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SAMMANFATTNING 

Rekommendationerna för träning under graviditet förespråkar 30 minuter per dag. 

Elitaktiva kvinnor kan fortsätta sin träning under graviditeten med modifiering av sina 

träningsrutiner. Syftet mynnades ut i frågeställningarna hur träningsdosen förändras 

under och efter graviditet och hur snart efter graviditet återupptas träning, samt om det 

fanns ett samband mellan träningsdos och barnets födelsevikt därtill förekomst av 

graviditetsrelaterade besvär. Metoden som valdes var en enkätundersökning och 

enkäterna delades ut vid ett tillfälle till de 100 bäst rankade elitaktiva kvinnor inom en 

uthållighetsidrott. Resultatet visade att svarsfrekvensen blev 95 %, efter externt bortfall 

på grund av ej graviditet så analyserades 34 enkäter. Träningsdosen av låg, medel och 

hög intensiv träning var i snitt nästan 7,5 timme i början på graviditeten och sjönk till i 

snitt 1,5 timme i slutet. Träning bedrevs till och med vecka 37 prepartum och 

återupptogs vecka 2 postpartum. Inget samband sågs mellan träningsdosen och barnets 

födelsevikt. Majoriteten av de elitaktiva hade varken smärta eller urininkontinens pre- 

eller postpartum. Slutsatsen av studien visar att gravida elitaktiva kvinnor kan hålla en 

hög träningsdos högt över de generella riktlinjer som finns långt in i graviditeten utan att 

utsätta sig själv eller barnet för risker.  

 

Sökord: havandeskap, elitidrott, fysisk aktivitet, födelsevikt, graviditetsrelaterade besvär 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The recommendations for exercise during pregnancy advocate 30 minutes per day. Elite 

active women continue to exercise during pregnancy by modifying their exercise 

routines. The purpose of this study concerned questions about the change of training 

during pregnancy and how soon pregnancy resumed training, and if there was a 

connection between level of exercise and the child's birth weight and incidence of 

pregnancy-related disorders. The chosen method was a questionnaire survey and 

questionnaires were distributed at one stage to the 100 highest ranked elite women active 

in an endurance sport. The results showed that the response rate was 95 %. 34 

questionnaires were analysed because of pregnancy before. Elite active women trained 

on average nearly 7.5 hours of low, moderate and high intensity training. In average, 

training was done during the 37
th

 week of their pregnancy. After, they started with 

training again in 2
nd

 week postpartum. The level of exercise of the woman and birth 

weight of the baby does not have any connection. The majority of these elite active 

women did not have pain or urinary incontinence pre-or postpartum. The conclusion of 

the study showed that pregnant elite active women can maintain a big amount of 

training; far above the general guidelines of having baby without any risks.  

 

Keywords: pregnancy, competitive sports, exercise, birth weight of child, pregnancy-

related disorders 
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1 INTRODUKTION 

Både de nationella och internationella rekommendationerna för träning under 

graviditet förespråkar moderat intensitet med en sammanlagd träningstid på cirka 30 

minuter per dag. Vilken typ av träning som bör bedrivas samt hur långt in i 

graviditeten träningen ska fortgå är oklart. Träning på hög ansträngningsnivå under 

graviditet är kontroversiellt vilket gör många elitaktiva gravida kvinnor osäkra på hur 

de ska träna under sin graviditet. Många elitaktiva kvinnor vill kunna fortsätta sin 

träning under graviditet. 

Idén till denna studie föddes när författaren, som själv tävlar på en hög nivå inom 

uthållighetsidrott, blev gravid med sitt första barn. Undertecknad ville få en djupare 

förståelse för detta ämne för att kunna ge evidensbaserade råd till andra gravida 

kvinnor som vill träna hårt. 

2 BAKGRUND 

2.3 Träning 

Träning inom idrott är aktivitet som syftar till att öka eller upprätthålla den fysiska 

prestationsförmågan (Gjerset et al., 1997). Träning kan delas in i tre vanligt 

förekommande intensiteter. Dessa är låg, medel och hög intensitet. Låg intensitet är 

en kraftansträngning på 40-60 % av den maximala hjärtpulsen. Moderat intensitet är 

en kraftansträngning på 60-80 % av den maximala hjärtpulsen. Hög intensitet är en 

ansträngning på 80-95% av den maximala hjärtpulsen (Gjerset et al., 1997). 

Enligt Läkaresällskapet är Folkhälsoinstitutets rekommendationer för den allmänna 

befolkningen är att man bör utföra någon typ av fysisk aktivitet i moderat intensitet 

minst 30 minuter per dag (Statens folkhälsoinstitut, Rekommendationer för fysisk 

aktivitet, 2011). En undersökning gjord 2009 av Folkhälsoinstitutet visar att 64-73% 

av kvinnorna mellan 16-64 år utför någon typ av fysisk aktivitet minst 30 minuter per 

dag, vilket motsvarar minst 3,5 timme i veckan (Statens folkhälsoinstitut, Hälsa på 

lika villkor 2009). Nästan hälften av alla kvinnor motionerar två eller fler gånger per 

vecka. 18 % av kvinnorna är tävlingsaktiva (Svenska Riksidrottsförbundet, 2003). 

Kvinnliga toppidrottare inom uthållighetsidrott kan träna mellan 15-22 timmar i 

veckan (Salvesen, Hem & Sungot-Borgen, 2011). 
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2.3.1 Träning vid graviditet 

På senare tid har kvinnor blivit mer aktiva i sina fritidsaktiviteter och tävlingssporter. 

När de har blivit gravida så har många av dem önskat att fortsätta sin lätta träning 

medan andra vill fortsätta sin hårda träning (Kardel, 2005). En vältränad gravid 

kvinna kan tolerera ett mer ansträngande program mot en otränad person (Pivarnik, 

1994). 

Av cirka 10 000 utfrågade gravida kvinnor i Storbritannien deltog 48.8 % i mer än 3 

timmars fysisk aktivitet som orsakade svettning varje vecka. Siffran är densamma för 

graviditetsvecka 18 som i graviditetsvecka 32. Den aktivitet som hade störst 

deltagande var rask promenad. Den näst vanligaste aktiviteten var simning. Siffran 

var lägre vid cykling och endast ett fåtal joggade eller utförde styrketräning vid 

vecka 18 in i graviditeten på träningsnivån 2-6 timmar i veckan. Ingen löptränade 

mer än 7 timmar i veckan men en liten minoritet, endast 14 stycken, cykeltränade 

mer än 7 timmar i veckan (Liu et al., 2011).  

Av nära 80 000 tillfrågade gravida kvinnor från Danmark tränade omkring 2 % mer 

än 5 timmar per vecka mellan graviditetsvecka 16 och 31 (Juhl et al., 2010). Av 

nästan 5000 gravida kvinnor så tävlade endast 4 %. Dessa hade den högsta 

träningsnivån i jämförelse mot andra mindre tränade gravida, trots en minskning av 

träning under graviditeten (Hegaard et al., 2011). Kvinnor som fortsatte sin 

viktbärande träning under graviditeten fortsatte att träna på en högre nivå över en 

längre tid efter graviditeten än de som slutade (Clapp, 2008). 

2.3.2 Riktlinjer kring träning och graviditet 

Enligt Socialstyrelsen finns det viss vetenskap som tyder på positiva effekter för 

mamma och foster om mamman är fysiskt aktiv under graviditeten. Man kan få 

fysisk aktivitet på recept men vilken fysisk aktivitet som bör ges till samtliga kvinnor 

är högst individuellt (SBU, 2005). Ur FYSS finns rekommendationer kring träning 

och graviditet där fysisk aktivitet bör ske på en måttlig ansträngningsnivå med en 

sammanlagd tid på cirka 30 minuter per dag. Alla gravida ska därför rekommenderas 

att delta i konditionsstärkande träning (FYSS, 2011).  

Internationella riktlinjer påvisar att träning i de flesta fall är säkert både för mamma 

och foster under graviditet och kvinnor ska därför uppmanas att påbörja eller 
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fortsätta träna (The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists [RCOG], 

2011). Träning vid okomplicerad graviditet visar att den icke tränade individen bör 

träna regelbundet minst två dagar i veckan och längden kan gradvis stegras från 15 

till 30 minuter under andra trimestern (Wolfe & Davies, 2003). Den tränande 

individen bör träna mellan låg och moderat intensitet (Artal & O´Toole, 2003; 

Barakat, Stirling, & Lucia 2008, Barakat et al., 2010; 2011, Wolfe & Davies, 2003). 

Den gravida kvinnan kan delta i moderat fysisk aktivitet minst 30 minuter per dag 

(Artal & O´Toole, 2003; Kramer 2006). 

2.3.3 Riskfaktorer vid träning hos gravida 

Vid träning för gravida så är det absolut kontraindicerat att träna vid hjärtsjukdom, 

restriktiv lungsjukdom, påverkan på livmodern, tvillinggraviditet med risk för tidig 

födsel, blödningar i 4–9 månaden, felaktigt förändrad moderkaka efter 26 veckors 

graviditet, för tidig födsel vid tidigare graviditet, rupturerade membran och 

graviditetsrelaterat högt blodtryck. De relativa kontraindikationer vid träning är svår 

anemi, icke utredd hjärtarytmi hos mamman, kronisk bronkit, dåligt kontrollerad typ 

1 diabetes, extrem fetma, historik av extremt stillasittande livsstil, extrem undervikt 

(BMI <12), hämning av fostertillväxt inuti livmodern, dåligt kontrollerad högt 

blodtryck, ortopedisk sjukdom som begränsar rörelseförmågan, dåligt kontrollerad 

sköldkörtelsjukdom, eller storrökare. Varningstecken då fysisk aktivitet bör avslutas 

och mamman bör uppsöka sjukvård är vaginal blödning, andfåddhet före träning, 

yrsel, huvudvärk, bröstsmärtor/tryck över bröstet, muskelsvaghet, vadsmärta eller 

svullnad, prematura värkar, minskad fosterrörelse och vattenavgång (Artal & 

O´Toole, 2003). Liknande risker finns också presenterade i FYSS (FYSS, 2011). 

Gravida kvinnor som ägnar sig åt idrotter med stor risk för fall bör uppmärksammas 

om försämrad balans samt risken för fosterskada vid eventuellt fall (FYSS, 2011). 

2.3.4 Kroppsliga förändringar vid graviditet 

Hormonella förändringar orsakade av graviditeten medför en förhöjd ledlaxitet. 

Viktuppgången leder till att skelett, muskler, leder och ligament belastas hårdare. Att 

svanken ökar kan ge mer tryck på de bakre delarna av ländryggen vilket kan ge 

minskad bålstabilitet (Artal & O´Toole, 2003). Den förändrade kroppshållningen 

under graviditeten med ökad lumbal lordos och ökad thorkal kyfos, anses vara en av 

orsakerna till att ryggsmärta kan uppstå (Wu et al., 2004). Förekomsten av rygg- och 
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bäckensmärta under graviditet är 45 % av tillfrågade kvinnor. Hos dessa så har 25 % 

invalidiserande symtom i samband med ryggsmärta och graviditet (Borg-Stein, 

Dugan & Gruber, 2005) 

Från sjätte graviditetsveckan är bäckenbottenstyrkan signifikant reducerad fram till 

tolfte veckan postpartum vid vaginal födsel. Vid akut kejsarsnitt är 

bäckenbottenstyrkan signifikant starkare mot vaginal förlossning (Sigurdardottir,  

Steingrimsdottir, Arnason & Bø, 2011). Bäckenbottenstyrkan är individuellt 

sammankopplad med komplikationer (Braekken, Majida, Ellström-Engh, Holme, & 

Bø, 2009) 

Urininkontinens är definierat som ett icke viljemässig läckage av urin. Den 

vanligaste typen av urinläckage hos kvinnor är stressurinläckage som uppkommer 

bland annat vid host- och nysning (Abrams et al., 2003). Förekomsten av 

urininkontinens hos yngre kvinnor är mellan 20 till 30 % och ökar i medelåldern 

mellan 30 till 40% (Hunskaar et al., 2003). 

2.4 Effekter av träning hos gravida 

2.4.1 Förlossning 

En studie nämner att det finns få rapporter som påvisar att ansträngande träning kan 

orsaka för tidig förlossning. Då det saknas vetenskapligt underlag så bör en fysiskt 

aktiv kvinna med risk för alltför tidig förlossning, få rådet att sänka sin aktivitet i 

andra och tredje trimestern (Hale & Milne, 1996). Andra studier visar att det inte 

fanns någon signifikant skillnad mellan tränade mot otränade individer gällande 

tidigare förlossningsdatum (Duncombe et al., 2006; Haakstad & Bo, 2011). I en stor 

studie gjord i Danmark på nära 87000 gravida kvinnor visade det sig att risken med 

förtidigt födda barn minskade hos nästan 40 % av kvinnorna som tränade jämfört 

med icke tränade (Juhl et al., 2008). 

Vältränade aktiva som fortsatte sin träning under graviditeten hade färre 

komplikationer (Kardel, Johansen, Voldner, Iversen & Henriksen, 2009; Rice & Fort 

1991) och färre kejsarsnitt (Bungum, Peaslee, Jackson, & Perez, 2000; Meltzer et al., 

2010; Rice & Fort 1991) i jämförelse med inaktiva gravida kvinnor. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sigurdardottir%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Steingrimsdottir%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Steingrimsdottir%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22B%C3%B8%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Braekken%20IH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Braekken%20IH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Braekken%20IH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ellstr%C3%B6m%20Engh%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ellstr%C3%B6m%20Engh%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22B%C3%B8%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kardel%20KR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kardel%20KR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kardel%20KR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Voldner%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Voldner%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Henriksen%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bungum%20TJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bungum%20TJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bungum%20TJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jackson%20AW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Perez%20MA%22%5BAuthor%5D
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2.4.2 Födelsevikt 

En stor studie i Danmak på nära 80 000 gravida kvinnor visade att tränande kvinnor 

hade minskad födelsevikt på barnet vid förlossning jämfört med icke tränande 

gravida kvinnor, men skillnaden var liten och endast statistiskt signifikant i några få 

aktivitetsgrupper. Den största skillnaden i minskad födelsevikt sågs hos 

aktivitetsgruppen högintensiva sporter så som joggning, bollsporter, racketsporter 

och ridning (Juhl et al., 2010).  

Andra studier visar däremot ingen signifikant skillnad gällande födelsevikt 

(Duncombe et al., 2006; Haakstad & Bo, 2011, Meltzer et al., 2010) eller i 

födelselängd (Haakstad & Bo, 2011) hos tränade gravida kvinnor jämfört med icke 

tränade. Viss evidens finns för ökat antal barnfödslar med låg födelsevikt hos 

elitaktiva (Hale & Milne, 1996). 

Fysisk aktivitet kan förhindra och begränsa fetma hos mamma och foster. Aktivitet 

förhindrar även viktuppgång hos mamman efter graviditeten samt motverkar risken 

för hjärt- och kärlsjukdomar i långa loppet (Gavard & Artal, 2008). 

2.4.3 Graviditetsrelaterade besvär 

God fysisk aktivitetsnivå innan graviditet reducerade risken att få ryggsmärta under 

graviditeten (Östgaard, Zetherström, Roos-Hansson, & Svanberg, 1994). 

Intensiv bäckenbottenträning förebygger urinläckage (Salvesen & Mørkved, 2004). 

Under graviditet fungerar bäckenbottenträning hos en av sex kvinnor och hos en av 

åtta kvinnor efter graviditet (Mørkved, Salvesen, Schei, Lydersen, & Bø, 2007). Den 

högsta förekomsten av urininkontinens finns bland sporter med hög intensitet så som 

gymnastik, banlöpning och i några bollsporter (Bø, 2004).  

Bäckenbottenträning kan användas som en behandling mot prolaps (Braekken, 

Majida, Engh, & Bø, 2010).  

2.5 Elitidrott och graviditet 

Svenska riksidrottsförbundets definition av elitidrott är att idrottsutövaren ska tävla 

på junior- eller seniornivå i Sveriges högsta serier eller för landslaget (Svenska 

Riksidrottsförbundet, 2008).  
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Tävlingsaktiva atleter med okomplicerade graviditeter kan fortsätta sin träning under 

sin graviditet med modifiering av sina träningsrutiner. Alla aktiva gravida kvinnor 

bör undersökas periodvis för att skatta effekten av deras träningsprogram och för 

utvecklandet av fostret, så de kan göra justeringar i träningsprogram om nödvändigt 

(Pivarnik 1994). 

2.5.1 Fostrets påverkan av högintensiv träning 

Test av maximal syreupptagningsförmåga på cykel hos träningsaktiva kvinnor med 

okomplicerade graviditeter i tredje trimestern påvisade att fostret endast visade 

tecken på små förändringar i hjärtrusning tillfälligt och bör vara säkert för denna 

grupp (MacPhail, 2000). Även andra studier berör arbete kring VO2 max hos 

mamman vid träning (Kardel, 2005; Salvesen et al., 2011).  

I en studie där internationella gravida toppelitkvinnor inom uthållighetssporter fick 

springa på ett löpband registrerades fostrets puls och blodflödet till fostret vid 

ansträngande träning. Studien påvisade att träning över 90 % av maximal intensitet 

kan äventyra fostrets välbefinnande i form av hjärtrusning och minskad blodtillförsel 

(Salvesen et al., 2011) 

2.5.2 Graviditetsrelaterade besvär 

Det finns inga randomiserade studier kring behandling av urininkontinens hos 

elitatleter, men bäckenbotten bör vara starkare hos dem än hos andra kvinnor (Bø, 

2004).  

Bland elitaktiva gravida kvinnor sågs inga signifikanta skillnader beträffande 

ländrygg, bäcken och bäckenbottensmärta jämfört med en matchad kontrollgrupp. 

Förekomsten hos elitaktiva med ländryggssmärta var 18,5 % prepartum och 6,7 % 

vid 6 veckor postpartum. Bäckenbottensmärtan var 29,6 % prepartum och 12,9 % vid 

6 veckor postpartum. Urininkontinensen var 18,5 % prepartum och 29 % vid 6 

veckor postpartum. (Bø & Backe-Hansen, 2007). 

2.5.3 Förlossning och återgång till tävling 

I två liknande studier delades vältränade friska gravida individer på både nationell 

och internationell nivå in i en intensiv och en medelhård träningsgrupp. Den 

intensiva träningsgruppen tränade i medel cirka 8.5 timmar och 

mediumträningsgruppen tränade i snitt 6 timmar i veckan. Träningen bestod av 
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styrketräning med egen kroppsvikt, intervallträning på cykel, löpning, gång uppför, 

längdskidåkning och uthållighetsträning. Detta var uppdelat sex gånger i veckan med 

två pass av varje träningstyp. Träningen bokfördes i en träningsdagbok (Kardel & 

Kase, 1998; Kardel, 2005). 

I den ena studien där kvinnornas träning kontrollerades under graviditeten och sex 

veckor postpartum gick det inte att hitta några signifikanta skillnader gällande 

förlossningskomplikationer och födelsevikt. Den intensiva träningsgruppen hade 

snabbare viktnedgång och signifikant snabbare förlossning vid tjejfödslar (Kardel & 

Kase, 1998).  

I den andra studien kontrollerades kvinnornas träning från vecka 17 i graviditeten 

och 12 veckor postpartum. Efter förlossning slutade de träna och uppmanades att 

endast gå, styrketräna och utföra bäckenbottenträning tills vecka sju postpartum då 

de återupptog träningen igen. Vältränande kvinnor kan gynnas avsevärt av 

högintensivträning vid okomplicerade graviditeter. Studien kan underlätta en 

snabbare återgång till tävlingar och fysiskt aktivt liv efter graviditet (Kardel, 2005). 

Ytterligare studier påvisar att det inte går att se någon signifikant skillnad gällande 

förlossning eller födelsevikt på barnet mellan elitatleter och en kontrollgrupp. 

Elitatleterna hade signifikant lägre Body Mass Index (BMI) sex veckor postpartum 

gentemot kontrollgruppen (Bø & Backe-Hansen, 2007). 

En vältränad atlet kan utföra hård ansträngande träning kort efter förlossning utan 

risk för komplikationer visar en 16 veckors studie hos en elitmaratonlöpare. Från 

vecka ett tränade hon fem mil löpning till maximalt 10 mil löpning vecka 14. I 

genomsnitt tränade hon sju mil veckan. Detta bör tränas under sjukgymnastisk vård 

(Potteiger, 1998). 

En studie på trettio toppelitsatsande kvinnor visade att 53 % märkte ingen skillnad i 

form, 10 % kände sig i bättre from och 23 % i sämre form än innan graviditet. Efter 

förlossning fortsatte 18 att tävla, medianvärdet till tävling var 8.2 månader. Två av 

dem uppnådde en bättre aktivitetsnivå, elva samma och fem uppnådde inte samma 

aktivitetsnivå. Det fanns inga signifikanta skillnader gällande förlossning och 

födelsevikt på barnet gentemot kontrollgruppen (Penttinen & Erkkola, 1997). 
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2.6 Problemformulering 

Det finns ytterst få studier som undersöker träningsvanorna hos elitaktiva gravida 

kvinnor inom uthållighetsidrott. En kartläggning av denna målgrupp kan ge ledtrådar 

om hur träningen bedrevs hos dessa personer och kan ligga till grund för vidare råd 

om träning hos gravida elitidrottare inom uthållighetsidrotter. 

3 SYFTE 

Att beskriva hur kvinnor som är elitaktiva i en uthållighetsidrott förändrar sin 

träningsdos under och efter graviditet samt beskriva sambandet mellan barnets 

födelsevikt och träningsdos samt förekomsten av graviditetsrelaterade besvär. 

3.3 Frågeställningar  

 Hur förändras träningsdosen under graviditeten och hur snart efter graviditet 

återupptas träning? 

 Finns det ett samband mellan barnets födelsevikt och träningsdos? 

 Hur stor är förekomsten av graviditetsrelaterade besvär? 

4 METOD 

4.3 Studiedesign 

Studien var en kvantitativ retrospektiv studie med en enkätundersökning som metod. 

4.4 Urval 

Topp 100 inom en uthållighetsidrott identifierades via specialförbundets rankinglista 

på internet.  

4.5 Introduktionsbrev 

Ett introduktionsbrev med information om studien skickades ut tillsammans med 

enkäten (se bilaga 1). 
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4.6 Enkät 

Enkäten pilottestades innan utskick genom att en fokusgrupp på 10 personer som 

varit gravida inom författarens bekantskapskrets fick svara på frågorna. Detta för att 

se om frågorna var enkla att förstå. Inga anmärkningar eller fel uppkom på enkäten. 

Enkätfrågorna delades ut i brevform i samband med en stor tävling i denna 

uthållighetsidrott under oktober 2011. Enkäten samlades även in under samma dag. 

 

4.6.1 Enkätfrågor 

En enkätfrågeställning utformades med relevanta och enkla frågor. Frågorna var 48 

stycken till antalet. Fjorton frågor belyste bakgrundsfakta kring den elitaktiva med 

graviditet, antal barn, ålder, landslagsuppdrag, tävlingsprestation, viktuppgång, 

användandet av pulsklocka samt barnet och mammans status. Vidare efterfrågades 

graviditetsrelaterade besvär vid och efter graviditet i form av 8 frågor med fokus på 

bäckensmärta, ländryggssmärta, bäckenbottensmärta och urininkontinens. Sedan 

granskades träningsdosen under de nio månaderna med avseende på tre intensiteter, 

låg, mellan och hög med 14 frågor. Som avslutande del undersöktes avslutande och 

tillbakagång till träning gällande cykling, crosstraining, vattenlöpning, löpning och 

bäckenbottenträning med 14 frågor (se bilaga 2).  

4.7 Statistisk analys 

Bearbetningen av svaren till enkätfrågorna gjordes med dataprogrammet Microsoft 

Excel. Svaren kodades i anonyma individer med svarsvariabler. För att beskriva 

kontinuerliga variabler beräknades medelvärden, spännvidd och standardavvikelse 

som presenterades i tabellform. Kvalitativa variabler presenterades i en tabell som ett 

påstående för tydlighetens skull. Svaret angavs som andelen i procent som svarade 

enligt påståendet. Frågan om hur tävlingsprestationen förändrats efter första 

graviditeten presenterades som andelen i procent som har förbättrat sin 

tävlingsprestation. Svarsalternativen ingen skillnad och sämre slogs samman och 

räknas som att den elitaktiva kvinnan inte förbättrat sin tävlingsprestation. 

För att jämföra träningsdosen med födelsevikten summerades träningstiden i de tre 

intensitetszonerna för respektive månad och plottades i ett punktdiagram. För att 
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undersöka om det fanns något samband mellan träningsdosen och födelsevikten 

användes Spearman´s rangkorrelation vilket i praktiken beräknades med Pearsons 

korrelation på en rangordnad skala för variablerna som undersöktes. P-värdet 

beräknades med hjälp av t-fördelning. 

4.8 Etiska överväganden 

Frågorna rörande graviditet, graviditetsrelaterade besvär, viktuppgång, barnets 

födelsevikt och längd betraktades som känsliga personuppgifter. Därför angavs det i 

introduktionsbrevet, som studiedeltagarna fick tillsammans med enkäten, att alla 

uppgifter behandlas konfidentiellt samt att deltagandet var frivilligt och kunde när 

som helst avbrytas utan närmare motivering.  

5 RESULTAT 

Totalt delades 100 enkäter ut. Av dem besvarades 95. Av de 95 enkäterna användes 

34 eftersom de övriga inte hade varit gravida. Svarsfrekvensen blev därmed 95 % 

(Figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Flödesschema över bortfallet. 

5.3 Bortfall 

Enkäter från elitaktiva kvinnor som inte varit gravida räknas som externt bortfall. 

Internt bortfall förekom och redovisas i tabeller, där antal svarade finns angivet. 
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5.4 Bakgrundsfakta 

Av 32 elitaktiva så föddes 17 stycken flickor och 15 stycken pojkar. Beskrivning av 

elitaktiva kvinnor och förlossningsdata (Tabell 1). 

Tabell 1 Elitaktiva och förlossningsdata 
Karaktäristiska Medel Min-Max SD Antal 

Ålder 38,7 24-49 5,5 32 
Antal barn 2,0 0-5 2,9 34 
Tid sedan förlossning (år) 9,6 0-18 5,7 32 
Viktuppgång (kg) 11,3 4-25 5,0 32 
Förlossningsvecka 39,7 35-43 1,9 32 
Födelsevikt (gram) 3 416,1  2300-4250 552,9 32 
Födelselängd (cm) 50,2 43-53 2,5 32 

Karaktäristiska Procent   Antal 

Vaginal födelse  93 %    33 
Komplikationer  11 %    28 
Landslagsuppdrag  74 %    34 
Slutade träna pga rädsla  9 %    32 
Slutade träna pga otymplighet  9 %    32 
Använde pulsklocka 15 %    32 
Förbättrad form postpartum 59 %   32 

5.5 Träningsdosen under graviditeten 

Träningsdosen varierade under graviditeten. Vid graviditetsmånad 1 tränade 

kvinnorna i snitt nästan 3 timmar per vecka av både lågintensiv och moderat träning, 

den högintensiva träningen var då i snitt 1.5 timme per vecka. Därefter sjunker 

träningstiden för medel och hög intensitet ner till i snitt under 30 minuter vid 

graviditetsmånad 9. Den lågintensiva träningen ökar istället under månad 4 till 8 för 

att vid graviditetsmånad 9 ha nått tillbaka till samma nivå som vid graviditetsmånad 

1, det vill säga, cirka 3 timmar (Figur 3). 

 
Figur 3 De elitaktivas antal tränade timmar i medel per vecka för respektive 
månad gällande låg-, medel- och högintensiv träning (n=32-34). 
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5.6 Typ av träning pre- och postpartum 

Den träning som utfördes längst in i graviditeten var styrketräning som i snitt 

bedrevs till och med vecka 37 prepartum. Efter mindre än fem veckors uppehåll 

återupptogs träningen igen i form av bäckenbottenträning vecka 2 postpartum. 

Löpning pågick i snitt fram till 28e graviditetsveckan prepartum och återupptogs 7,5 

vecka postpartum. Cykelträning utfördes till och med vecka 36 prepartum och 

återupptogs igen vecka 4 postpartum (Tabell 4).  

 
Tabell 4 Medelveckor där respektive elitaktiv slutade med någon träningstyp 
prepartum och återupptogs igen postpartum (n=14-32) 

 
Aktivitet 

                 Medelvecka 

Prepartum Postpartum 

Löpning 28 7,5 
Bäckenbottenträning 36 1,9 
Styrketräning 37 6,6 
Cykelträning 35,7 4,1 

5.7 Samband mellan träningsdos och födelsevikt 

För respektive elitaktiv går det går inte att se något samband mellan träningstiden 

och födelsevikten (Figur 4). Det fanns ingen korrelation enligt Spearman’s (rho=-0,04, 

P=0,6). 

 

 
Figur 4 Antal tränade timmar i medel per vecka för de gravida elitaktiva och 
barnets födelsevikt i gram (n=32). 
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5.8 Graviditetsrelaterade besvär 

Majoriteten av dessa elitaktiva gravida kvinnor hade varken smärta eller 

urininkontinens pre- eller postpartum (Tabell 5). 

Tabell 5 Beskrivning av smärta och urininkontinens pre- och postpartum (n=25-
32) 

 
Besvär 

            Förekomst 

Prepartum Postpartum 

Bäckensmärta 28 %  12 % 

Ryggsmärta 12 %  6 % 
Bäckenbottensmärta 12 %  6 % 
Urininkontinens 6 %  12 % 

6  DISKUSSION 

6.3 Metoddiskussion 

Att objektivt kunna mäta den faktiska träningsdosen hos gravida elitaktiva kvinnor är 

svårt. En enkätundersökning med självskattade svar är enkelt och mindre 

tidskrävande än mätningar med pulsklocka och träningsdagbok. För att svara mot 

syftet så valdes en retrospektiv enkätundersökning. Fördelen med en enkät är att 

respondenten kan i lugn och ro begrunda och svara på frågorna. Frågeställningarna i 

en kvantitativ enkätundersökning är också samma för alla respondenter vilket gör det 

enklare att tolka resultat (Ejlertsson, 1996). Nackdelen med en enkätundersökning i 

en retrospektiv studie är att studier som är retrospektiva har ett lågt bevisvärde 

(Ejlertsson, 1996). Det vore bättre att följa elitaktiva pre- och postpartum genom en 

prospektiv enkätstudie där de då sänder in träningsdata månad för månad för att få de 

mest relevanta svaren. Nackdelen med detta är att studien blir långvarig och kan pågå 

under flera år. Risken kan också finnas att populationen blir för liten.  

Genom att välja de 100 bäst rankade inom en uthållighetsidrott identifieras en liten 

grupp elitaktiva kvinnor vilket var syftet med studien. En nackdel med 

urvalsmetoden är att dagens ranking kanske inte speglar deras tävlingsnivå före 

graviditeten. Denna risk bedöms som liten då elitaktiva kvinnor ofta trappar ner sin 

satsning efter barnfödande. 

Enkäten utformades med författarens egna frågor då det inte gick att svara på 

frågeställningen med hjälp av befintliga enkäter i andra studier. Frågorna bygger på 
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författarens egna kunskaper kring uthållighetsträning på elitnivå samt andra studiers 

frågor. Liknande frågorna hade Kardel och Kase, 1998, Pentinnen och Erkkola, 1997 

och Bo och Backe-Hansen, 2007, där författarna frågar om träning och smärta men 

inte specifikt om träning för månad och intensitet. Enkäten i denna studie var 

validitetstestad, genom att 10 personer som varit gravida och tränat under 

graviditeten fått besvara enkäten. Det är få personer som testat enkäten och den är 

testad endast i författarens omgivning vilket kan ses som en nackdel. Det positiva är 

att inga fel uppkom i samband med besvarande av enkät. Att frågorna var 48 till 

antalet är positivt då flera än så anses ta för mycket tid att besvara (Ejlertsson, 1996). 

I enkäten ingick också bakgrundsfrågor om elitkvinnorna och förlossningsdata i 

deskriptivt syfte, då träning och graviditetsrelaterade besvär är starkt 

sammankopplade till dessa. 

 

6.4 Resultatdiskussion 

Att dela ut enkäten vid en speciell tidpunkt gjorde att svarsfrekvensen var mycket 

hög i studien (95 %). Författarna Bo och Backe-Hansen, 2007 samlade svar under 1 

års tid. Erfarenhetsmässigt brukar 60 % besvara en brevenkät inom 10 dagar. Vid 

påminnelse, 2-3 dagar senare blir svarsfrekvensen 90 % (Ejlertsson, 1996).  

Att så många som 34 stycken varit gravida var ett större urval än undertecknad hade 

räknat med vilket var positivt. 

Att det interna bortfallet var stort på vissa frågor kan bero på att den elitaktiva 

kvinnan inte visste svaret på frågan, att frågan inte var aktuell eller att kvinnan inte 

ville svara på frågan. En anledning till att inte svara på frågan kan vara att ämnet var 

känsligt. 

Elkadry, Kenton, White, Creech, och Brubaker, 2003 jämförde svarsresultaten från 

en enkät med fakta från medicinsk journal hos kvinnor som fött barn för 0-21 år 

sedan. De hittade att endast 40 % av kvinnorna svarade korrekt på alla frågor. 

I aktuell studie fanns ingen tillgång till medicinska journaler och födelsedata från 

förlossning. Svarstiden från förlossningen varierade från 0 till 18 år och det går 

därför bara att anta att alla kvinnor svarade korrekt. Dock är förlossningen en 
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minnesvärd händelse i en kvinnas liv (Bo & Backe-Hansen, 2007). I Sverige får man 

dessutom födelsedata på barnet med sig efter förlossning.  

För få svar kring träning i form av skidåkning, crosstrainer och vattenlöpning gjorde 

att författaren valde att utesluta dessa svar. Skidåkning är säsongsbetonat vilket 

gjorde att vissa inte hade möjlighet att träna detta. Att svaren för alternativen 

crosstraining och vattenlöpning hade låg svarsfrekvens kan bero på att dessa 

träningsformer blivit mer populärt på senare år. 

Träningsdosen varierade under 9 månader, där hög och moderat intensitet sakta 

minskade in i graviditeten. Dock tränade kvinnorna lika mycket av låg intensitet (3 

timmar per vecka) i månad 1 som i månad 9. I mitten av graviditeten var den 

lågintensiva träningen högre än i början och slutet av graviditeten. Som mest var den 

genomsnittliga träningsdosen hos de elitaktiva kvinnorna 7,5 timmar per vecka och 

som lägst 3,5 timmar per vecka. Dessa kvinnor är i inledningen av graviditeten långt 

över de allmänna rekommendationerna men tränade i månad 9 precis lika mycket 

som rekommendationerna på 30 minuter daglig träning enligt FYSS (FYSS, 2011).  

Detta påvisar också som tidigare nämns, Kardel & Kase, 1998 i sin studie att 

träningsdosen låg i snitt på cirka 8 timmar i snitt per vecka under graviditeten. Det 

kan i denna studie vara så att kvinnorna tränade mycket i början på graviditeten och 

mindre i slutet, för detta kan man inte utläsa ur studien. Träningsdosen hos andra 

elitaktiva var 4 timmar redan 6 veckor postpartum (Bø & Backe-Hansen, 2007). 

Anledningen till att dessa elitaktiva gravida kvinnor tränar så pass mycket över de 

allmänna rekommendationerna är att det mår bra av att träna, är vana att träna samt 

känner sin kropp bra i jämförelse mot icke tränade personer.  

 

I genomsnitt tränade de elitaktiva kvinnorna styrketräning till och med vecka 37 

prepartum. Efter i genomsnitt mindre än fem veckors uppehåll återupptog kvinnorna 

sin träning i form av bäckenbottenträning. Cykelträning återupptogs i genomsnitt 4 

veckor post partum. Att dessa träningsformer kunde bedrivas så nära förlossningen 

kan bero på att de inte är viktbärande och därför inte belastar lederna på samma sätt 

som annan uthållighetsträning. Att cykling kunde fortgå 1 månad längre prepartum 

och starta 1 månad tidigare än löpning kan också tyda på de elitaktiva gravida 

kvinnorna under den perioden ville undvika träning med stor belastning på kroppen. 



 

19 

 

 

Resultatet att de elitaktiva gravida kvinnorna i genomsnitt återupptar sin löpträning 

7,5 veckor postpartum är i nivå med en annan studie på elitaktiva gravida kvinnor 

(Bø & Backe-Hansen, 2007). Jämför man dessutom resultatet att löpträningen 

återupptogs i snitt 7,5 veckor postpartum med en studie gjord av Pentinnen och 

Erkolla, 1997 på finska elitidrottare inom uthållighetsidrott så är resultatet att de 

elitaktiva gravida kvinnorna i aktuell studie återupptar sin viktbärande träning tidigt. 

I Pentinnen och Erkollas studie påbörjades den viktbärande träningen i snitt 23 

veckor postpartum, men spridningen var i den studien stor, allt från start i vecka 7 till 

39 veckor postpartum. 

 

En annan studie som också visar på att elitaktiva kvinnor kan återuppta sin träning 

tidigt efter förlossning är Kardel, 2005. I den studien gavs dessutom rådet att utföra 

bäckenbottenträning, styrketräning och gång så mycket de ville varje dag direkt efter 

förlossning. Sex veckor postpartum tränade elitkvinnorna 3,5 timme per vecka och i 

vecka 7 postpartum återupptogs träningsprogrammet som de elitaktiva hade tränat 

innan förlossningen igen. Träningsprogrammet som den högintensiva 

träningsgruppen utförde på en vecka var två dagar av styrketräning i 72 minuter per 

gång. Två dagar av aerob intervallträning på en hög intensitet. Den ena 

intervalldagen omfattade 15 sekunders arbete, 15 sekunders vila som pågick i 15 

minuter. Detta upprepat två gånger med 5 minuters vila mellan. Den andra 

intervalldagen innehöll 45 sekunders arbete med 15 sekunders vila som också pågick 

i 15 minuter med 5 minuters vila mellan två set. Vidare innehöll veckan två dagar 

uthållighetsträning med 2,5 timme av lågintensiv träning per gång (Kardel, 2005). 

 

Anledningen till att de elitaktiva gravida kvinnorna i studien tränar långt in i 

graviditeten och återupptar sin träning tidigt efter förlossning kan vara att de är ivriga 

att åter komma tillbaka till sin tävlingsnivå som de hade innan graviditeten.  

 

Anmärkningsvärt fanns ingen korrelation mellan träningsdos och födelsevikt. 

Undertecknad hade en viss föreställning om att en hårt elitsatsande kvinna med en 

hög träningsdos kanske skulle kunna få ett mindre barn då mer energi går åt för 

mamman. Möjligen skulle det gå att se ett samband i en studie med ännu större urval. 
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Intressant nog påvisade nästan ingen i denna studie vare sig smärta i ländrygg, 

smärta i bäcken, bäckenbottensmärta eller urininkontinens, vilket Bø och Backe-

Hansen, 2007 motstridigt får fram i sin studie hos elitaktiva gravida kvinnor. Att de 

elitaktiva gravida kvinnor i denna studie knappt hade några besvär kan tänkas bero 

på att de är så vältränade att kroppen tål den ökade belastningen som graviditeten 

medför.  

7 SLUTSATS 

Resultatet av studien visar att gravida elitidrottare behåller en hög träningsdos långt 

in i graviditeten. Den lågintensiva träningen behålls i en hög dos under hela 

graviditeten medan den högintensiva träningen sjunker till en låg dos i slutet av 

graviditeten. Träning kan återupptas tidigt efter förlossning. Det går inte att se något 

samband mellan barnets födelsevikt och gravida elitaktiva kvinnors träningsdos. 

Förekomsten av graviditetsrelaterade besvär är liten. Vidare visar studien att gravida 

elitidrottare kan hålla en hög träningsdos högt över de generella riktlinjer som finns 

långt in i graviditeten utan att utsätta sig själv eller barnet för risker.  

I framtiden vore det även intressant att undersöka hur medelaktiva gravida kvinnor 

bedrev sin träning långt in i graviditeten och undersöka träningsdos och 

graviditetsrelaterade besvär. 
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Bilaga 1: Introduktionsbrev. 

 

Träning hos elitaktiva kvinnor under 
graviditet. 

 

Jag är en klinisk verksam sjukgymnast som arbetar på Ekensbergs 
Vårdcentral i Nyköping. Jag har valt att skriva en magisteruppsats med fokus 
på uthållighetsidrott och graviditet. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken träningsnivå elitaktiva kvinnor 
hade under och efter sin graviditet. Samt hur träningen påverkade deras 
fysiska status. 

Resultatet av min studie kan komma att ligga till grund för en uppdaterad 
behandlingsriktlinje vid graviditet och idrott eller belysa de träningsmetoder 
där vidare forskning behövs. 

Du har blivit utvald som en av de 100 bästa elitaktiva kvinnor att ingå i en 
enkätstudie. Enkäten är i pappersform och består av 48 korta frågor och den 
tar 5 minuter att besvara. Jag kommer därefter att jämföra svaren för att se 
om dina träningsvanor under och efter graviditet skiljer sig från andra, och ta 
reda på varför. 

Deltagandet är frivilligt och personuppgifter kommer att behandlas 
konfidentiellt och du förblir anonym. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering. 

Resultatet av studien kommer att finnas tillgänglig från och med juli 2012 via 
institutionen för Pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap på 
Linnéuniversitet i Kalmar Växjö. 

Har Du några frågor kring studien eller enkäten tveka inte att höra av dig. 

 

Legitimerad Sjukgymnast  

Johanna Öberg 

jg222ez@student.lnu.se  

+46732033740  

 



Bilaga 2: Enkät. 

 

RINGA IN ELLER SKRIV DITT SVAR NEDAN: 

NR FRÅGA SVARSALTERNATIV 

1 Har du varit gravid och 
fått barn? 

JA NEJ 

2 Är du nu gravid med 
första barnet? 

JA NEJ 

Om NEJ på båda av ovanstående frågor, vänligen återlämna enkäten. Annars 
fortsätt. 

3 Hur många barn har du? Antal: VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

4 Hur gammal är du? Ålder: 

5 Har du haft 
landslagsuppdrag? 

JA NEJ VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

6 Hur har din 
tävlingsprestation 
förändrats efter första 
graviditeten? 

Bättre Ingen 
skillnad 

Sämre VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

7 Ungefär hur mycket gick 
du upp i vikt under din 
första graviditet? 

Viktuppgång: VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

Följande frågor gäller endast ditt FÖRSTA BARN: 

8 Hur gammalt är ditt första 
barn? 

Ålder: VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

9 I vilken graviditetsvecka 
födde du ditt barn? 

Vecka: VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

10 Hur långt var ditt barn vid 
födelsen?? 

Längd: VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

11 Hur mycket vägde ditt 
barn vid födeseln? 

Vikt: VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

12 Vilket kön hade barnet? FLICKA POJKE VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

13 Födde du vaginalt? JA NEJ VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

14 Hade du några 
komplikationer på grund 
av för stark bäckenbotten 
under förlossningen?  

JA NEJ  VET EJ/EJ 
AKTUELLT 
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 Hade du någon av 
följande biverkningar 
UNDER graviditeten?, 

Om ja, från vilken vecka?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 - Bäckensmärta, främre 
och/eller bakre bäcken? 

JA NEJ Vecka: VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

16 - Ländryggssmärta? JA NEJ Vecka: VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

17 - Bäckenbottensmärta? JA NEJ Vecka: VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

18 - Urininkontinens? JA NEJ Vecka: VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

 Hade du någon av 
följande biverkningar 
EFTER graviditeten?, 

Om ja, till om med vilken 
vecka efter 
förlossningen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 - Bäckensmärta, främre 
och/eller bakre bäcken? 

JA NEJ Vecka: VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

20 - Ländryggssmärta? JA NEJ Vecka: VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

21 - Bäckenbottensmärta? JA NEJ Vecka: VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

22 - Urininkontinens? JA NEJ Vecka: VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

Frågor om TRÄNING OCH INTENSITET i samband med din FÖRSTA graviditet.  

23 Använde/r du pulsklocka 
som mått på din 
träningsintensitet? 

JA NEJ  VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

24 Vad var din träningstid i 
timmar per vecka, 
uppdelad i intensitet 
under graviditeten i 
månad 1? 

LÅG 
intensitet: 

40-60% av 
maximal 
hjärtfrekvens 

tim/v=_____ 

MELLAN 
intensitet: 

60-80% av 
maximal 
hjärtfrekvens 

tim/v=_____ 

HÖG 
intensitet: 

 80-95% av 
maximal 
hjärtfrekvens 

tim/v=_____ 

VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

25 Vad var din träningstid i 
timmar per vecka, 
uppdelad i intensitet 
under graviditeten i 
månad 2? 

LÅG 
intensitet: 

40-60% av 
maximal 
hjärtfrekvens 

tim/v=_____ 

MELLAN 
intensitet: 

60-80% av 
maximal 
hjärtfrekvens 

tim/v=_____ 

HÖG 
intensitet: 

 80-95% av 
maximal 
hjärtfrekvens 

tim/v=_____ 

VET EJ/EJ 
AKTUELLT 
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26 Vad var din träningstid i 
timmar per vecka, 
uppdelad i intensitet 
under graviditeten i 
månad 3? 

LÅG 
intensitet: 

40-60% av 
maximal 
hjärtfrekvens 

tim/v=_____ 

MELLAN 
intensitet: 

60-80% av 
maximal 
hjärtfrekvens 

tim/v=_____ 

HÖG 
intensitet: 

80-95% av 
maximal 
hjärtfrekvens 

tim/v=_____ 

VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

27 Vad var din träningstid i 
timmar per vecka, 
uppdelad i intensitet 
under graviditeten i 
månad 4? 

LÅG 
intensitet: 

40-60% av 
maximal 
hjärtfrekvens 

tim/v=_____ 

MELLAN 
intensitet: 

60-80% av 
maximal 
hjärtfrekvens 

tim/v=_____ 

HÖG 
intensitet: 

80-95% av 
maximal 
hjärtfrekvens 

tim/v=_____ 

VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

28 Vad var din träningstid i 
timmar per vecka, 
uppdelad i intensitet 
under graviditeten i 
månad 5? 

LÅG 
intensitet: 

40-60% av 
maximal 
hjärtfrekvens 

tim/v=_____ 

MELLAN 
intensitet: 

60-80% av 
maximal 
hjärtfrekvens 

tim/v=_____ 

HÖG 
intensitet: 

80-95% av 
maximal 
hjärtfrekvens 

tim/v=_____ 

VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

29 Vad var din träningstid i 
timmar per vecka, 
uppdelad i intensitet 
under graviditeten i 
månad 6? 

LÅG 
intensitet: 

40-60% av 
maximal 
hjärtfrekvens 

tim/v=_____ 

MELLAN 
intensitet: 

60-80% av 
maximal 
hjärtfrekvens 

tim/v=_____ 

HÖG 
intensitet: 

80-95% av 
maximal 
hjärtfrekvens 

tim/v=_____ 

VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

30 Vad var din träningstid i 
timmar per vecka, 
uppdelad i intensitet 
under graviditeten i 
månad 7? 

LÅG 
intensitet: 

40-60% av 
maximal 
hjärtfrekvens 

tim/v=_____ 

MELLAN 
intensitet: 

60-80% av 
maximal 
hjärtfrekvens 

tim/v=_____ 

HÖG 
intensitet: 

80-95% av 
maximal 
hjärtfrekvens 

tim/v=_____ 

VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

31 Vad var din träningstid i 
timmar per vecka, 
uppdelad i intensitet 
under graviditeten i 
månad 8? 

LÅG 
intensitet: 

40-60% av 
maximal 
hjärtfrekvens 

tim/v=_____ 

MELLAN 
intensitet: 

60-80% av 
maximal 
hjärtfrekvens 

tim/v=_____ 

HÖG 
intensitet: 

80-95% av 
maximal 
hjärtfrekvens 

tim/v=_____ 

VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

32 Vad var din träningstid i 
timmar per vecka, 
uppdelad i intensitet 
under graviditeten i 
månad 9? 

LÅG 
intensitet: 

40-60% av 
maximal 
hjärtfrekvens 

tim/v=_____ 

MELLAN 
intensitet: 

60-80% av 
maximal 
hjärtfrekvens 

tim/v=_____ 

HÖG 
intensitet: 

80-95% av 
maximal 
hjärtfrekvens 

tim/v=_____ 

VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

33 Slutade du träna med 
rädsla för barnets 
säkerhet? Om, ja i vilken 
vecka? 

JA NEJ Vecka: VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

34 Slutade du träna för att 
du var för otymplig?    

JA NEJ Vecka: VET EJ/EJ 
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Om ja, i vilken vecka? AKTUELLT 

35 I vilken vecka slutade du 
med löpning under 
graviditet? 

Vecka:   VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

36 I vilken vecka slutade du 
med cykelträning under 
graviditet? 

Vecka:   VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

37 I vilken vecka slutade du 
med skidåkningsträning 
under graviditet? 

Vecka:   VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

38 I vilken vecka slutade du 
med crosstrainer under 
graviditet? 

Vecka:   VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

39 I vilken vecka slutade du 
med vattenlöpning under 
graviditet? 

Vecka:   VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

40 I vilken vecka slutade du 
med styrketräning under 
graviditet? 

Vecka:   VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

41 I vilken vecka slutade du 
med bäckenbottenträning 
under graviditet? 

Vecka:   VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

42 I vilken vecka började du 
med löpning efter 
förlossning?  

Vecka:   VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

43 I vilken vecka började du 
med cykelträning efter 
förlossning?  

Vecka:   VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

44 I vilken vecka började du 
med skidåkningsträning 
efter förlossning?  

Vecka:   VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

45 I vilken vecka började du 
med crosstrainer efter 
förlossning? 

Vecka:   VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

46 I vilken vecka började du 
med vattenlöpning g efter 
förlossning?  

Vecka:   VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

47 I vilken vecka började du 
med styrketräning efter 
förlossning?  

Vecka:   VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

48 I vilken vecka började du 
med bäckenbottenträning 
efter förlossning? 

Vecka:   VET EJ/EJ 
AKTUELLT 

 


