
När Karin Björkegren 
Jones hade fött sin 
dotter för 23 år sedan 
skickades hon hem 
med ett papper där det 
i stort sett bara stod 
”knip”.  Hon förstod 
inte riktigt vad som 

menades och det var först när hon började med 
yoga som hon förstod att ”knip” egentligen är ett 
lyft. Just det ”lyftet” är väldigt centralt i yogan. 
Det kallas för att hålla mula bandha. 

Vanligt med inkontinens
Karin utbildade sig till yogalärare och började 
hålla yogakurser, däribland även gravidyoga. I 
gravidyogan handlar mycket om att knipa. När 
Karin senare läste statistik om att var fjärde 
kvinna över 40 år har någon form av inkonti-
nensproblem, kände hon att det var dags att ta 
itu med det. Så föddes boken Knip för bättre 
hälsa, som kom ut våren 2013.
 – Jag är av åsikten att knipträning borde 

införas redan i skolan på idrottslektionerna. 
Alla tjejer bör få lära sig att hitta sin pc-muskel, 
menar Karin.
 Inkontinensproblem, som även kallas urin-
läckage, har krupit er i åldrarna och handlar inte 
längre om att det bara är kvinnor som fött barn 
som får dessa problem. 
 – Alla vinner på att stärka upp sin bäcken-
bottenmuskulatur, menar Karin.

Intensivare orgasmer
När vi får försvagade muskler i bäckenbotten 
kan vi bland annat få inkontinensproblem, sämre 
kroppshållning och ont i ryggen och vill det sig 
riktigt illa så kan man få livmoderframfall.
 – Förutom att stärka dessa muskler så vi 
slipper urinläckage och livmoderframfall så har 
bäckenbottenträningen även flera härliga biverk-
ningar som starkare och intensivare orgasmer, en 

tajtare slida. Ett roligare sexliv vågar jag påstå. 
Men du får också en plattare mage, mindre ont 
i ryggen, stoltare hållning. Du slipper hemoroj-
der och du kan motverka både inkontinens och 
livmoderframfall, säger Karin. 

Styrka, uthållighet och snabbhet
Karin rekommenderar att man ska träna fem 
minuter om dagen. Den träningen ska innehålla 
övningar som ger styrka, uthållighet och snabb-
het. 
 – Det vanligaste problemet är att tjejer har 
svårt att hålla tätt när de nyser, hostar och får 
plötsliga skrattanfall. Men just det problemet kan 
man komma åt om man gör knipövningar som 
bygger upp snabbhet.
 Ett bra knip är som ett lyft. Man drar kni-
pet/lyftet uppåt i kroppen. Man kan även tänka 
sig knipet som ett blixtlås som drar ihop bakifrån 
och fram. Om man inte kan stoppa strålen när 
man kissar så har man förmodligen en svag mus-
kel – detta är emellertid inte ett sätt bra att träna 
bäckenbotten.

 – Många har hört att man kan knipöva 
genom att stoppa strålen, men det är absolut inte 
ett bra sätt, det kan på sikt kan skada kissreflex-
en! Utöver den  fem-minutersträning som du gör 
varje dag kan du tänka på att koppla på lyftet/
knipet varje gång du tränar. Framförallt kommer 
det att ge dig en stoltare hållning, avslutar Karin.
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Försvagade muskler kan ge 
inkontinensproblem, sämre 
hållning och ont i ryggen.

Problem med urinläckage drabbar var tredje kvinna i Sverige någon gång i livet. Ofta börjar problemen 
efter en graviditet och förlossning. Men handen på hjärtat – gjorde du dina knipövningar ordentligt? 
Karin Björkegren Jones har skrivit boken ”Knip för bättre hälsa” och hon menar att det aldrig 
är försent att börja träna sina bäckenbottensmuskler. Och du får många fördelar på köpet! 

Knip dig till 
ett bättre sexliv och snyggare hållning!

Urininkontinens
Besvär med urininkontinens är vanli-
gare hos kvinnor än män. Det beror på 
att graviditeter och förlossningar många 
gånger försvagar vävnaden i området kring 
urinröret. Problemen kan även uppkomma 
vid vissa  neurologiska sjukdomar.
 Vid ansträngningsinkontinens läcker 
det urin när man anstränger sig som när 
man springer, hoppar, hostar eller nyser. 
Om man istället upplever att besvären 
kommer när man blir akut kissnödig och 
inte hinner till toaletten kallas det träng-
ningsinkontinens. Ofta är det en blandning 
av de två varianterna som ger urinläckage.
Källa: Vårdguiden

Ålder: 51
Yrke. Författare och yogalärare
Familj: Dottern Mira 23, gift med Ray 47 år och bonussonen Ray 12 år
Bor: Stockholm och Björkö
Har skrivit boken Knip för bättre hälsa, Semic 2013. Håller populära 
Knipworkshop runt om i landet. Du hittar information om kurserna på 
Karins hemsida www.karinbjorkegrenjones.se 

Karin Björkegren Jones
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Hitta knipet!
Sitt på en stol med fötterna stadigt i golvet. Lät händerna vila på 
låren. Sträck på ryggen, lyft i bröstet och behåll en naturlig svank. 
Flytta tyngdpunkten så att du växelvis sitter över anus, och över 
urinröret. Försök vara avslappnad i rumpan och aktivera de inre 
musklerna i det område där du lägger tyngdpunkten.

Halvbrygga i tre varianter

Enkel: Lägg dig på rygg och böj knäna. 
Sätt fötterna höftbrett isär. Koppla på 
knipet och lyft bäckenet uppåt. Behåll 
knipet.

Lite svårare: Sträck från position ett ut benet, bort 
från dig, med pekande fot. Andas och håll knipet 
i fem-tio andetag. Kom på utandning ner och byt 
ben. Repetera ett par gånger. 

Svår: I sista övningen sträcker du benet rakt 
upp, fortfarande i position ett. Tappa inte höften 
utan håll höfterna parallella. Håll fem-tio ande-
tag och byt ben. Repetera ett par gånger. 
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Träna styrka, uthållighet och snabbhet
Lägg dig på rygg med fötter och underben på stolen. Slappna av i 
magmusklerna, benen och fötterna. Lägg gärna händerna längst 
ner på magen för att känna om du kan slappna av i magen. Öva på 
knipen nedan. Se till att andas lugnt under hela övningen.  

Styrkeknipet
För att träna styrkan kniper man så hårt man orkar i cirka 5 sek-
under, vilar i 5 sekunder och upprepar ett par gånger. Bra för att 
förebygga inkontinens. 

Uthållighetsknipet
För att träna uthållighet kniper man hälften så hårt men istället så 
länge man kan. Bra för att slippa urinläckage vid en tids ansträng-
ning. 

Snabbhetsknipet
För att träna snabbhet kniper man kortare tid, 3 sekunder, och 
upprepar ca 7-10 gånger. Bra för att slippa urinläckage vid hosta och 
nysning. 

I boken Knip för bättre hälsa 
får du tips från experter inom 
olika områden. Boken inne-
håller knipråd och mängder 
med praktiska övningar.

Visste du att...
Karin har ihop med Tena 
gjort drygt 20 knipfilmer. 
De är gratis att titta på och 
du hittar dem här: http://

www.lightsbytena.se/trana-
underlivet/knip-med-karin-

bjorkegren-jones/
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