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Om guiden 
 
Idén om att göra en kort gratis guide till nyblivna mammor har varit i mina tankar länge. Jag är 
licensierad PT specialiserad inom kvinnohälsa samt träning under och efter graviditet. Jag är själv 

även mamma till tre barn. Efter mitt tredje barn 2019 började jag fundera över hur jag skulle kunna 
hjälpa kvinnor att komma igång med träningen på ett vettigt sätt efter graviditeten.  

 
För mig är det viktigt att nå ut till så många mammor som möjligt. Därför bestämde jag mig för att 
ge ut en liten guide med info och konkreta övningar varifrån man kan börja bygga upp kontrollen 

och styrkan i bål och bäckenbotten efter en graviditet. 
 
Jag vill att varje kvinna ska få hjälp med återhämtningen samt återträningen efter graviditet. Denna 

guide är mitt sätt att se till att flera kvinnor får mera information om återträning efter graviditet. 
Den här guiden innehåller information som jag själv skulle ha behövt när jag var nyförlöst med mitt 
första barn. Informationen i guiden baserar sig på material från kurser jag gått inom pre & postnatal 

träning (träning under och efter graviditet). 
 
Guiden lämpar sig såväl till kvinnor som fött med kejsarsnitt eller vaginalt. Den lämpar sig även för 

kvinnor som fått barn för flera år sedan men som aldrig riktigt kommit igång med träningen. Jag vill 
ge inspiration samt konkreta tips om hur man kommer igång med träningen efter en graviditet.  
 

Observera att övningarna i programmet är generella övningar för att påbörja 
återträningen av kroppen efter en graviditet. Detta program tar ej i beaktan individuella behov 

av övningsval, därför rekommenderar jag varmt att man besöker en moderskapsfysioterapeut eller 
bäckenbottenfysioterapeut för att få individuella rehab övningar för att sedan fortsätta träningen 
med en PT som är kunnig inom pre & postnatal träning. Ett besök hos moderskapsfysioterapeut 

rekommenderar jag fastän man ej har ont i kroppen eller några symptom på 
bäckenbottendysfunktioner (såsom urinläckage). 
 

All träning utförs på egen risk. Ifall du upplever symptom under träningen såsom tyngdkänslor i 
underlivet, urinläckage eller smärtor i kroppen – Avsluta träningen direkt och fortsätt först när du 
fått klartecken av din läkare eller fysioterapeut. 

 
Guiden innehåller flera videon. Du hittar dom genom att klicka på understreckade ord. 
Alla övningar är filmade, klicka på övningarnas namn för att få fram videon. 

 
Jag hoppas att denna guide hjälper dig att påbörja träningen efter graviditet samt att du får med 
dig konkreta tips samt ”aha” upplevelser. Hashtagga gärna #NiceTreeniguide & @Nicetreeni på 

sociala medier (Facebook/Instagram) när du postar foton/videon av dig när du tränar 
träningsprogrammet från guiden, så att så många kvinnor som möjligt kan ladda ner guiden gratis 
och få hjälp med att komma igång med träningen efter graviditeten! 

 
 

Fanny Indola /NiceTreeni 
www.nicetreeni.com – fanny@nicetreeni.fi 

 

 

https://www.nicetreeni.com/
http://www.nicetreeni.com/
mailto:fanny@nicetreeni.fi


 

Vardagstips 
 
Guiden innehåller enkla, konkreta vardagstips som hjälper dig i återhämtningen efter en graviditet. 
Det vi gör i vardagen påverkar kroppen till stor del. Genom att lägga fokus på vardagliga 

rörelsemönster samt vanor kan du hjälpa kroppen på traven i återhämtningen. 
 
TIPS  1: Hur stiger du upp ur sängen eller soffan? Kanske du är van vid att komma upp ur sängen 

som i en situp/crunch? Kanske du under graviditeten redan blev van vid att stiga upp ur 
sängen/soffan genom att lägga dig ner på sidan och trycka upp dig med hjälp av din hand? 
 

I ett tidigt skede efter graviditeten när magmusklerna samt bindvävnaden (linea alba som är mellan 
de raka magmusklerna) samt bäckenbottenmusklerna ännu är uttöjda är det smart att minimera 
rörelser som enkelt skapar stort tryck mot magen eller bäckenbotten. Såsom en situp/crunch. Därför 

är det smart att efter graviditeten rulla dig till sidan för att sedan trycka dig upp med hjälp av handen 
för att komma upp ur sängen eller soffan. 

 
TIPS  2: Tyngdpunkten ändras för många under graviditeten när magen växer och musklerna samt 
linea alba töjs ut. Eventuella förändringar i hållningen som uppkommit under graviditeten eller efter 

graviditeten är något du kan börja fokusera på efter graviditeten. Att bli mera medveten om i vilka 
positioner du bär din kropp dagligen är ett bra mål att fokusera på redan under graviditeten men 
även efter. 

 
Neutral position är när du står med jämn tyngd på båda benen samt revbenen rakt ovanför 
höften, höftbenen i samma linje som blygdbenet. Tänk dig att du förlänger ryggraden. Bär du alltid 

barnet på samma sida? Testa att byta sida ibland så att kroppen får en mer jämn belastning under 
dagen. Vi vill såklart även hitta kontroll och stöd även i positioner och rörelser som ej är neutrala 
(för ingen av oss är i neutral position 24/7). För många känns det dock enklare att hitta kontroll och 

stöd i corekanistern när man står i en mera neutral position att börja med. 
 
TIPS  3: Placera armstödet på vagnen så att du har armbågarna i 90º vinkel för att få mera stöd 

av hela kroppen att pressa fram vagnen. Pröva även att hålla i vagnen med en hand för att låta den 
andra handen fritt röra på sig framåt och bakåt. Det ger kroppen rotation i bröstryggen vilket kan 

kännas skönt ifall du har en stel bröstrygg av all amning/matning samt bärande av barn. Att variera 
rörelser gör gott för kroppen. 
 

TIPS  4: Bäckenbottenmuskulaturen är efter en graviditet och förlossning uttöjd och behöver 
förstärkning (även kvinnor som fött med kejsarsnitt!). När muskulaturen är uttöjd vill vi såklart 
minimera att utsätta den för ett (för) stort tryck. Satsa på att äta fiberrik mat samt dricka mycket 

vatten för att se till att magen fungerar och du inte behöver lida av förstoppning. Under de första 
dagarna efter förlossning kan du vid behov använda dig av laxerande såsom laxoberon så att du 
inte behöver ”krysta/trycka hårt” när du går på toaletten för att bajsa. 

 
Pröva att placera en liten pall under fötterna när du sitter på toaletten för att få en mera optimal 
position för bäckenbotten. Positionen kan hjälpa dig att avslappna bäckenbotten samt att enklare få 

bajsat, utan att behöva krysta. Tänk på att avslappna bäckenbotten när du går på toaletten, vare 
sig du kissar eller bajsar. 
 

TIPS  5:  Håll handen som yttre stöd på kejsarsnittsärret ifall du hostar eller nyser. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fFMEEXNnL50&feature=youtu.be


 

Magmuskeldelning – Diastasis recti 
 
Under en graviditet så töjs musklerna i buken samt linea alba (fascia och bindvävnad som åker från 
bröstbenet ner till blygdbenet och som även håller ihop vänstra och högra sida av de raka 

magmusklerna.) Det är helt normalt att en delning/töjning av dessa vävnader sker under en 
graviditet men problem kan uppstå efter en graviditet om linea alban inte återfår sin spänst till-
baka. Linea alban ska kännas som en trampolin – stark och ge motstånd. 

 
Tänk dig linea alban mellan de raka magmusklerna som ett brett gummiband. Under graviditeten 
så töjs gummibandet ut och efter graviditeten så ”släpper anspänningen” i buken för att babyn fötts 

och livmodern återgår till sin egen storlek. Gummibandet (linea alba) kan således kännas mjuk och 
uttöjd och gör eventuellt inte sitt arbete ordentligt. Återträningen efter graviditeten bör därför 
fokusera på att stärka upp inte bara linea alban (återfå spänst och motstånd) men även 

magmusklerna, bäckenbottenmusklerna samt hela kroppen. 
 

Corekanistern är vår kärna i kroppen, dvs. oberoende vilken rörelse du gör i vardagen eller under 
träning så bidrar coren till rörelsen. Stödet i coremuskulaturen bör vara i skick för att du ska kunna 
utföra rörelser så bra och starkt som möjligt. Redan under graviditeten men tiden efter graviditet 

bör du minimera eller undvika rörelser som gör att buktrycket trycks ut mot linea alban och bildar 
en pyramid eller limpa i mittlinjen på magen. Linea alban är redan under graviditeten under en 
större stress (magen växer) och vi vill därför undvika/minimera rörelser där vi inte har kontroll över 

buktrycket. Samma gäller även bäckenbottenmuskulaturen och buktrycket, dvs. ifall du i någon 
rörelse/aktivitet känner ett tryck ner mot bäckenbotten eller upplever läckage så bör du minimera 
eller undvika att utföra den rörelsen. 

 
När du stärker upp din kropp efter en graviditet så är det bra att känna efter med fingrarna eller 
händerna att magen inte trycks ut under rörelser eller aktiviteter. När du aktiverar djupa magstödet 

och håller fingrarna på linea alban bör den (mittlinjen) kännas som en trampolin och inte tryckas 
ut/uppåt mot dina fingrar men även ej som ett djup dike heller mellan de raka magmusklerna. Mera 
information om djupa magstödet samt hur du hittar stödet, hittar du längre fram i guiden.  

 
Känner du att magen trycks uppåt eller se ut som en pyramid eller dike, så kan du pröva följande 

punkter för att uppnå bättre kontroll under träningen: 
 
-Kolla din position/hållning 

-Testa olika andningsstrategier 
-Använd händerna/fingrarna för att bedöma spänsten och kontrollen 
-Filma dig/använd spegel för att se vad som händer i coren 

-Minska antalet reps eller vikt i övningen 
-Minska rörelseomfånget 
-Modifiera övningen lättare så att du hittar en god kontakt samt kontroll över övningen 

 
Ifall du prövat ovannämnda men fortfarande känner att du: 
-Inte hittar stödet i coren ordentligt 

-Känner att du måste hålla andan för att kunna utföra övningen/rörelsen 
-Magen trycks ut eller du känner tryck mot bäckenbotten 
 

Då bör du byta övning till en övning där du har kontroll och hittar bra stöd från musklerna och linea 
alban känns spänstig och magen trycks ej ut. 
 



 

Bäckenbotten & vår corekanister 
 
Bäckenbottenmuskulaturen är vårt botten i vår corekanister (Diafragman som lock, djupa mag-
muskeln på framsidan och sidorna samt djupa ryggmusklerna på baksidan.) 

Bäckenbottenmuskulaturen ger stöd för de inre organen, urinröret, urinblåsan, livmodern samt 
ändtarmen. Bäckenbottenmuskulaturen åker upp och ner när du andas. På inandning förlängs 
bäckenbottenmusklerna när diafragman åker neråt och på utandning lyfts bäckenbotten och 

diafragman åker uppåt. Andning är något vi kan och bör ta i beaktan när vi åter tränar kroppen för 
att enklare hitta stöd i mage och bäckenbotten. Mera info om andningen hittar du senare i guiden. 

            

            ← Lock: DIAFRAGMA 
       
 

Baksida: → 
DJUPA RYGGMUSKLER             ← Framsida & sidorna:  

              DJUPA MAGMUSKELN 
Botten: → 
BÄCKENBOTTENMUSKLERNA 

 
Bäckenbottenmusklerna samt magens muskler töjs ut när magen blir större under graviditeten. 
Tyngden mot bäckenbotten ökar när babyn växer och vid en vaginal förlossning så töjs muskulaturen 

ut för att babyn ska ha rum för att födas. Varje kvinna (även de som fött med kejsarsnitt) bör 
således redan under graviditeten samt efter graviditeten träna kontrollen i bäckenbottenmusklerna 
för att få tillräckligt stöd för de inre organen, urinröret, urinblåsan, livmodern samt ändtarmen för 

att minimera risken för att få framfall eller läckage. Bäckenbotten hjälper dig att hålla tätt bland 
annat när du hoppar, nyser eller hostar. Bra kontroll och styrka i bäckenbottenmusklerna kan även 
påverka sexlivet positivt. 

 
Hur tränar man bäckenbottenmuskulaturen då, dvs. Hur kniper man? 
 

Här berättar jag om olika sätt att hitta knipet och lyftet i bäckenbottenmusklerna samt om hur du 
själv kan testa hemma ifall knipet blir rätt. 

 
En viktig del av att träna bäckenbottenmusklerna är även förmågan att kunna avslappna dem. 
Musklerna arbetar inte optimalt ifall de är överspända och överspändhet i bäckenbotten kan även 

orsaka läckage. Har du läckage eller obehagskänslor i bäckenbotten är ett besök hos en 
bäckenbotten- eller moderskapsfysioterapeut aktuellt för att kolla upp vad just din bäckenbotten 
behöver för rehabilitering för att slippa läckage och smärta. Här visar jag några positioner för 

avslappning av bäckenbotten samt hur du kan använda andningen som hjälp att hitta 
avslappningen. 
 

Tips! TÄT är en gratis träningsapp för bäckenbotten som du hittar i GooglePlay butiken i din telefon. 
Appen innehåller olika nivåer för träning av bäckenbottenmuskulaturen. Du kan ställa in påminning 
av träning via appen så att du enklare får regelbundenhet i din bäckenbottenträning. 

 
Det finns även bäckenbottensensorer att köpas som man kan via Bluetooth koppla ihop med 
telefonen för att få feedback av sin träning. Själv använder jag en bäckenbottensensor som heter 

ELVIE. Elvie gör träningen av bäckenbottenmusklerna till ett spel där man genom att knipa och 
avslappna i bäckenbotten får en boll i spelet att åka upp- och neråt. Training made fun! 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S6m0n31KvJw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vLmgDZ5WZZE&feature=youtu.be


 

Framfall (Prolapse/POP) 
 
Framfall är när stödvävnaderna i bäckenbotten inte ger tillräckligt med stöd för de inre organen och 
de sjunker ner. Förekomsten av framfall är väldigt vanligt men många kvinnor har inga symptom 

alls av framfallet och de vet eventuellt inte ens av att de har ett framfall. Det finns dock många 
kvinnor som dagligen har olika slags symptom av framfall. Du kan läsa mera om olika symptom av 
bäckenbottendysfunktioner under rubriken ”symptom”. Det finns flera olika typer av framfall såsom 

exempel: cystocele, livmoderframfall samt rectocele. Man kan ha ett eller flera framfall. Det finns 
även olika grader av framfall, beroende på hur långt nere framfallet är. 
 

Cystocele också kallad urinblåseframfall, är när urinblåsan har sjunkit ner mot främre sidan av 
slidväggen. 
 

Rectocele också kallad ändtarmsframfall, är när ändtarmen har sjunkit ner mot bakre slidväggen. 
 

Livmoderframfall är när livmoderfästena inte ger tillräckligt med stöd för livmodern och livmodern 
åker neråt i slidan. 
 

Viktigt att poängtera är att framfallets grad inte alltid beskriver hur mycket eller lite 
symptom en kvinna har av framfallet. Symptomens mängd är alltid individuellt! 
 

Ifall du misstänker att du har ett framfall så be din gynekolog att undersöka inte endast i 
ryggliggande läge utan även stående. Jag rekommenderar varmt att ta kontakt med en 
bäckenbotten- eller moderskapsfysioterapeut för att få individuell hjälp att stärka upp bäckenbotten 

samt kroppen. En PT specialiserad inom kvinnohälsa hjälper dig att ta dig vidare i din träning men 
tar även i beaktan eventuella framfallet.  
 

Ifall du upplever symptom av framfall eller du ha blivit diagnostiserat är det väldigt viktigt att stärka 
upp helheten (kroppen och hållningen) och inte endast bäckenbottenmusklerna. Hållning, 
kroppspositioner samt kontroll av buktrycket är saker vi bör prioritera för att hjälpa kroppen att bli 

starkare inifrån och ut. Fokusera på dessa saker i vardagen samt under träning. 
 

Att ha framfall betyder inte att du aldrig får lyfta vikter igen (ifall det är det vad du tycker 
om!), men mera om att börja fokusera på grundstenarna för att bygga upp kroppen. Sätt stor fokus 
på teknik, hållning, andningsstrategier, belastning samt rörelser i vardag och träning. 

 
På Facebook finns det olika stöd och diskussionsgrupper för kvinnor med framfall. Rekommenderar 
varmt Haley Sheveners Facebookgrupp: POP Fitness. 

 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.haleyshevener.com/courses


 

Hållning 
 
Neutral position är när du står med jämn tyngd på båda benen, knäna lätt böjda, revbenen rakt 
ovanför höften, höftbenen i samma linje som blygdbenet. Tänk dig att du förlänger ryggraden. Vi 

vill såklart även hitta kontroll och stöd även i positioner och rörelser som ej är neutrala (för ingen 
av oss är i neutral position 24/7). För många känns det dock enklare att hitta kontroll och stöd i 
corekanistern när man står i en mera neutral position att börja med. 

 
 
När du utför övningar eller lyft kan du tänka på att ha revbenen rakt över bäckenet så att diafragman 

är rakt ovanför bäckenbotten. Då är även höftbenen i rak linje med blygdbenet, såsom i en triangel 
framifrån sett: 
 

                Höftben                                      Höftben 
 

 
 
 

 
 
 

 
                                Blygdben 
 

 
 

Neutral position från sidan & framifrån sett 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fFMEEXNnL50&feature=youtu.be


 

Symptomer 
 
Det finns symptom som ger oss information om att kroppen behöver (mera) rehabilitering, 
återhämtning samt strategier för att klara av vardag och träning utan symptom. Ifall du har 

någon/några av symptomen nedan rekommenderar jag dig att kontakta en bäckenbotten-
fysioterapeut eller moderskapsfysioterapeut för att få specifika rehabiliteringsövningar till just din 
kropp och bäckenbottenmuskulatur. 

 
Symptom som antyder på bäckenbottendysfunktion: 
 

-Tryckkänslor i bäckenbotten 
-Du känner av en utbuktning i bäckenbotten  
-Läckage av urin, luft eller avföring 

-Smärta under samlag 
-Du har en känsla av att någonting håller på att falla ner/ur bäckenbotten 

-Du upplever svårigheter att tömma urinblåsan eller tarmen helt 
-Smärta i ländrygg eller höftparti 
-Behov att gå ofta på toalett (fler än 6–8 gånger/dag) 

-Behov att gå på toaletten natt tid 
-Svårigheter att hinna i tid till toaletten för att kissa eller bajsa 
-Svårigheter att insätta eller hålla in en tampong 

 
 
Ifall du under den tidiga postnala tiden påbörjar återträningen bör du pausa eller 

avsluta träningen tillfälligt ifall du upplever symptom såsom: 
 
-Yrsel 

-Illamående 
-Smärta i din kropp (eller kejsarsnittsärr) 
-Efterbörden ökar 

-Läckage av urin eller avföring 
-Tryckkänslor i bäckenbotten 

-Magen trycks ut i mitten som en pyramid 
 
Konsultera din läkare, bäckenbottenfysioterapeut eller moderskapsfysioterapeut före du fortsätter 

träningen. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

Andningsstrategier under träning som hjälper dig 
stärka bäckenbottenmusklerna samt magen 

 

Det finns flera olika andningsstrategier som du kan använda dig av under återträningsperioden för 
att: 
-Hitta musklerna i corekanistern (grundaktivering) 

-Få mera kontroll över musklerna i bäckenbotten samt magen 
-Stärka upp musklerna i magen samt bäckenbotten 
-Integrera musklerna i bäckenbotten samt magen i mera funktionella rörelser 

 
Observera att du inte behöver tänka på din andning och timing för resten av ditt liv men att det kan 
vara till hjälp under återträningen efter en graviditet eller ifall man upplever symptom från 

bäckenbotten eller/och magen och man vill ha lite mera kontroll. Observera även att det är 
individuellt vilken strategi som passar, det finns inte en one size fits all här. Du och din kompis kan 
välja att använda olika strategier för att en viss strategi passar dig bättre och en annan strategi 

passar din kompis bättre. Lek med andningen för att hitta vad som passar dig och din kropp i olika 
övningar! 

 
När du andas in förlängs bäckenbottenmusklerna när diafragman åker neråt och när du andas ut 
lyfts bäckenbotten och diafragman åker uppåt. Andning är något vi kan och bör ta i beaktan när vi 

återtränar kroppen för att enklare hitta stöd i mage och bäckenbotten. Information om hur du hittar 
grundaktiveringen i mage och bäckenbotten hittar du på nästa sida i guiden. 
 

En bra grundregel är att andas ut när du gör den tyngsta delen av en övning för att ge kroppen lite 
extra stöd. Vi vill under utandningen ha en anspänning i bäckenbotten samt magen men äv-en hela 
kroppen. För att referera en fantastisk fysioterapeut från Australien, Antony Lo: 

 
Spread the load, dvs sprid anspänningen i hela kroppen & 

Meet the tension to the task, dvs reglera anspänningen till rörelsen du utför 

 
Det är alltså inte endast magens muskler eller bäckenbotten som gör arbetet utan hela kroppen. 
Hur mycket anspänning i bäckenbotten samt magen ska man då ha? Det beror helt på vad du utför 

för övning. I början när det är lättare övningar med lättare belastning vill vi fokusera på lätt, jämn 
anspänning i musklerna. När du sedan tar vidare träningen och exempelvis har mera tyngd på 
stången så bör du reglera anspänningen för att få rätt stöd för att kunna utöva övningen. 

 
Lyfter du upp ditt barn på 10kg behöver du en annan anspänning i kroppen än när du 

utför marklyft med 100kg på stången. Du bör inte använda samma mängd anspänning 
som du har under marklyften som när du lyfter ditt barn. 
 

När du utför övningar eller lyft i vardagen under återträningsperioden kan du testa dig fram vilken 
av dessa strategier passar dig bäst: 
 

1. Utandning under den tyngsta fasen av en övning. HÄR hittar du ett exempel 
Knäböj: Inandning när du sitter ner, utandning när du pressar dig upp igen 

2. Utandning under hela rörelsen. HÄR hittar du ett exempel 
Knäböj: Inandning i startposition, utandning när du sitter ner & pressar dig upp igen 

 

 

http://physiodetective.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pvCIZ9ym630&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oUMAei9VZS8&feature=youtu.be


 

Information om träningsprogrammet 
 
-Börja med av träna andningsövningen för att hitta mind & bodyconnection, Dvs, lätt 
grundaktivering av vår corekanister (diafragman, bäckenbottenmusklerna, djupa magmuskeln 

samt djupa ryggmusklerna.) HÄR hittar du information om hur du hittar grundstödet med hjälp av 
andningen. 
 

Inandning: Tänk dig att revbenen rör sig åt alla håll (speciellt sidorna men även fram & bak), 
avslappna mage och bäckenbotten under inandningen. 
 

Utandning: Utför ett lätt lyft av bäckenbottenmusklerna samt känn en lätt anspänning i magen 
från sidorna in mot mitten/naveln. Anspänningen ska vara jämn i hela magen. 
 

-Testa dig fram vilken andningsstrategi som hjälper dig bäst att hitta kontakten med mage och 
bäckenbotten samt hjälper dig att hitta kontroll i coren under övningarna. 

 
-Minns att andas när du tränar! Att hålla andan ökar buktrycket mot magen samt bäckenbotten. 
 

-Fokusera på kvalité istället för kvantitet. Bättre att utföra sex (6) repetitioner av en övning med 
god kvalité och fokus, än att utföra tio (10) repetitioner med en inte så optimal kvalité. 
 

-Fokus på att hitta musklerna (mind & bodyconnection) i detta skede istället för att träna hög-
intensivt och hårt. Nu är fokuset på att börja bygga en stark grund som sedan hjälper dig att ta dig 
vidare i din träning, steg för steg. 

 
-Ifall du är i ett tidigt skede efter graviditeten, så ska träningen inte utgöra mera stress eller kännas 
tyngre än aktiviteter i din vardag. 

 
-Utför övningarna gärna 3–5 ggr/vecka eller så ofta som du har tid och ork att fokusera en stund 
på dig själv. 

 
-Du kan utföra övningarna en i taget alla sets (varv) för att sedan gå vidare till nästa övning, 

ELLER så kan du utföra programmet som ett cirkelträningspass där du går vidare från övning till 
övning efter en omgång av en viss rörelse. 
 

-Du kan dela upp övningarna under dagen, så att du utför några övningar på morgon, några på 
dagen och resterande på kvällen. Du kan även vid behov sprida ut övningarna på två dagar istället 
för en. 

 
-Viktigt är såklart att du gör övningarna men ta ingen stress över att du skulle behöva utföra dem 
enligt ett visst tidsschema. Utgå ifrån din kropp, tid och vardag. 
 
-Du behöver ett långt, lätt gummiband, en kudde/boll samt en stol/bänk för att kunna utöva 
rörelserna i programmet 

 
OBS! Träningsprogrammet och denna guide är endast till för att ge inspiration och guidning till var 
man kan påbörja återträningen efter graviditet men observera att kroppen behöver mer tid samt 

återträning än sex (6) veckor för att återhämta sig efter en graviditet. Den här guiden ersätter inte 
individuella träffar med PT eller fysioterapeut.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=pBtYG82pQlU&feature=youtu.be


 

Träningsprogram för återträning efter graviditet 
Vecka 1-2 Vecka 3-4 Vecka 5-6 Repetitioner Vila 

1.Andningsövning 

 
 

 
-Ryggliggande 
-Sidoliggande 

-Sittande 

1.Andningsövning 

 
 

 
-Sittande 

-Knäsittande 

-Stående 

1.Andningsövning 

 
 

 
-Fyrstående 

-Barnets position 

Vecka 1-2: 

1 x 10/position 
 

Vecka 3-4: 
1 x 10/position 
 

Vecka 5-6: 
1-2 x 10/position 

15-30s 

2.Knästående 

stretch av 
höftböjaren + 
sidoböjning 

2.Knästående 

stretch av 
höftböjaren + 
sidoböjning 

2.Knästående 

stretch av 
höftböjaren + 
sidoböjning 

Vecka 1-2: 1 x 8 

 
Vecka 3-4: 1 x 10/sida 
 

Vecka 5-6: 1 x 10/sida 

15-30s 

 

3.Höftlyft med 
boll 

3.Höftlyft med boll 3.Höftlyft  

Vecka 1-2: 1 x 10 
 

Vecka 3-4: 1-2 x 8-10 
 
Vecka 5-6: 1-2 x 10-15 

15-30s 

 
 

4.Ryggliggande 

handsaxning 

 
 

4.Ryggliggande 

bensträckning 

 
 

4.Ryggliggande 

arm och 
bensträckning 

Vecka 1-2: 1 x 10/sida 
 
Vecka 3-4: 

1-2 x 8-10/sida 
 
Vecka 5-6: 

1-2 x 10-15/sida 

15-30s 

 
 

5.Ryggliggande 
snöängel 

 
 

5.Stående snöängel 
mot vägg 

 
 

5.Stående snöängel 
mot vägg 

Vecka 1-2: 1 x 10 
 

Vecka 3-4: 1-2 x 8-10 
 
Vecka 5-6: 1-2 x 10-15 

15-30s 

 
 

6.Knästående 

knäböj 

 
 

6.Knästående 

knäböj 

 
 

6.Boxknäböj 

Vecka 1-2: 1 x10 
 
Vecka 3-4: 1-2 x 8-10 

 
Vecka 5-6: 1-2 x 10-15 

15-30s 

7. Drag till sidan 
med gummiband 

knästående 

7. Drag till sidan 
med gummiband 

knästående 

7. Drag till sidan 
med gummiband 

stående 

Vecka 1-2: 1 x 10 

 
Vecka 3-4: 1-2 x 8-10 
 

Vecka 5-6: 1-2 x 10-15 
 

15-30s 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DFmvP9NsmDc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=q9ABO3Iowow&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LevmfHTtkFU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zTnVAXBNI4M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zTnVAXBNI4M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zTnVAXBNI4M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zTnVAXBNI4M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zTnVAXBNI4M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zTnVAXBNI4M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zTnVAXBNI4M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zTnVAXBNI4M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zTnVAXBNI4M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zTnVAXBNI4M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zTnVAXBNI4M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zTnVAXBNI4M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SBO5jSDR1mQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SBO5jSDR1mQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SBO5jSDR1mQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bfaf0ZLTtPs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8Qm8BtIfVLE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8Qm8BtIfVLE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=b2W9yP04UwA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=b2W9yP04UwA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=P_cu-Cc7QP4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=P_cu-Cc7QP4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=P_cu-Cc7QP4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6LUZ1C6ta2k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6LUZ1C6ta2k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=U0NKSkLCQ9k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=U0NKSkLCQ9k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=U0NKSkLCQ9k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=U0NKSkLCQ9k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yH2jjXocBaw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yH2jjXocBaw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yH2jjXocBaw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yH2jjXocBaw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=r5DWkefEedo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qbLY2rlL3tA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qbLY2rlL3tA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qbLY2rlL3tA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qbLY2rlL3tA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qbLY2rlL3tA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qbLY2rlL3tA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ilbs2KibiBI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ilbs2KibiBI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ilbs2KibiBI&feature=youtu.be


 

Övning Utförande 

Andningsövning 

 

-Hitta en bra, avslappnad (neutral) position i kroppen 

-Fokusera andningen mot revbenen (utåt) på inandning 

-Inandning avslappna mage och bäckenbotten 

-Utandning lätt anspänning & lyft i bäckenbotten samt lätt, 
lugn anspänning i hela magen 

-Fokusera på en lugn, jämn anspänning på utandning och 
hitta avslappning under inandning 

-Tänk ”höftbenen mot naveln” när du gör en anspänning i 

magen 

-Magen ska EJ bukta/tryckas ut 

 

Knästående stretch av 

höftböjaren + sidoböjning 

 

-Placera ett knä i marken (90º vinkel) & andra knäet framför 

dig i 90º vinkel 

-Pressa höftet framåt mha. att spänna rumpan 

-Känn stretchen i höftböjaren under hela rörelsen 

-Lyft en hand upp och sträck armen lätt till sidan på 

inandning, utandning returnera 

 

Höftlyft med boll 

 

-Ryggliggande i neutral position (revbenen och höften i 
samma linje samt höftbenen och blygdbenen i linje med 

varandra) 

-Knäna böjda med fötterna i marken 

-Placera liten boll/dyna mellan knäna 

-Pressa knäna aktivt mot dynan under hela rörelsen 

-Pressa upp höften mha. rumpan, sänk långsamt tillbaka 

-Känn av arbetet i rumpmusklerna 

 

 

Höftlyft  

 

-Ryggliggande i neutral position (revbenen och höften i 
samma linje samt höftbenen och blygdbenet i linje med 
varann) 

-Knäna böjda, benen höftbrett 

-Pressa upp höften mha. rumpan, sänk långsamt tillbaka 

-Känn av arbetet i rumpmusklerna 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pBtYG82pQlU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zTnVAXBNI4M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zTnVAXBNI4M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SBO5jSDR1mQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bfaf0ZLTtPs&feature=youtu.be


 

Övning Utförande 

Ryggliggande handsaxning 

-Ryggliggande i neutral position (revbenen och höften i 
samma linje samt höftbenen och blygdbenet i linje med 

varann) 

-Knäna böjda, fötterna i marken 

-Sträck händerna rakt upp mot taket 

-Saxa händerna långsamt (sträck en hand mot huvudet & 
andra handen mot låret) och returnera till startposition 

långsamt 

-Behåll ryggraden still under rörelsen 

-Revbenen nere under rörelsen (OBS! Håll extra koll på 
revbenen när du sträcker handen mot huvudet) 

 

Ryggliggande bensträckning 

-Ryggliggande i neutral position (revbenen och höften i 
samma linje samt höftbenen och blygdbenet i linje med 

varann) 

-Knäna böjda, fötterna i marken 

-Händerna på höften 

-Sträck ett ben längsmed golvet (knäet hålls lätt böjt) 

-Returnera långsamt och byt ben utan att höften rör på sig 

-Behåll ryggraden still under rörelsen 

 

Ryggliggande arm och 

bensträckning 

-Ryggliggande i neutral position (revbenen och höften i 
samma linje samt höftbenen och blygdbenet i linje med 
varann) 

-Knäna böjda, fötterna i marken 

-Sträck händerna rakt upp mot taket 

-Sträck motsatt hand och motsatt ben långsamt ut, returnera 
och byt sida 

-Behåll ryggraden och höften still under rörelsen 

-Revbenen nere under rörelsen (OBS! Håll extra koll på 
revbenen när du sträcker handen mot huvudet) 

 

Ryggliggande snöängel 

-Ryggliggande i neutral position (revbenen och höften i 
samma linje samt höftbenen och blygdbenet i linje med 

varann) 

-Knäna böjda, fötterna i marken 

-Händerna ovanför huvudet i Y-position 

-Böj armbågarna och dra dem mot revbenen, returnera 

-Behåll ryggraden still under rörelsen samt revbenen nere 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Qm8BtIfVLE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=b2W9yP04UwA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=P_cu-Cc7QP4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=P_cu-Cc7QP4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6LUZ1C6ta2k&feature=youtu.be


 

Övning Utförande 

Stående snöängel mot vägg 

-Blicken bort från väggen, placera fötterna 1–1,5 fot bort 
från väggen 

-Rumpan, skulderbladspartiet samt bakhuvudet fast i väggen 
i en neutral position 

-Behåll revbenen nere samt ryggraden still under rörelsen 

-Armbågarna böjda nära revbenen 

-Sträck upp armarna (längsmed/nära) väggen som ett Y, 

returnera lugnt 

 

Knästående knäböj 

-Placera dig sittande på knäna, rumpan på hälarna 

-Pressa dig upp mha. att spänna rumpan så att höftet 
sträcks ut 

-Kom långsamt ner tillbaka till startposition, repetera 

-Behåll en bra, lång position i ryggen 

 

Boxknäböj 

-Placera en stol/bänk bakom dig 

-Fötterna höftbrett/lite bredare än höftbrett 

-Knäna och tårna i samma linje 

-Sitt långsamt ner så att rumpan rör stolen /bänken, pressa 
dig sedan upp tillbaka genom att spänna rumpan 

-Behåll revbenen ovanför höftet under rörelsen (ribs over 

hips) 

-Du kan använda dig av en käpp för att kontrollera/öva på 
att hålla en neutral position i ryggraden (Käppen fast i 

bakhuvudet, mellan skulderbladen samt vid svanskotan) 

 

Drag till sidan med 
gummiband knästående 

-Knästående med båda knäna i marken, höftet sträckt ut 

-Håll händerna i startposition framför kroppen strax under 
axellinjen 

-Dra händerna rakt till sidorna, returnera lugnt 

-Axlarna avslappnade (bort från öronen) under rörelsen 

-Håll handlederna raka under rörelsen 

 

Drag till sidan med 
gummiband stående 

-Stående i neutral position (revbenen ovanför höften) 

-Håll händerna i startposition framför kroppen strax under 
axellinjen 

-Dra händerna rakt till sidorna, returnera lugnt 

-Axlarna avslappnade (bort från öronen) under rörelsen 

-Håll handlederna raka under rörelsen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U0NKSkLCQ9k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yH2jjXocBaw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=r5DWkefEedo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qbLY2rlL3tA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qbLY2rlL3tA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ilbs2KibiBI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ilbs2KibiBI&feature=youtu.be


 

Ärrmassage 
 
När ett ärr uppstår såsom vid kejsarsnitt eller episiotomi, så börjar din kropp direkt arbeta med att 
läka ihop ärret. Ibland fastnar de olika lagren ihop med varann (såsom fascia, hud samt fettlager) 

vilket kan tex. påverka rörelseomfånget och rörligheten negativt samt orsaka obehag i kroppen. 
 
Du kan jämföra ett ärr med att du har en t-skjorta tajt lagt under jeansen och du prövar att sträcka 

upp handen ovanför ditt huvud, men du får inte ut rörelsen på grund av den tajta t-skjortan (ärret) 
inte glider uppåt. Ärrmassage är viktigt att göra för att uppnå bättre funktion samt flexibilitet i 
vävnaderna (så de olika lagren rör sig bättre.) 

 
Jag rekommenderar dig varmt att besöka moderskapsfysioterapeut eller bäckenbottenfysioterapeut 
som kan ge dig individuella råd angående ärrmassage. Suomen Äitiysfysioterapeutit har en 

gratis guide om ärrmassage (på finska) på sin hemsida. Guiden hittar du här (s. 85-88). 
 

En kort sammanfattning på svenska av ärrmassage guiden som är nämnd ovanför: 
 
Tiden före borttagning av stygnen – Behandling av området omkring ärret 

 
Du kan börja röra och behandla områden omkring ärret (mera än 10cm från ärret) direkt efter 
kejsarsnittet men såret bör få läka ifred före du gör behandling direkt på ärret. 

 
-Börja med att behandla områden kring revbenen och bröstkorgen med lätta rörelser upp och ner, 
sida till sida samt cirkelrörelser. Fortsätt sedan neråt på magen men håll ett avstånd från ärret på 

minst 10cm. 
 
-Utför gärna massagen dagligen eller när du är i duschen 

 
Tiden efter stygnborttagning – Behandling av området omkring samt på ärret 
 

Du kan röra ärret när det läkt. Du kan börja ärrmassagen på samma sätt som ovan men fortsätt 
mot ärret. 

 
-Känn försiktigt på ärret med hjälp av dina fingrar 
 

-Håll fingrarna på ärret och utför rörelser upp och ner, sida till sida samt cirkel/sicksack rörelser på 
hela ärrets längd. 
 

-Du kan även utföra rörelserna under, på samt nedanför ärret 
 
-Rör ärret med lugna, lätta rörelser 

 
När ärret läkt – Behandling av ärret samt området kring kejsarsnittsärret 
 

När såret läkt och gått ihop, ärr bildats och huden är hel så kan du använda lite mera tryck mot 
huden när du utför ärrmassage. Ärret bör röra sig i alla riktningar med huden. 
 

-Du kan knipa ärret och rulla det genom att hålla fingrarna i ett pincettgrepp. 
 
 

https://www.aitiysfysioterapia.fi/
https://www.aitiysfysioterapia.fi/?x118281=175688
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/151324/Rajapuro_Cariina.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

Hur fortsätta med träningen? 
 
Det finns inte en och samma väg för alla att träna efter en graviditet. Vi har olika bakgrunder, mål 
och förutsättningar för att träna och det är något du bör ta i beaktan när du funderar över hur du 

fortsätter att träna. 
 
Vad vill du uppnå med träningen? Hur mycket tid vill och har du att lägga på träning? Hur har 

kroppen återhämtat sig efter förlossning eller kejsarsnitt? Hur länge sedan är det du har fött? Hur 
sover du? Hur god är kontakten och kontrollen med bäckenbotten och magen? Har du smärtor som 
bör kollas upp och rehabiliteras? Är ditt mål att orka i vardagen, dansa zumba, återgå till löpning 

eller crossfit? 
 
Fundera över var du är just nu med återhämtningen och din livssituation samt vad som är ditt mål. 

Vilka steg bör du ta i din träning för att kroppen ska vara stark nog att klara av ditt mål? 
 

Mitt råd till dig är att göra upp en plan (själv eller med hjälp av kunnig PT) för att nå ditt mål samt 
att skynda långsamt. Träna smart för att stegvist komma fram till ditt mål. 
 

Jag har planerat träningsprogram som lämpar sig som fortsättning när du tränat igenom 
träningsprogrammet i denna guide. Träningsprogrammen har flera alternativ till varje övning, så att 
just DU ska enklare hitta en passande övning till just din kropp. Övningarna kan du utföra hemma 

eller på gym och längden på träningspassen är ca 30 minuter. HÄR hittar du mera information om 
träningsprogrammen. 

 

Intention now for intensity later – Brianna Battles (affiliate link) 
 

En vanlig fråga som många kvinnor undrar över är när man kan börja löpträna efter en graviditet. 

Det beror på är mitt svar. Här nedan är några punkter som är bra att kolla igenom före du tar upp 
din löpträning igen: 
 

-Du ska inte uppleva läckage av något slag (urin, luft eller avföring) 
-Du ska ha god kontroll över magen och bäckenbotten (gärna besökt en bäckenbottenfysioterapeut 

för att få fakta om kroppens återhämtning och styrka) 
-Du har styrketränat regelbundet och har god kontroll över kroppen, magen och höftpartiet även i 
enbensövningar 

-Du upplever ingen smärta i kroppen, inte heller tyngdkänsla i bäckenbotten 
 
När du sedan börjar löpträna igen så kan det vara bra att börja vänja kroppen för belastningen 

genom att springa intervaller i raskt tempo. Exempel: börja med kortare sträckor på 10-15sek med 
45–60 sekunders gåvila och upprepa det fem (5) gånger. Fokusera på din hållning och löpteknik 
under intervallerna. Du ska inte försöka spänna bäckenbotten eller suga in magen när du springer! 
När kroppen är redo för löpning så ger bäckenbotten samt magen automatiskt det stöd som behövs!  
 
Ifall du upplever tyngdkänsla i bäckenbotten under eller efter träning, läckage eller smärta i kroppen 

bör du backa lite i din träning till en nivå där du inte fick symptom av träningen. Efter en tid kan du 
pröva igen för att få feedback ifall din kropp är redo för nästa steg i din träning. 
 

 
 Med mycket tålamod och långsiktigt arbete kommer du att nå ditt mål! 
 

https://holvi.com/shop/nicetreeni/section/pt-online/
https://pregnancyandpostpartumathleticism.com/?affcode=119311_xviag6em


 

Länkar 
 
Kvinnan bakom NiceTreeni och #Nicetreeniguiden: Fanny Indola, Personlig tränare med 
specialisering inom kvinnohälsa samt träning under och efter graviditet. NiceTreeni erbjuder PT-

tjänster lokalt i Karleby-Jakobstad området samt PT-Online PT-tjänster på nätet. 
https://www.nicetreeni.com  
 

Wellness for Women by NiceTreeni -Styrketräningsprogram för kvinnor 
 
Här hittar du moderskapsfysioterapeuter runtom i Finland https://www.aitiysfysioterapia.fi/ 

 
Här hittar du bäckenbottenfysioterapeuter runtom i Finland https://www.pelvicus.fi/ 

 

Här hittar du stöd samt information om förlossningsdepression https://aima.fi/ 

 

Facebook grupper: 
 
Synnytyksestä palautuminen - Suomen äitiysfysioterapeutit ry 

 
Aktiivinen synnytys ry:n keskusteluryhmä 
 

Imetyksen tuki 
 
POP Fitness (Diskussionsgrupp för kvinnor med framfall) 

 
The pregnant and postpartum athlete 
 

 
 
 

 

https://www.nicetreeni.com/
https://holvi.com/shop/nicetreeni/product/2494e67cd70f285bd26dcd9e72fb0ff6/
https://www.aitiysfysioterapia.fi/
https://www.pelvicus.fi/
https://aima.fi/
https://www.facebook.com/profile.php?id=399519577141276&ref=br_rs

