannolikhet resultera i 
någon form av skada på 
ryggraden. 
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 Det första steget till att korrigera dessa tekniska fel är att 
stretcha regelbundet – en till två gånger i veckan. Jag vet 
dock av erfarenhet att de flesta kroppsbyggare, eller tränande 
överhuvudtaget, sällan tar sig tid till att stretcha efter ett 
träningspass. Därför rekommenderar jag att man stretchar 
på kvällen medan man kopplar av eller tittar på tv. Det är till 
och med bättre att stretcha vid en tidpunkt som är skild från 
träningen, eftersom det tar minst fyra timmar för det centrala 
nervsystemet att varva ned efter ett träningspass. Om du 
stretchar när ditt nervsystem fortfarande är uppskruvat kan 
musklerna ofrivilligt spännas och kännas stela.

För att kontrollera om 
muskelstelhet begränsar 
ditt knäböjsutförande 
stretchar du helt 
enkelt dina gluteus och 
kontrollerar därefter 
din teknik igen genom 
att köra ett set knäböj. 
Om felet försvann har 
du hittat problemet. 
Om inte, stretchar du 
hamstrings, framsida lår 
och slutligen vaderna och 
använder knäböjen som 
test efter varje stretch. 
För instruktioner gällande 
stretching rekommenderar 
jag boken Stretching av 
Bob Anderson.

 Som en del av din uppvärmning kan du använda dig av 
en övning som jag kallar för knäböjsstretch. Denna övning 
har framgångsrikt använts av flertalet styrkelyftsklubbar. 
För att utföra denna stretchövning lastar du på 60 procent 
av din träningsvikt på stången och går så djupt ned du kan 
i knäböjen med perfekt form. När du nått bottenpositionen 
stannar du där i 15 till 20 sekunder och försöker sedan att 
sjunka något djupare varefter dina muskler och leder värms 
upp och mjuknar. Denna övning stretchar exakt de muskler 
som är involverade i knäböj och hjälper därmed till att 
motverka de stelheter som kan begränsa övningsutförandet. 
Men glöm för den skull inte att stretcha på kvällen! 
Regelbunden och specifik stretching är nödvändig för 
bestående resultat och bör inte försummas, åtminstone inte 
förrän du kan göra en perfekt böjning med skinkorna mot 
hälarna – eller, som Charles Poliquin kallar det, ”a perfect 
ass-to-the-grass-squat”.
 De flesta tekniska fel i övningsutförandet av knäböj kan 
botas med stretching. Men om du känner att stretching inte 
hjälper bör du uppsöka en fysioterapeut eller en kvalificerad 
idrottsläkare som kan ta en titt på dina leder. Dessutom bör 
du kontrollera om din teknik är bristfällig på grund av att 
du använder för mycket vikt på stången. Detta är ett väldigt 
vanligt misstag som ofta slutar med att du ”går över till 
andra sidan” och börjar träna med maskiner istället. Svaret 
här är tämligen enkelt, ”sänk vikten och sluta med att 
försöka imponera på de andra på gymmet!” n


