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Hållning 

Under graviditeten förändras hållningen. 
Livmoderns större tyngd förändrar 
förhållandena mellan ländrygg och 
bäcken. Även bindväv och ledband blir 
mer elastiska vilket påverkar muskler och 
leder i detta område. För att minska 
besvär kan du försöka hitta en god 
hållning och även träna stabiliserande 
muskulatur för att ge stöd. 
 

Försök räta ut svanken, stå med tyngden 
på båda fötterna och mjuka knän. Att stå 
med ryggen mot en vägg kan underlätta 
att hitta positionen. Stå så att du har 
kontakt med rumpan och skuldrorna mot 
väggen. Sträck dig upp så att du bli så 
lång som möjligt. 
 

 

 

 

 

 

© bakingbabies.se  
 

 

Du kan även prova att böja knäna så att 
svanken rätas ut mot väggen. 
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Fysisk aktivitet och träning 

Rekommendationer 
Gravida kvinnor rekommenderas att vara fysiskt aktiva som övriga vuxna befolkningen. 
Konditionsträning, aktivitet där hjärtat jobbar snabbare och du blir andfådd och varm bör 
utföras sammanlagt minst 150 min per vecka uppdelat på 3 tillfällen eller fler på som kortast 
10 min. Förslag på aktiviteter är promenader, cykling eller simning.  

Styrketräning av kroppens större muskelgrupper rekommenderas 2 tillfällen per vecka. 
Detta kan ske med kroppen som motstånd alternativt med gummiband eller vikter. 
Styrketräningen kan anpassas så att du kan träna både hemma eller på gym.  

Långvarigt sittande bör undvikas exempelvis genom korta bensträckare. 

 

Effekter av aktivitet 

• Du blir piggare och då mår även barnet bra.  
• Risken för illamående, förstoppning och ryggbesvär minskar.  
• Hjärta och lungor arbetar bättre och musklerna stärks.  
• Syreupptagning och ämnesomsättning förbättras.  
• Sömnen och förmågan att slappna av blir bättre.  
• Blodcirkulationen ökar och svullnader i kroppen minskar.  
• Du håller dig i bättre form och undviker onödig viktökning.  
• Du kan ha lättare att orka med graviditeten och förlossningen.  
• Är du i god form under graviditeten är det lättare att komma i form efteråt också. 

 

Val av aktivitet 
Hitta den aktivitet som passar dig. Övningarna/ aktiviteten ska inte göra ont och du ska 
känna att du har kontroll på kroppen under övningarna. Vattengympa eller yogakurser 
anpassat för gravida är exempel på aktiviteter som kan finnas för dig som önskar träna i 
grupp. Förslag på träningsprogram som du kan utföra hemma kommer längre fram i häftet. 
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Träning under graviditetens olika faser 
Första trimestern månad 1-3 kan du vara aktiv och träna som vanligt. Många kvinnor kan 
känna av trötthet och illamående under denna period men försök att hitta en aktivitet som 
fungerar eventuellt på en lägre intensitet.   

Andra trimestern månad 4-6  kan du vara försiktig med hopp och löpning då tyngden från 
den växande magen påfrestar bäckenbotten. Var även försiktig vid rotationer för att inte 
påfresta bäckenlederna. 

Tredje trimestern månad 7-9 bör du undvika tunga magmuskelövningar såsom situps, 
dubbelt benlyft eller andra övningar då magmuskulaturen blir mycket spänd. Detta för att 
minska påfrestningen i bindväven mellan den ytliga magmuskulaturen.  

Läs mer  
Du kan läsa mer om anpassad träning vid graviditet på 1177.se genom att söka efter: 

• fysisk aktivitet under graviditeten 
• bäckensmärta under graviditeten (foglossning) 
• hemprogram efter graviditet och förlossning. 

 

Böcker 

Gravidkraft Hälsa genom rörelse och träning, Emma Regberg Lundborg, Balkongförlag 2017 

Träning för nyblivna mammor, Olga Rönnberg Fitnessförlaget 2014 

Lofsans Mammaträning, Lovisa Sandström Nordstedts 2015 

Mammamage: träna rätt och smart efter graviditet Katarina Woxnerud Turkan förlag 2016 

 

Appar  

StrongMom  

Mammafitness 

Mamma mage  
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Råd vid bäckensmärta under graviditet 

Smärta från bäckenleder och symfys kan förekomma under graviditeten. Denna smärta är 
inte skadlig varken för dig eller barnet och brukar försvinna efter förlossningen. Om du har 
ont fundera på vad som kan ha utlöst smärtan. Försök att undvika smärtande rörelser. 
Nedanstående råd kan hjälpa dig att minska påfrestningar på ditt bäcken. 

Håll benen samlade vid rörelser och gå 
med kort steglängd. Sträva efter att rulla 
över fötterna vid gång för att undvika 
vaggande.  

 
Kliv runt med många små steg då du ska 
vända dig. Vrid inte kroppen med fötterna 
”fast” i golvet. 

 
Kliv vid trappgång upp med en fot och 
sätt den andra bredvid på samma steg och 
ta dig upp ett steg i taget. Att stå på tå 
innan du kliver upp på trappsteget kan 
underlätta ytterligare. Du kan även prova 
att gå baklänges eller i sidled i trappen. 
Använd hiss om det finns. 

 
Res dig från liggande ställning genom att 
rulla över till sidan med samlade ben skjut 
ifrån med armbågen och motsatt hand. 
                                                                     

 
                          ©Jean Oliver 
 
Vid vändning i sängen, rulla över till andra 
sidan gärna med en kudde mellan knäna. 
Glidlakan eller nattlinne/ pyjamas i 
glansigt tyg kan underlätta vändningen.                                 
 

Du kan även prova att vända dig via 
magliggande med stöd av underarmarna 
om detta fungerar lättare. 
 
Vid svårigheter att resa sig från sittande, 
sitt lång fram på stolen, luta överkroppen 
framåt och hjälp till med armarna mot 
armstöd, låren eller stolsitsen. Om det gör 
extra ont på ena sidan kan du prova att 
placera det benet något framför det andra 
när du reser dig.  

 
Sitt ned och ta på strumpor och skor. 
Använd skor som sitter stadigt på foten 
och har en mjuk sviktande sula. Undvik 
sko med hög klack.   

 
Sitt med god hållning gärna med stöd av 
en kudde bakom ryggen. Undvik att sitta i 
låga mjuka möbler då det kan vara svårt 
att komma upp och sittpositionen kan ge 
symtom. Även att korsa benen kan ge 
smärta.  

 
Värme kan lindra bäckensmärtan. Använd 
vetekudde, värmedyna eller ta ett varmt 
bad om detta känns skönt.   
 
Det finns stödjande bälten som kan lindra 
symtom från bäckenleder. Du kan få hjälp 
att prova ut ett av din sjukgymnast/ 
fysioterapeut. 

 
Du kan få hjälp av din barnmorska 
alternativt sjukgymnast/ fysioterapeut att 
prova TENS som smärtlindring. 
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Bäckenbotten 

Bäckenbotten är en 
skålformadmuskelgrupp längst ned i 
bukhålan. Musklernas uppgift är att hålla 
underlivsorganen på plats och samtidigt 
kunna stänga ändtarms-, slid och 
urinrörsöppningen. Bäckenbotten kan 
också ha betydelse för sexlivet. 

 

                                                      

Träning av bäckenbotten 
Positiva effekter av att träna 
bäckenbotten är att det förebygger och 
minskar urinläckage under graviditet och 
efter förlossning. Har du bra förmåga att 
spänna och slappna av i bäckenbotten kan 
det även underlätta förlossningen.   

Hitta rätt muskler 

Innan du börjar träna måste du först hitta 
de muskler som håller upp bäckenbotten. 
Många använder fel muskler och spänner 
lår och skinkor. 

För att hitta rätt muskler kan du ligga på 
rygg med böjda och lätt särade ben eller 
ha benen upplagda i rät vinkel. Slappna av 
i rygg, skinkor, ben och mage. Är detta 
svårt kan du ligga på sidan eller stå i 
fyrfotastående. Välj en position som 
passar dig. 

Knip ihop muskeln runt ändtarmen och 
sedan framåt, uppåt, runt slidan och 
urinrörsmynningen. Det känns ungefär på 
samma sätt som när du är kissnödig och 
behöver hålla emot. Fortsätt sedan att 
knipa uppåt, så att det känns som om 
något lyfts upp inuti underlivet. Håll kvar 
detta knip i några sekunder. 
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Träna styrka 

Till en början är det bra att ligga ner och träna styrka så att du känner att rätt muskler 
arbetar. Varje gång du kniper ska du ta i allt vad du orkar. Gör så här: 

• knip hårt fem–sex sekunder 
• vila minst lika länge 
• upprepa. 

Upprepa övningen ett par, tre gånger. Ju mer du tränar desto fler knip kan du göra, upp till 
omkring tio i följd. 

För att förebygga urinläckage behöver du göra övningarna två gånger per dag. Personer 
som redan har besvär behöver göra övningarna fyra gånger per dag. 

Träna uthållighet 

En annan form av träning ökar muskelns uthållighet. Då kniper du inte med full styrka utan 
bara hälften så hårt, men i gengäld så länge som möjligt. Uthållighetsträning är särskilt bra 
om du har besvär med att urin läcker efter en stunds ansträngning. Övningarna kan göras 
någon gång per dag som komplement till att träna styrkan. 

Träna snabbhet 

För att kunna hålla tätt när du plötsligt anstränger dig, till exempel hostar eller nyser, kan 
det även vara bra att träna snabbhet i muskulaturen. Då kniper du kortare tid, i tre 
sekunder, ungefär tio gånger. Övningen kan göras en gång om dagen. 

 

Läs mer  
Sök på bäckenbottenträning på 1177.se. 

www.nikola.nu 

Böcker 

Lofsans underverk: Starkare bäckenbotten, snyggare hållning och bättre sex 

Lovisa Sandström, Norstedts 2017 

App  

Tät 

 

http://www.nikola.nu/
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Avspänning 

Graviditeten är ett bra tillfälle att tillämpa avspänning och lära sig lyssna på kroppens 
signaler. Detta kan vara värdefullt inför förlossningen. En stunds avspänning eller vila kan 
även ge förnyad energi i vardagen och lindra vid smärta eller sömnsvårigheter. Det kan ta 
tid att lära sig en avspänningsteknik och det finns olika metoder man kan utföra detta på. 
Välj ett sätt som passar dig. Nedan kommer förslag på var du kan läsa mer om avspänning 
och hitta ditt sätt. Även förslag på två viloställningar.  

 

 

 

Läs mer  
Sök på avslappning, Signekursen och mindfulness på 1177.se 

www.barnmorskeforbundet.se  

Appar  

Lugn och lycklig  

Mindfulness  

  

 

 

http://www.barnmorskeforbundet.se/
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Magmuskulatur  

Ligg på rygg med böjda 
ben. Dra in och spänn 
nedre delen av magen. 
Håll kvar 5-10 sekunder. 

 

 

 

 

Ligg på sidan med kudde 
mellan knän. Dra in och 
spänn nedre delen av 
magen. Håll kvar 5- 10 
sekunder. 

 

 

 

Plankan på knän. Dra in 
och spänn magen. Håll 
kvar 20-30 sekunder. 

 

 

 

Dra in och spänn nedre 
delen av magen. Lyft upp 
en arm och motsatt ben. 
Växla sida.  
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Lår- och sätesmuskulatur 

Knäböj. 

Bröst- armar och 
magmuskulatur 

Armhävningar på knä. 

 

 

 

 

 

Sätesmuskulatur 

Spänn 
sätesmuskulaturen. Lyft 
upp höfterna utan att 
svanka. Sänk långsamt 
ned.  

 

 

Övre delen av 
rygg/baksida armar   

Rodd med hantlar



 

 

 

 

  

    

Tåhäv.   Vadstretch. 

Stå i fyrfotastående. Kuta med ryggen för 
att sträcka ut bröstryggen. 

Rörlighet bröstrygg 
Dra gummibandet bakåt, växelvis med en arm 
  

Vadmuskulatur 

Vid besvär med kramper 
eller trötthet i 
vadmuskulatur kan du 
träna och töja 
muskulaturen. 
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