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Att träna och vara fysiskt ak-
tiv under graviditeten är idag
mycket vanligt, och många trä-
nar även efter graviditetsvecka
25. Några större risker med trä-
ningen har inte påvisats, oavsett
på vilken nivå den bedrivs.
Måttlig träning tycks ha positi-
va effekter genom att öka insuli-
nets perifera effekt vid tendens
till graviditetsdiabetes. Kvinnor
som tränar under graviditeten
tenderar även att må bättre, ha
en bättre självkänsla och drab-
bas av färre depressioner under
graviditeten. De upplever också
förlossningen som mindre an-
strängande och har också ofta
kortare aktiv förlossningstid. 

Barnen till mammor som trä-
nat under graviditeten uppvisar
mindre tecken på stress under
förlossningen och har oftast ett
bättre allmäntillstånd (högre Ap-
gar-poäng) efter förlossningen. 

Det är idag mycket vanligt att kvin-
nor är fysiskt aktiva och tränar under
graviditeten. I en amerikansk studie trä-
nade 42 procent av kvinnorna under
graviditeten, varav hälften fortsatte trä-
na efter graviditetsvecka 25 [1]. 

Positiva effekter av träning
De flesta effekter som rapporteras av

måttlig träning under graviditet är posi-
tiva. Träning i form av promenader och
jogging har föreslagits som ett behand-
lingsalternativ vid graviditetsdiabetes
[2-4], bl a därför att träning motverkar
den insulinresistens som uppstår vid
graviditetsdiabetes [5]. Andra positiva
effekter har också diskuterats, t ex ett
förbättrat immunförsvar hos barnet [6].

Fysisk träning under 24 veckor före gra-
viditeten verkar också öka fertiliteten
hos överviktiga kvinnor som tidigare
haft infertilitetsproblem [7].

Alla kvinnor, oavsett tidigare aktivi-
tet, minskar sin fysiska ansträngning
allteftersom graviditeten fortskrider.
Kvinnor som tränar både före och under
graviditeten väger i allmänhet mindre
och går upp mindre i vikt under gravidi-
teten [3]. Fysiskt aktiva kvinnor verkar
tåla smärta under förlossningen bättre
[3], må bättre under graviditeten och
drabbas av färre depressioner [8]. 

Färre förlossningskomplikationer
och tecken på mindre stress hos barnet
under förlossningen, beroende på att
mammorna tränat under graviditeten,
har framkommit i flera studier [9-11].
Andelen för tidiga förlossningar ökar
inte, men graviditeten är i genomsnitt
ett par dagar kortare hos kvinnor som
tränar [11]. Förlossningarna tar ofta
längre tid, men kvinnorna upplever för-
lossningarna som mindre ansträngande
bl a på grund av att den aktiva förloss-
ningstiden blir kortare [11, 12]. 

Oftast uppvisar barnen till kvinnor
som tränar under graviditeten mindre
stress under förlossningen, och de har
ofta en något högre Apgar-poäng, dvs
bättre allmäntillstånd, 1 minut efter för-
lossningen [13, 14]. Även fysisk aktivi-
tet/träning under förlossningen, utöver
själva förlossningsarbetet, så att 60 pro-
cent av maximal syreupptagningsför-
måga (maxVO2) uppnås ger en minskad
smärtupplevelse utan att påverka bar-
nets hjärtfrekvens [15].

Risker med träning 
under graviditet?
Det är framför allt riskerna för barnet

som har diskuterats i relation till träning
under graviditet. Följande frågeställ-
ningar har varit de vanligaste: Finns det
en ökad risk för underviktiga barn, tidig
förlossning, fosterdöd, missbildningar?

Födelsevikt. Om mamman tränar un-
der graviditeten tenderar barnet att få en
lägre födelsevikt [3]. Anledningen är
mindre mängd kroppsfett; inte minskad
längdtillväxt [16, 17]. I litteraturen
framkommer ganska entydigt, om än
inte alltid signifikant, en minskad vikt-
uppgång hos mödrarna, medan en lägre

födelsevikt hos barnen inte ses i alla stu-
dier [18-20]. 

Graviditetsresultat. Att man tidigare
varit rädd för att rekommendera fysisk
träning under graviditet kan bero på att
man sett en tendens till ökad frekvens av
för tidiga förlossningar hos kvinnor med
fysiskt mycket krävande arbete [21].
Fysisk träning under gravididet har inte
visat sig ha samma effekt; träning leder
inte till någon högre frekvens av foster-
död eller ökad barnadödlighet i sam-
band med förlossningen [19, 20]. Inte
heller kvinnor som tränar trots hotande
för tidig förlossning får någon ökad fre-
kvens av livmoderskontraktioner [22].

Blodtillförsel till barnet.En parame-
ter som använts som indikator på att trä-
ning skulle innebära en risk för fostret
är förändringar i fostrets hjärtfrekvens
när modern tränar. Om mamman tränar
på en nivå över 70 procent av maxVO2

finns en risk för att fostret antingen får
takykardi eller bradykardi. Vid träning
på en lägre ansträngningsnivå (motsva-
rande jogging i lugnt prattempo) ses i
allmänhet ingen påverkan på fostrets
hjärtfrekvens [23]. 

Aerobics, utan pulsbegränsning för
mamman, leder ofta till en ökning av
fostrets hjärtfrekvens [24]. Rekommen-
dationen för träning under graviditeten
har därför varit att träna på en puls runt
cirka 150 slag/minut under sista trimes-
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tern [23], men vissa studier tyder på att
ökningen av fostrets hjärtfrekvens när
mamman tränar blir mindre om mam-
man är vältränad än om hon tidigare är
otränad [25]. Blir träningen för intensiv
kan den leda till bradykardi även hos
foster till elitidrottare [26]. 

Träning på upp till ca 90 procent av
maximal arbetsförmåga hos tidigare
otränade kvinnor ökar medelartär-
blodtrycket men sänker ratio mellan sy-
stoliska och diastoliska blodtrycket i
livmoderns artärer. Detta leder teore-
tiskt till ett sänkt flöde i livmoderartä-
rerna under träningen. I navelsträngs-
artären sjunker inte den systoliska/dia-
stoliska flödeshastighetskvoten mätt
med doppler, trots att fostrets hjärtfre-
kvens ökar [27]. Det sänkta flödet i liv-
moderartärerna under träningen kan
vara orsaken till att moderkakan ofta är
större hos gravida kvinnor som tränar
än hos kvinnor som inte tränar [28].

Missbildningar. Kroppstemperatur
över 38,9 grader på grund av t ex infek-
tion anses kunna leda till missbildning-
ar hos fostret, framför allt i centrala
nervsystemet. Samma nivå av förhöjd
kroppstemperatur kan nås under träning
och har misstänkts kunna ge samma typ
av missbildningar, men detta har inte
har kunnat verif ieras [3]. 

En orsak till att förhöjd kroppstem-
peratur under fysisk aktivitet inte leder
till missbildningar hos fostret kan vara
att temperaturregleringen är ändrad un-
der graviditeten. Kroppstemperaturen
vid uthållighetsträning på en nivå av 64
procent av maxVO2 sjunker med 0,3
grader graviditetsvecka 8, och sedan
med 0,1 grad per graviditetsmånad, vil-
ket minskar stressen på fostret [29].

Detta leder till att vid träning i vatten
under graviditetvecka 25 sker ingen ök-
ning av kroppstemperaturen. Samma
belastning (70 procent av maxVO2) vid
träning på land leder däremot till vär-
melagring, ökad värmeförlust via av-
dunstning och förhöjd kroppstempera-
tur med 0,6 grader jämfört med i vila.
Denna temperaturökning anses dock ej
farlig för vare sig foster eller moder
[30]. 

Rekommenderade 
träningsformer
Vid träning över 150 slag per minut

(vilket var den tidigare av the American
Gynecologist and Obstetric Associa-
tion rekommenderade maximala hjärt-
frekvensen) ses inte heller någon ökad
frekvens av infertilitet, ökad frekvens
av spontanaborter, medfödda missbild-
ningar, abnorm placenta, för tidig
vattenavgång eller ökad frekvens av för
tidiga förlossningar [13], trots att fostret
har en ökad hjärtfrekvens efter det att
modern tränat. Nya, mer liberala rikt-
linjer har därför utkommit under 1994
[31, 32](Faktaruta 1). 

Vilken träningsform som passar bäst
under en graviditet har studerats en del.
En studie visade att vid träning i vatten
kunde kvinnorna träna på 70 procent av
maxVO2 utan att fostrets hjärtverksam-
het påverkades. Vid motsvarande ar-
betsbelastning på cykel förekom oftare
förhöjd puls hos fostret [33]. Senare
studier har inte påvisat någon skillnad
mellan träning i vatten och på land vid
denna arbetsbelastning vad gäller
fostrets hjärtfrekvens [34]. Träning i
vatten har den positiva effekten att diu-
resen ökar utan förändringar i väts-
kestatus, vilket kan motverka ödem un-
der graviditeten [33, 35]. 

Hos kvinnor utan tendens till för ti-
dig förlossning ökar antalet livmoder-
kontraktioner vid träning, men hur stor
ökningen är varierar mellan olika for-
mer av träning. Högsta frekvensen har
framkommit vid cykling och sedan i fal-
lande frekvens vid gång, rodd, liggande
cykling och armcykling [36], men detta
leder inte till någon ökad andel för tidi-
ga förlossningar [11]. Isometrisk trä-
ning under graviditet ger ett ökat medel-
artärblodtryck genom att öka den peri-
fera resistensen; isometrisk träning an-
ses därför inte rekommenderbar innan
ytterligare studier föreligger [37].

Träning post partum. Få studier har
gjorts beträffande möjligheten att åter-
gå till träning efter graviditeten. I en
fallrapport beskrivs att en 34-årig mara-
tonlöperska började träna direkt efter
förlossningen. Hon följdes i 16 veckor.
Hon lyckades höja sin mjölksyratröskel
och sin maxVO2 utan att få några medi-
cinska men av träningen [38]. 

Hur modersmjölken påverkas av in-

tensiv träning har studerats genom att
man följt dess pH-värde och innehåll av
laktat, lipider, ammonium och urea.
Laktatnivåerna ökade efter maximal
träning men inte vid träning på 75 pro-
cent av maxVO2; övriga uppmätta äm-
nen i modersmjölken påverkades inte
[39].

Effekter på elitnivå 
– är graviditet doping?
Denna fråga diskuterades inte minst

under debatten om doping i öststaterna.
För inte så länge sedan diskuterades
också varför en av våra golfdamer spe-
lade så bra trots långt gången graviditet.
En orsak kan vara att  gravida tränande
kvinnor får en lägre ökning än icke-gra-
vida av det diastoliska blodtrycket vid
psykisk och fysisk stress, dvs tecken på
minskad aktivitet i det sympatiska nerv-
systemet [40]. 

Det minskade stressvaret under gra-
viditeten skulle också kunna bero på

Riktlinjer för fysisk 
träning under graviditet
1. Kvinnor kan fortsätta att träna un-

der graviditet. Träningen skall helst
bedrivas på moderat nivå och minst tre
gånger i veckan.

2. Träning i liggande eller stillastå-
ende skall undvikas efter första tri-
mestern. 

3. Träningsintensiteten bör modifie-
ras med hänsyn till eventuella symtom,
och gravida kvinnor bör inte träna till
utmattningens gräns. Viktbärande ak-
tiviteter kan oftast fortsättas på samma
nivå under graviditeten, men icke-vikt-
bärande aktiviteter som simning och
cykling minskar risken för skador.

4. Förändringen i kroppskonstitu-
tion under graviditeten är en relativ
kontraindikation till träning som inne-
bär risk för foster/moder om modern
skulle tappa balansen. Detta gäller
framför allt under tredje trimestern.
Alla aktiviteter som innebär risk för
även milt trauma mot buken skall und-
vikas.

5. Kvinnor som tränar bör tänka på
att graviditeten i sig kräver ca 300
kcal/dygn och att födointaget skall
räcka till för både träningen och gravi-
diteten.

6. Under träning i första trimestern
bör kvinnan tänka på att dricka till-
räckligt, använda kläder som tillåter
adekvat värmereglering och att träna i
optimal miljö vad gäller luftfuktighet
och värme.

7. Eftersom återgången till normal
kroppskonstitution och fysiologi efter
förlossningen tar 4–6 veckor bör kvin-
nan endast successivt återgå till sin ti-
digare träningsnivå.

FAKTARUTA 1

Träning till nytta och nöje.
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ökade plasma β-endorfinnivåer. I en
studie av β-endorfinsvaret vid nedsänk-
ning i vatten samt vid träning i vatten
på 60 procent av maxVO2 framkom att
vilovärdena av β-endorfin var ökade
framför allt under början av gravidite-
ten (vecka 15, 25 och 35) jämfört med
efter förlossningen. 

Träning i vatten gav inte någon ytter-
ligare ökning i β-endorfinnivåerna.
Graviditet skulle därmed ha en större
påverkan på β-endorfinnivåerna än trä-
ning [41]. De ökade basala β-endorfin-
nivåerna under graviditeten skulle allt-
så kunna vara en av förklaringarna till
att man i precisionssporter kan prestera
bättre under graviditet.

Det föreligger vissa svårigheter att
studera effekterna av träning på tex
maxVO2 under graviditet, eftersom sub-
maximala test inte anses helt tillförlitlig a
[42]. En ökad maxVO2 har dock påvisats
hos tidigare otränade gravida kvinnor ef-
ter en period av konditionsträning [43].

Skillnader i maxVO2 har också stu-
derats vid olika typer av aktiviteter så-
som simning och cykling. I dessa studi-
er fann man en lägre maxVO2 hos gravi-
da under simning än under cykling. Den
lägre maxVO2 under simning var relate-
rad till en sänkning av den maximala
ventilationen, vilket kan tänkas bero på
ett ökat andningsmotstånd på grund av
vattnets tryck mot kroppen [44]. 

Har graviditeten i sig någon effekt
på maxVO2 hos tidigare måttligt träna-
de individer? Efter förlossningen finns,
jämfört med före graviditeten, en kvar-
stående ökning av maxVO2 i 12–44
veckor om mamman fortsatt att träna på
reducerad nivå under graviditeten och
återgår till normal träningsnivå 12
veckor efter förlossningen [45]. Även
kvinnor som inte tränar under gravidite-
ten får en ökning av maxVO2 under gra-
viditeten jämfört med före [46]. Vid en
jämförelse av maxVO2 under och efter

graviditeten finns inga skillnader[47]. 
Träning under själva graviditeten le-

der till en ökad kärl/blodvolym och till
förändring av vänsterkammarfunktio-
nen [48]. Det ökade syreupptaget i vila
under graviditen tenderar ändå att mins-
ka utrymmet för ökat syreupptag under
arbete [49]. Kvinnor som fortsätter att
träna under graviditeten underlättar/
ökar sitt svar på fysisk aktivitet [50]. Ef-
fekterna på fysisk arbetsförmåga verkar
dock vara mycket individuell även hos
tidigare elitidrottare [20]. 

Konklusion
Sammanfattningsvis innebär träning

under graviditet få risker oavsett på vil-
ken nivå träningen bedrivs. Inskränk-
ning av fysisk aktivitet under graviditet
bör därför endast föreskrivas på obstet-
risk och medicinsk grund, möjligen
med ett undantag: isometrisk träning. 

The American College of Gynecolo-
gy and Obstetrics har 1994 gett ut föl-
jande rekommendationer för träning
under graviditet: 

Träningen skall helst bedrivas på mo-
derat nivå och intensiteten modifieras ef-
ter eventuella symtom. Liggande och
stillastående aktiviteter skall undvikas
efter första trimestern. Viktbärande akti-
viteter kan oftast fortsättas, men simning
och cykling minskar risken för skador.
Under tredje trimestern skall man undvi-
ka aktiviteter som innebär risk att tappa
balansen. Aktiviteter som medför trauma
mot buken skall alltid undvikas. Kvinnor
som tränar bör tänka på att födointaget
skall räcka till för både träningen och
graviditeten, och undvika att bli överhet-
tade speciellt i första trimestern. 

Vissa kontraindikationer till träning
under graviditet finns (Faktaruta 2). Des-
sa är: graviditetshypertoni, för tidig vat-
tenavgång, hotande eller för tidig för-
lossning under denna eller tidigare gra-
viditet, dilaterad cervix, blödning under
andra eller tredje trimestern, samt intra-
uterin tillväxtretardation. Dessutom bör
kvinnor med andra medicinska eller obs-
tetriska tillstånd såsom hypertoni eller
hypertyreos, hjärt-, kärl- eller lungsjuk-
dom bedömas noggrant innan eventuella
rekommendationer om träning utfärdas.

Referenser
1. Zhang J, Savitz DA. Exercise during preg-

nancy among US women. Ann Epidemiol
1996; 6: 53-9.

2 Artal R. Exercise and pregnancy. Clin
Sports Med 1992; 11: 363-77.

4. Bung P, Bung C, Artal R, Khodiguinan N,
Fallenstein F, Spatling L. Therapeutic exer-
cise for insulin-requiring gestational diabet-
ics: effects on the fetus – results of a ran-
domized prospective longitudinal study. J
Perinat Med 1993; 21: 125-37.

8. Koniak-Griffin D. Aerobic exercise,
psychological well-being, and physical dis-
comforts during adolescent pregnancy. Res

Nurs Health 1994; 17: 253-63.
12.Hall DC, Kaufmann DA. Effects of aerobic

and strength conditioning on pregnancy out-
comes. Am J Obstet Gynecol 1987; 157:
1199-203. 

15.Artal R, Khodiguinan N, Paul RH. Intrapar-
tum fetal heart rate responses to maternal
exercise. Case reports. J Perinat Med 1993;
21: 499-502.

17.Hatch MC, Shu XO, McLean DE, Levin B,
Begg M, Reuss L et al. Maternal exercise
during pregnancy, physical fitness, and fetal
growth. Am J Epidemiol 1993; 137: 1105-14.

20.Penttinen J, Erkkola R. Pregnancy in endur-
ance athletes. Scand J Med Sci Sports 1997;
7: 226-8.

22.Mayberry LJ, Smith M, Gill P. Effect of ex-
ercise on uterine activity in the patient in
preterm labor. J Perinatol 1992; 12: 354-8.

27.Erkkola RU, Pirhonen JP, Kivijarvi AK.
Flow velocity waveforms in uterine and um-
bilical arteries during submaximalimal bi-
cycle exercise in normal pregnancy. Obstet
Gynecol 1992; 79: 611-5.

29.Clapp JF 3d. The changing thermal re-
sponse to endurance exercise during preg-
nancy. Am J Obstet Gynecol 1991; 165:
1684-9.

31.Clapp JF 3rd. A clinical approach to exer-
cise during pregnancy. Clin Sports Med
1994; 13: 443-58.

32.Exercise during pregnancy and the postpar-
tum period. ACOG Technical Bulletin
Number 189 – February 1994. Int J Gynae-
col Obstet 1994; 45:  65-70. 

37.Van Hook JW, Gill P, Easterling TR,
Schmucker B, Carlson K, Benedetti TJ. The
hemodynamic effects of isometric exercise
during late normal pregnancy. Am J Obstet
Gynecol 1993; 169: 870-3.

39.Carey GB, Quinn TJ, Goodwin SE. Breast
milk composition after exercise of different
intensities. J Hum Lact 1997; 13: 115-20.

41.McMurray RG, Berry MJ, Katz V. The
beta-endorphin response of pregnant wom-
en during aerobic exercise in the water. Med
Sci Sports Exerc 1990; 22: 298-303.

45.Clapp JF 3d, Capeless E. The VO2 maximal
of recreational athletes before and after
pregnancy. Med Sci Sports Exerc 1991; 23:
1128-33.

46.Pivarnik JM, Lee W, Miller JF. Physiologi-
cal and perceptual responses to cycle and
treadmill exercise during pregnancy. Med
Sci Sports Exerc 1991; 23: 470-5.

Summary 

Training and participation 
in athletic events during pregnancy;
physical exercise beneficial for both
mother and child

Karin Henriksson-Larsén

Läkartidningen 1999; 96: 2097-2100.

Physical training and activity during preg-
nancy is very common today, and many women
even continue training after the 25th week of
gestation. Irrespective of its level of intensity,
training has not proved to be associated with ma-
nifest risk. Moderate training seems to be bene-
ficial, by increasing the peripheral effect of in-
sulin among those possibly at risk of gestational
diabetes. Gravidae who train not only tend to be
characterised by better health and self-esteem,
and a lower incidence of depression during
pregnancy, but also find delivery less    strenu-
ous. The offspring of women who train during
pregnancy manifest fewer signs of stress during
delivery, and are usually characterised by better
general condition (e.g., higher Apgar scores). 
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Kontraindikationer 
till träning under g raviditet
1. Graviditetshypertoni.

2. För tidig vattenavgång.

3. Hotande eller för tidig förloss-
ning under denna eller tidigare gravi-
ditet.

4. Dilaterad cervix eller cerklage.

5. Blödning under andra eller tredje
trimestern.

6. Intrauterin tillväxthämning.

Dessutom bör kvinnor med andra
medicinska eller obstetriska tillstånd,
såsom hypertoni, hypertyreos eller
hjärt-, kärl- eller lungsjukdom bedö-
mas noggrant före eventuell rekom-
mendation om träning.

FAKTARUTA 2


