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Förord 

Vi vill tacka de respondenter som deltagit i vårt arbete och bidragit med mycket värdefull 

information. Utan er hade detta arbete inte varit möjligt. Tack till respondenterna från 

följande förbund: 

 Brottarförbundet 

 Budo och Kampsportförbundet 

 Svenska Kanotförbundet 

 Svenska Skidförbundet  

 Svenska Simförbundet 



 

 

Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka kvinnliga elitidrottares upplevelser kring att få barn och 

att bli mamma. För att besvara syftet användes frågeställningarna:  

- Hur upplever kvinnliga elitidrottare omställningen från att enbart vara elitidrottande 

till att bli elitidrottande och mamma?  

- Hur upplever kvinnliga elitidrottare förändring gällande fysisk förmåga under och 

efter sin graviditet? 

- Hur prioriterar kvinnliga elitidrottare för att lösa planeringen av träning och 

familjeliv? 

- Hur uppfattar kvinnliga elitidrottare informationen kring graviditeten från svenska 

hälso- och sjukvården? 

Metod 

Metoden som användes i studien är kvalitativ. Studien har genomförts med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer. Fem kvinnor har intervjuats. Studien behandlar områdena; 

graviditet, träning, idrottslig karriär, planering, livsprioriteringar, stöd, barnets hälsa och 

hälso- och sjukvård. Urvalskriterierna innefattade att de kvinnliga elitidrottarna ska ha varit 

elitaktiva på landslagsnivå både före och efter sin graviditet, alternativt ha ett tydligt mål att 

komma tillbaka till sin tidigare nivå efter graviditet. De kvinnliga elitidrottarna har en 

medelålder på 34 år och hade barn i åldrarna 0-5år. De kvinnliga elitidrottarna kommer från 

individuella idrotter och representerar fem olika idrottsförbund som samtliga ingår i 

riksidrottsförbundet.  

Resultat 

Resultatet visar att det finns ett antal gemensamma faktorer hos de kvinnliga elitidrottarna. 

Samtliga menar att den information de fått från svenska hälso- och sjukvården inte var 

relevant i förhållande till deras elitidrottande gällande träning. De kvinnliga elitidrottarna fick 

i olika utsträckning ändra sina träningsprogram under graviditeten. En viktig faktor som var 

gemensamt för alla de kvinnliga elitidrottarna var stödet de hade från familj, anhörig och 

barnvakter. Slutligen så kräver arbetet som elitidrottare och mamma bra prioriterings-, 

planerings- och organisationsförmåga.  

Slutsats 

Varje graviditet är individuell. Gemensamt för de elitaktiva kvinnorna i studien är att det går 

att fortsätta en elitsatsning även efter sin graviditet.  
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1. Inledning 

Inledningen innehåller följande tre underrubriker: introduktion, bakgrund och syfte och 

frågeställning. Under bakgrunden presenteras forskningsläget inom relevanta områden. Dessa 

områden är graviditet, träningsrekommendationer, elitidrott i samband med graviditet och 

upplevelser av graviditet samt träningsrekommendationer efter förlossning.  

1.1 Introduktion 

Graviditetstestet visar två sträck. Hon är gravid. Hon är dessutom elitidrottare och siktar mot 

mästerskapet på hemmaplan. Detta är hennes chans att ännu en gång stå på pallen. Men nu är 

hon gravid. Hur ska hon göra? Sluta med sin elitidrottskarriär? Ge upp den helt och bara bli 

mamma? Nej, hon har bestämt sig. Hon skall försöka satsa på att komma tillbaka efter 

graviditeten. Men fungerar det? Är det möjligt att vara mamma och hålla på med elitidrott?  

 

Scenariot ovan är ett exempel på hur kvinnliga elitidrottare skulle kunna ställa frågor kring 

graviditet i samband med elitidrottskarriär. Detta arbete behandlar området kvinnliga 

elitidrottare, graviditet och vägen tillbaka till elitidrotten. Ämnesområdet, graviditet och 

träning, kan anses som viktigt att studera för att hjälpa gravida elitidrottare att fortsätta vara 

aktiva under sin graviditet och efter förlossningen i största möjliga utsträckning. Vi som 

skriver detta arbete är båda elitaktiva kvinnor som tränar på hög nivå, och vi vill i framtiden 

bli mammor. Att ge upp träningen för en graviditet är dock ett stort steg. En normal 

träningsdos för en elitidrottande kvinna kan ligga på mellan 600-1000 timmar per år, och i 

vissa fall över 1000 timmar. Då en elitidrottande kvinna ligger på så hög träningsdos och är 

van att träna behövs tydliga riktlinjer för vad som fungerar och hur det är möjligt att träna 

under en graviditet utan att fostret påverkas.  

 

Idag upplever vi samt respondenterna att riktlinjerna från svenska hälso- och sjukvården är 

bristande för hur kvinnliga elitidrottare ska fortsätta träna under sin graviditet. Den bristande 

kunskapen inom området öppnade upp möjligheten för oss, att undersöka upplevelser hos 

elitaktiva kvinnor som varit gravida. Vi vill med arbetet undersöka kvinnliga elitidrottares 

upplevelser om hur det är att vara mamma, bilda familj och skaffa barn. Vi vill även 

undersöka hur kvinnliga elitidrottare planerar och strukturerar sin vardag samt sin träning. 

Vår förhoppning är att studien ska bidra till en grund för framtida kvinnliga elitidrottare som 

vill få barn.  
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Graviditet  

En kvinnas graviditet delas upp i tre olika stadier så kallade trimestrar. Första trimestern är 

under vecka 1-12, andra trimestern är under vecka 13-24 och tredje trimestern är under vecka 

25-42. Under första trimestern kan symptom som trötthet, illamående och svettningar 

förekomma. Det kan även hända att kvinnan blir extra känslig då hormonbalansen i kroppen 

förändras. Gällande träning i första trimestern så bör kvinnan lyssna på sin egen kropp. 

Motion kan vara till fördel under första trimestern, då illamående och trötthet kan bli bättre 

genom att motionera och hitta balans i livet. Mellan sjätte och åttonde graviditetsveckan är det 

vanligt att kvinnan besöker en barnmorska för att få hjälp med frågor kring graviditet, bland 

annat gällande motion och kost. (Björklund 2008, s. 28-49) 

 

Andra trimestern är oftast en positiv tid för många kvinnor. Många känner att de lever ungefär 

som de brukade göra innan de blev gravida. Andra behöver dra ned på tempot. Graviditeten 

blir allt mer synlig, men kroppen behöver inte vara så stor och tung ännu. För de flesta 

gravida har illamåendet gått över och de är inte lika trötta längre. Under graviditeten är det 

viktigt att lyssna på kroppens signaler och fortsätta att leva sunt genom att äta varierad och 

bra kost samt röra på sig regelbundet. Sista delen av graviditeten utgörs av den tredje 

trimestern. I första delen av denna trimester är graviditeten fortfarande ganska lugn. Fostret 

har dock blivit större och lika så magen. Många kvinnor känner sig tröttare i denna trimester 

och blir allt tyngre. Andra besvär som kan förekomma under hela graviditeten är trötthet, 

halsbränna, förstoppningar, hål i tänderna, åderbrock, hemorrojder, urinvägsinfektioner, 

förändring i blodtrycket, svullna ben och fötter, svullna slemhinnor, flytningar från underlivet, 

ryggbesvär, foglossningar, svårigheter att sova, yrsel, blödningar och magont. Även i detta 

stadium av graviditeten är det positivt att motionera regelbundet, men kvinnan bör vara noga 

med att lyssna på sin kropp. (Björklund 2008, s. 28-49) 
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1.2.2 Träningsrekommendationer  

Under slutet av 1900-talet var rekommendationer kring träning för gravida kvinnor 

obefintliga. Den gravida kvinnan skulle ligga stilla och vara så lite aktiv som möjligt. Nu på 

2000-talet är detta annorlunda. Enligt en studie är riktlinjerna för gravida kvinnor att de bör 

vara fysisk aktiv minst 30 minuter per dag (Pate, Pratt, Blair, Haskell, Macera, Bouchard, 

Buchner, Ettinger, Heath, King, Kriska, Leon, Marcus, Morris, Paffenbarger Jr, Patrick, 

Pollock, Rippe, Sallis & Wilmore 1995; Haakstad & Bø 2011). Även enligt en 

amerikansk/dansk studie bör en gravid kvinna träna på måttlig intensitet 30 minuter per dag. 

Kvinnorna ska dock vara medvetna om ansträngningen och skatta den enligt Borg -skalan. 

Under träningen bör kvinnorna ligga på en nivå kring 12-15 på skalan. (Juhl, Kragh-

Andersen, Olsen, Madsen, Jorgensen, Aagaard-Nohr & Nybo-Andersen 2007) Borg-skalan är 

en skattningskala för skattad ansträngning med nivåerna sex till 20 (Borg 1982).  

 

Enligt de svenska träningsrekommendationerna för fysisk aktivitet bör gravida kvinnor vara 

regelbundet aktiva och anpassa övningarna efter sin fysiska förmåga och sitt tillstånd (Statens 

folkhälsoinstitut 2008). Gravida kvinnor behöver inte sluta med idrotten utan kan fortsätta 

med idrott så länge det inte gör ont, eller att det leder till sammandragningar. 

Muskelgrupperna i ryggen utsätts för stora påfrestningar under graviditeten och om kvinnan 

lätt får ont i ryggen i början av graviditeten är det viktigt att stärka upp ryggmusklerna redan 

då. (Björklund 2008, s. 32-33)  

 

Olika rekommendationer gällande övningar och intensitet kan leda till förvirring hos gravida 

kvinnor. Gravida kvinnor måste därför guidas och få förståelse gällande vilka fysiska 

aktiviteter som kan utföras och vilka som bör undvikas. (Kawaguchi & Pickering 2010) Vissa 

aktiviteter kan vara jobbiga för gravida. Dessa aktiviteter är till exempel löpning, intensiv 

gymnastik och ridning. Exempel på aktiviteter som är bättre för gravida kvinnor är yoga, 

vattengymnastik och simning. Bröstsim bör dock undvikas för kvinnor med foglossningar, då 

bäckenet utsätts för stora påfrestningar vid bröstsim. Andra aktiviteter som också bör 

undvikas under graviditeten är bland annat styrketräning med tunga lyft. (Björklund 2008, s. 

32-33) Kvinnor som blir gravida behöver motiveras till att träna under graviditeten. 

Kvinnorna behöver bland annat utbildning om varför det är bra att träna under graviditeten. 

Träning under hälsosamma graviditeter har visats sig ge positiva effekter för både mamman 
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och fostret. En hälsosam graviditet beskrivs som när kvinnan inte har några allvarliga 

komplikationer under graviditeten. (Parther, Spitznagel & Hunt 2012) 

 

Gravida kvinnor bör uppmuntras till regelbunden måttlig fysisk aktivitet för att uppnå samma 

hälsofördelar under sin graviditet som innan graviditeten. Dock ska träningen ske på 

individuell basis gällande vilka övningar och vilken fysisk aktivitet som kan utföras. 

Träningsintensiteten bör vara mellan 60-90 % av maximal hjärtfrekvens. För de flesta 

kvinnorna så passar en intensitet med en hjärtfrekvens på 60-70 % av den maximala. 

Riktlinjer från Australien och Nya Zeeland anger vilken nivå gravida kvinnor bör ligga på i 

puls under sin träning. Träning under graviditeten bör inte överstiga en puls på 140 slag per 

minut. Vidare bör träning pågå maximalt under 15 minuter och bör utföras minst tre gånger i 

veckan. (Duncombe, Skouteris, Wertheim, Kelly, Fraser & Paxton 2006) Gravida kvinnor 

kommer naturligt att reducera sin träningsintensitet under graviditetens gång och även 

modifiera träningsprogrammen på grund av ökad vikt och större mage när fostret växer. (Artal 

& O’Toole 2003) Kvinnor som regelbundet tränade innan graviditeten och som har 

okomplicerade och hälsosamma graviditeter kan utföra högintensiva träningsprogram under 

graviditeten under förutsättning att inget gör ont eller känns konstigt. Hälsosamma kvinnor 

som har en bra graviditet kan träna på måttlig intensitet ända till slutet av sin graviditet 

(Barakat, Stirling & Lucia 2008). Under graviditet bör träning och aktiviteter som innehåller 

någon form av närkontakt undvikas. Kontaktidrotter kan leda till trauma för både fostret och 

mamman. Dessa idrotter är bland annat ishockey, vissa kampsporter, fotboll, ridning och 

basket. Gällande tävling så kan det fungera att tävla under första trimestern, beroende på 

kvinnans förmåga och vilken idrott det gäller. (Artal & O’Toole 2003)  

 

1.2.4 Elitidrott och graviditet 

Elitidrottare som vill fortsätta att träna under graviditeten skall enligt riktlinjer från 

Storbritannien kräva tillsyn av läkare inom området graviditet. Läkaren ska ha kunskaper om 

effekterna av ansträngning vid träning för mamman och fostret. Alla gravida idrottare måste 

vara medvetna om att uttorkning kan ske vid värme och stress, samt känna till de 

näringsbehov som kvinnan har under graviditeten. Rutinmässiga kontroller och utvärderingar 

rekommenderas. Läkaren bör hålla kontakt med den person som är ansvarig för den 

medicinska delen hos den idrottsliga organisationen. (Royal College of Obstericians and 

gynaecologists 2006) 
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Ett strukturerat träningsprogram för bäckenbottenmuskulaturen under graviditeten resulterar i 

en ökad muskelkontroll och starkare och flexiblare muskler. Starkare och flexiblare muskler 

är förknippat med färre fall av skador under träning i andra delen av trimestern. Hos en av sex 

kvinnor som utförde träning av bäckenbottenmuskulaturen före förlossningen förhindrades 

urininkontinens och bara en av åtta kvinnor fick urininkontinens efter förlossningen. 

(Salvesen & Mørkved 2004) 

 

Kardel-Reimers (2005) menar att träning på medelintensitet är ofarlig under okomplicerade 

graviditeter. En högre träningsdos fungerar för de gravida kvinnor som kan utföra denna 

träningsdos och är vana vid hög träningsdos innan graviditeten. Vid okomplicerade 

graviditeter kan vältränade kvinnor ha fördel av högintensivträning. (Salvesen & Mørkved 

2004) Kvinnor som kunde fortsätta att bibehålla medel- till högintensitet vid träning under 

graviditeten och efter förlossningen hade en liten men signifikant ökning av maximal 

syreupptagningsförmåga (VO2 max) efter graviditeten. Resultat från studie kan i framtiden 

leda till riktlinjer för träning under graviditeten och för elitidrottande kvinnor. Valet av 

aktiviteter är dock individuellt och kräver därför olika typer av träningsprogram. (Kardel-

Reimers 2005, s. 79-86) 

 

Enligt Salvensen, Hem och Sundgot-Borgen (2012) kan träning på en intensitet på över 90 % 

av maximal hjärtfrekvens hos gravida elitidrottare äventyra fostrets välbefinnande. Detta på 

grund av fetal bradykardi. Fetal bradykardi innebär att fostret inte klarar av att öka sin 

syresättning och därför kompenserar fostret det genom att öka den parasympatiska 

stimulansen. Även hög navelartär pulsiatri kan äventyra fostrets välbefinnande. Hög 

navelartär pulsiatri innebär att pulsen blir högre hos navelartären- Det är genom naveln som 

fostret syresätts och får sin näring. Träning under 90 % av maximal hjärtfrekvens har inte 

påvisats vara skadligt för fostret. (Salvensen, Hem och Sundgot-Borgen 2012) 

 

Kvinnors graviditeter är individuella gällande vad och vilken träning som kan utföras. De 

flesta kvinnliga elitidrottare slutar sin elitidrottsliga karriär i och med att de blir gravida och 

fokuserar på barnet. En idrott som är lättare att fortsätta hålla på med under graviditeten och 

efter förlossningen, är orientering, eftersom denna idrott är familjevänlig och det anses att 

hela familjen kan delta i aktiviteten samtidigt. (Penttinen & Erkkola 1997) 
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1.2.5 Upplevelser av att vara gravid 

Clark, Skouteris, Ertheim, Paxton & Milgrom (2009) menar att många gravida kvinnor 

upplever att graviditeten ger livet en ny mening. Förändringar sker i livsprioriteringar under 

graviditeten, såsom att sätta den egen hälsa och det egna välmående i första hand under tiden 

som fostret växer i magen. Eftersom förmågan att vara fysisk aktiv begränsas vid en graviditet 

undersöktes kvinnors kroppsliga upplevelser i studien. Att vara synligt gravid kan vara en 

ursäkt för att vara stor och där med accepterar kvinnorna att aktivitetsnivån sänks. 

Sammanfattningsvis påvisas det att kvinnor kunde anpassa sig till de kroppsliga förändringar 

som sker under graviditeten, genom att bli medvetna om vad som händer i kroppen och vilken 

funktion kroppen har under graviditeten. Den viktiga känslan av ny mening och ett nytt syfte 

med livet gav kvinnorna en avkopplande kontroll. Clark et al (2009)  visar även att kvinnors 

minskade förmåga att träna under graviditeten kan fortsätta efter förlossningen. Några av 

kvinnorna i studien kände sig frustrerade av att inte kunna få eller kunna träna efter 

förlossningen. De hade inte längre någon ursäkt för att inte vara fysiskt aktiva, eftersom de 

inte längre hade en mage som ursäkt för att inte träna och inte längre var gravida. (Clark et al 

2009) 

 

Kvinnor upplever att livet bör planeras väl för att det skall vara så optimalt som möjligt efter 

graviditeten. Kvinnors liv beskrivs som uppdelat i: innan graviditeten, under graviditeten och 

efter förlossningen, det vill säga när kvinnan har fött barn. Innan kvinnan får barn upplevs det 

som viktigt att njuta av den egna friheten: att ha friheten och göra vad kvinnan vill utan att 

behöva tänka på andra. Detta framgår i en studie av forskarna Söderberg, Lundgren, Olsson 

och Christensson (2011). I deras studie framkommer även att det är viktigt att skaffa en bra 

utbildning, ett bra jobb och ha en stabil ekonomi innan man får barn. Även att hitta en bra 

plats att leva sitt liv på är viktigt innan man får barn. (Söderberg et al. 2011)  
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1.2.6 Efter förlossning 

Rådet från den australiensiska vården till nyblivna mammor är att avstå från intensiv motion 

och återhämta sig från förlossningen och fokusera på att kunna maximera produktionen av 

amningsmjölk. (Clark et al. 2009) 

 

Gällande träning rekommenderas kvinnan att vänta fyra till sex veckor innan träningen 

påbörjas på allvar. Rekommendationerna innehåller också bland annat att utföra en 

läkarundersökning för att se om kroppen är som den ska efter förlossningen. (Artal & 

O’Toole 2003) Efter förlossningen är det vanligt att kvinnor slutar träna. De uppmanades att i 

stället genomföra knip- och bäckenbottenövningar till vecka sju efter förlossningen. Efter 

vecka sju uppmanas kvinnorna att återuppta sin träning. (Kardel-Reimers 2005) Knip- och 

bäckenbottenträning stärker muskler som håller uppe bäckenbotten, muskulaturen finns runt 

ändtarmen, urinröret och kvinnans slida. Ökad styrka i bäckenbottenmuskulaturen underlättar 

även efter förlossningen. (Salvesen & Mørkved 2004) 

 

En studie visar att det inte går att se någon signifikant skillnad gällande födelsevikt hos barnet 

hos elitidrottare jämfört med en kontrollgrupp. Elitidrottare hade dock ett signifikant lägre 

Body Mass Index (BMI) sex veckor efter förlossningen jämfört med icke elitidrottare i en 

kontrollgrupp. (Bo & Backe-Hansen 2007)  

 

I en grupp med elitidrottare som undersöktes, vilket var totalt 30 stycken, fortsatte 18 att 

elitidrotta. Två av dessa 18 uppnådde ett bättre resultat än tidigare, elva var på samma nivå 

och fem uppnådde inte samma nivå. (Penttinen & Erkkola 1997) 
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1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka kvinnliga elitidrottares upplevelser kring att få barn och 

att bli mamma. För att besvara syftet används frågeställningarna:  

 

- Hur upplever kvinnliga elitidrottare omställningen från att enbart vara elitidrottande 

till att bli elitidrottande och mamma?  

- Hur upplever kvinnliga elitidrottare förändring gällande fysisk förmåga under och 

efter sin graviditet? 

- Hur prioriterar kvinnliga elitidrottare för att lösa planeringen av träning och 

familjeliv? 

- Hur uppfattar kvinnliga elitidrottare informationen kring graviditeten från svenska 

hälso- och sjukvården? 

 

2. Metod 

Arbetets metod presenteras efter följande underrubriker: tillvägagångssätt, urval, etiska 

aspekter och intervjubearbetning. Validitet och reliabilitet tas löpande upp under metodens 

underrubriker. 

 

2.1 Tillvägagångssätt 

Studien bygger på en kvalitativ metod eftersom det passar studiens syfte. Studien har 

bearbetats med hjälp av både Kvale och Brinkmanns (2012, s. 118) sju stadier av 

analysprocessen och den kvalitativa analysprocessen (se figur 1) av Hjerm och Lindgren 

(2010). De sju stadierna av analysprocessen är; tematisering, planering, intervju, utskrift, 

analys, verifiering och slutligen rapportering (Kvale & Brinkmann 2012, s. 118). 
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Figur 1. Den kvalitativa analysprocessen (Hjerm & Lindgren 2010). 

 

Studien har genomförts genom intervjuer. Intervjuerna var semistrukturerade med en 

intervjuguide (se Bilaga 1). Semistrukturerad intervju innebär att ämnesområdena för 

intervjuerna är förbestämda innan intervjun samt vilka ämnesområden som behandlas och 

vilken slags information studien vill behandla (Andersson 1985). I denna studie behandlas 

områdena: graviditet, träning, idrottslig karriär, planering, livsprioriteringar, stöd, barnets 

hälsa och hälso- och sjukvård.  

 

Intervjuguiden skapades utifrån relevant litteratur inom området graviditet, elitidrott och 

upplevelser kring graviditet. Intervjuguiden bestod av allmänna, öppna frågor, vilket bjuder in 

den som intervjuas till ett spontant samtal utan påverkan av intervjuaren (Holme-Magnar & 

Solvagn-Krohn 1997) Innan intervjuerna genomfördes en pilotintervju. Efter pilotintervjun 

korrigerades strukturen samt ett få tal frågor i intervjuguiden.  

 

Respondenterna söktes via personliga kontakter och webbplatser och kontaktades därefter via 

e-post. Totalt kontaktades sex personer via e-post, var av en svarade nej. Efter att 

respondenterna bekräftade sitt deltagande fick de information om syftet med arbetet (se 

Bilaga 2). Två av intervjuerna ägde rum på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, två 

utfördes via Skype och en i idrottarens klubblokal. Intervjuerna skedde den 16 oktober 2013, 

den 29 oktober 2013, den 4 november 2013, 7 november 2013 och den 14 november 2013. 

Medeltid för intervjuerna var 43 minuter. Den kortaste intervjun var 37 minuter och den 
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längsta var 55 minuter. Vi var båda med på samtliga intervjuer. Vi bestämde att student ett 

intervjuade personerna som student två hade kontaktat, och att student två intervjuade 

personerna som student ett hade kontaktat. Detta gjordes med tanke på att respondenter hade 

en ytlig kontakt med någon av oss. Samtliga intervjuer har spelats in med hjälp av 

smartphones. Vi ställde så klara och tydliga frågor som möjligt under intervjun så att 

respondenterna skulle uppfatta frågorna så korrekt som möjligt. Om otydligheter förekom så 

klargjordes otydligheterna under intervjuns gång. (Kvale & Brinkmann 2012, s. 105) Efter 

slutförd intervju transkriberats intervjun till text.  

 

Vi var under alla intervjuer passiva men lyssnade aktivt. Vi är medvetna om att den mänskliga 

faktorn kan påverka resultatet. Den normativa cirkeln användes för att skapa frågorna, detta 

för att socialt grundade fördomar stod till grund för frågeställningarna och delar av frågorna, 

det vill säga allmänna värdebaserade uppfattningar och våra egna uppfattningar. (Holme-

Magnar & Solvagn-Krohn 1997) Syftet med intervjuerna har varit att ge en beskrivning av 

verkligenheten. Resultatet kan stämma överens på delar av befolkningen men behöver inte 

stämma överens med alla. Beskrivningen av respondenternas upplevelser ska visa resultatet 

av deras erfarenheter kring ämnet i intervjuerna. Gällande validitet så undersöker vår studie i 

största möjliga mån var den är avsedd att undersöka bland annat baserat på syfte och 

frågeställning. (Kvale & Brinkmann 2012, s. 263-264)  

 

Gällande reliabiliteten i arbetet så handlar det om huruvida respondenterna skulle komma att 

förändra sina svar om någon annan genomförde intervjuerna och om proceduren skulle kunna 

upprepas. Då öppna frågor ställdes under intervjun och få följdfrågor förekom så kan 

reliabiliteten anses vara högre än om ledande frågor skulle ha ställts som oavsiktligt kunde 

inverka på respondenternas svar. (Kvale & Brinkmann 2012, s. 263-264)  

 

2.2 Urval 

För att inkluderas i studien skulle kvinnorna ha varit elitaktiva på landslagsnivå både före och 

efter sin graviditet, alternativt ha ett tydligt mål att komma tillbaka till sin tidigare nivå efter 

graviditet/förlossning. Personerna valdes delvis efter tillgängliga skäl samt genom personlig 

kontakt. Kvinnorna är födda på sent 70-tal och tidigt 80-tal. Kvinnornas medelålder är 34 år. 

Yngsta kvinnan är född 1983 och den äldsta kvinnan är född 1977. Deras barns ålder ligger 

mellan några månader till fem år. Tre av kvinnorna har ett barn och två av kvinnorna har två 
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barn. Alla kvinnor är individuella idrottare och representerar följande fem förbund; 

Brottarförbundet, Budo och Kampsportförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska 

Skidförbundet och Svenska Simförbundet.  

 

Gällande frågan om hur många intervjuer som behövs har vi valt att försöka följa Kvale och 

Brinkmann (2012 s. 129) råd, ”planera att intervjua så många personer som behövs för att ta 

reda på det du behöver veta”.  

 

2.3 Etiska Aspekter 

Innan intervjuerna genomfördes betraktades de etiska aspekter som finns på vetenskapsrådets 

webbsida och det delgavs även intervjupersonerna. Vi har tagit hänsyn till följande regler om 

etiska aspekter; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet). Under informationskrav har vi informerat 

intervjupersonerna om deras uppgift i studien och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. Vi upplyste om att deltagandet är frivilligt och att respondenterna när som helst 

kan avbryta sin medverkan. Enligt samtyckeskravet så har vi hämtat samtycke från samtliga 

respondenterna. Gällande konfidentialitetskrav så har vi frågat om respondenterna vill vara 

anonyma och berättat att vi har tystnadsplikt gällande personliga uppgifter och vad som sker 

och sägs under intervjuerna. Respondenterna sa att de inte behövde vara anonyma men vi 

valde ändå att beskriva respondenterna anonymt. När intervjuerna bearbetats, transkriberats 

och arbetet är avslutat raderas intervjuerna från våra smartphones. Gällande nyttjandekravet 

så har vi informerat respondenterna om att data som samlats in endast kommer att behandlats 

utifrån forskningssyfte.  

 

2.4 Intervjubearbetning 

Intervjubearbetningen har genomförts genom reduktion av data, det vill säga kodning. 

Därefter har presentation av data skett, så kallad tematisering, och slutligen har slutsatser och 

verifiering, det vill säga summering skett. (Hjerm & Lindgren 2010) I det första steget 

samlade vi in data genom intervjuer. Presentation av data har först skett genom transkribering 

följt av analys av transkriberingstexten. I kodningen har vi valt att analysera texterna var för 

sig för att sedan jämföra och sammanställa. Detta för att inte bli påverkade av varandras 

åsikter. Under kodningen har vi knutit samman följande fyra huvudteman/nyckelord; 
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information, träning, planering/prioritering och från elit till mamma. Detta för att underlätta 

identifieringen av texten (Kvale & Brinkmann 2012, s. 217). Kodningen har skett för att 

reducera materialet. När tematiseringen och kodningen har skett inleddes summeringen. 

Under summeringen har vi utmanat våra egna slutsatser. Detta har skett genom att gå tillbaka 

och föra samman slutsatserna för att säkerställa att materialet tolkats rätt. (Hjerm & Lindgren 

2010)  

 

Vi har använt oss av den hermeneutiska spiralen som intervjubearbetningsverktyg. Med den 

hermeneutiska spiralen har vi tolkat materialet ett flertal gånger i båda riktningar det vill säga 

fram och tillbaka. (Radnitzky 1970) En kvalitativ analys är alltid iterativ, vilket betyder att 

man alltid kan göra flera genomgångar av analys materialet. Mättnad, så kallad saturation, 

används ofta som benämning av slutmålet för kvalitativ analys. (Glaser & Strauss 1967, s. 61) 

Under intervjuerna har frågorna upplevts som lätta att förstå för respondenterna, vilket har lett 

till att intervjun blivit mer som ett samtal än som ett ”förhör”. Transkriberingen har skett efter 

intervjuerna genom överföring av muntlig intervju till text. Det som ansetts vara relevant för 

studien har transkriberats. Det vill säga att barnskrik och annat störande ljud har inte 

transkriberades.  

 

För att förenkla för läsaren har citat utifrån intervjuerna redigerats. Talspråk har i vissa fall 

ersatts med ett mer korrekt skriftspråk. Meningar som uteslutits från texten är markerade med 

tre streck inom klammer: [---] och ord eller bokstäver som är uteslutna från texten markeras 

med tre punkter inom klammer: […]. Utan inbördes ordning har respondenterna angivits med 

R1- R5.  
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3. Resultat 

Här presenteras resultatet av intervjuerna. Figuren nedan (Figur 2) visar vår analys och 

bearbetning av intervjutexterna till resultat. Huvudtemana i figur två är; information, träning, 

familj samt från elit till mamma.  

 

Figur 2 – Huvudtema och undertema från analyseringen av intervjutext och bearbetning till 

resultat.   

3.1 Information 

Samtliga respondenter (R) har haft kontakt med en barnmorska. Under frågan vad 

respondenterna fick för information från svenska hälso- och sjukvården gällande träning så 

svarade samtliga respondenter att de inte har fått någon relevant information gällande deras 

idrottande. De fick otydliga svar på sina frågor och all information var väldigt ”luddig” och 

ansågs inte relevant för respondenterna. Respondenterna skulle vilja ha flera och tydliga svar 

på sina frågor.  

 

”Nej, dom sa bara när man tränar så som du [---] du känner nog själv. Jag tror inte att de 

hade så mycket passion faktiskt. Så det var väldigt fritt.” (R1) 

 

”Det fick jag ingen direkt, alltså jag tror att min barnmorska sa det ganska tydligt att ja du 

kan väl det där […] hon sa att jag inte fick gå i trappor, men vi bor ju tre trappor upp utan 

hiss, så att det var inget alternativ.” (R2) 
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Flera av respondenterna saknade någon form av information gällande träning från sjukvården. 

Respondenterna menar att fler skulle behöva röra på sig under graviditeten. Respondenterna 

säger vid flera tillfällen att de mår bra av att träna. 

 

”Sjukvården skulle lätt kunna säga träna mer liksom, för man mår bättre av att träna. Så att 

det vore bra om man rekommenderade att man inte skulle vara rädd för att träna. För det 

säger de ju att om man inte har tränat tidigare ska man inte börja när man är gravid. Men 

jag skulle väl vilja säga att det är ett utmärkt tillfälle när man är gravid.” (R1) 

 

En respondent ifrågasätter även informationen som hon fick kring kost och kostråd. Denna 

information gällde främst light-produkter som respondenten rekommenderades att äta och 

dricka under graviditeten, dock upplevde hon ingen information kring sockerintag.  

 

”Jag reagerade jättestark på det, eller det kändes inte riktigt genomtänkt hela vägen. Alltså 

allt jag stoppar i mig ska jag bygga ett barn av, vafan tänker jag bygga mitt barn av 

hallonbåtar eller?” (R5) 

 

3.2 Träning 

3.2.1 Foglossning 

Alla respondenter har under sin graviditet haft foglossning. Detta har gjort att de har fått 

modifiera sina träningsprogram i olika utsträckning. De flesta av respondenterna kunde inte 

utföra löpning som konditionsträning på grund av foglossning och valde därför andra 

alternativ till konditionsträning. En respondent tyckte till exempel att cykel var ett bättre 

alternativ.  

 

”Jag tränade inte allt, det gjorde jag inte. Och anledningen till att jag inte tränade allt… man 

får ju foglossning, alla fogar i kroppen börjar luckras upp. […] det gör också att man blir 

rekommenderad av alla att inte köra maxstyrka och att inte lyfta. Så jag höll mig till det […] 

löpning slutade jag med tidigt.” (R5) 
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3.2.2 Knipövningar 

Tre av fem respondenter hade gjorde knipövningar innan förlossningen eller tidigare i livet. 

Alla respondenter har gjort knipövningar efter förlossningen. Däremot rekommenderar de två 

som inte gjorde knipövningar innan att andra kvinnor ska göra det innan förlossningen. 

Respondenterna menar att man ska göra det för att känna igen övningen och lättare kunna 

koppla på musklerna i bäckenbotten. En respondent menar att det i första hand handlar om att 

försöka hitta muskulaturen. 

 

”Det försökte jag göra så fort det bara gick […] det gjorde jag ju innan jag började träna 

och det kände som att det var en viktig grej att göra för att överhuvudtaget komma igång med 

träningen” (R3) 

 

Majoriteten av respondenterna började någon form av träning en vecka efter förlossningen. 

Ingen av respondenterna tränade dock löpning direkt efter förlossningen. Däremot fungerade 

cykel, kanot, klassisk skidåkning och styrketräning bra för respondenterna. De respondenter 

som började träna tätt efter förlossningen påpekar att de körde lugnt och kände efter vad som 

fungerade. Respondenterna började i lugnt tempo och trappade sedan upp sin träning efter vad 

som fungerade.  

 

”Jag började i lugnt tempo men sen kände jag efter: När kan jag börja öka tempot? När kan 

jag börja köra intervaller och så? Så det var väl ungefär från första veckan till två månader 

så handlade det om en upptrappning.” (R3) 

 

3.2.3 Att se graviditeten som rehabilitering 

Samtliga respondenter sa att graviditeten har varit som en viloperiod för kroppen från deras 

annars vardagliga liv fyllt av träning och idrottande. Fyra av fem respondenter har under sin 

graviditet passat på att rehabilitera kroppen. När respondenterna inte kunnat träna i samma 

utsträckning har rehabiliteringsträning varit ett bra komplement. Dessa respondenter ser det 

som en positiv rehabiliteringsprocess utan stress och psykisk påfrestning.  

 

”Jag har så himla ont i höger axel så jag passade på att riktigt rehabiliteringsträna axeln så 

jag körde morgon och kväll, jag fick ett program som jag skulle köra en övning på morgonen 
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och en på kvällen. Och då körde jag det i 12 veckor. Jag har aldrig varit så bra i min axel 

någonsin.” (R5) 

 

”Så var jag skadad också. Då ville jag jättegärna ha barn i stället, eller det var en rolig sak 

att fokusera på och då behövde jag inte jobba så mycket med rehabiliteringsträna så då vart 

det naturligt break från tävling och så hård träning.” (R1) 

 

Flera respondenter menar att graviditeten kom lägligt. Några av respondenterna fick 

rehabiliteringsträna och bli bra i sina kroppar. En respondent menar att hon behövde 

rehabiliteringsträna både för den fysiska och mentala hälsan, vilket gav henne ny motivation 

till att fortsätta sin satsning mot nya medaljer och mästerskap.  

 

”Men det kändes positivt och bra, jag behövde det där fysisk och mentalt. Det var mitt i prick. 

De två senaste VM gulden är tack vare graviditeten, det är jag ganska övertygad om.” (R5) 

 

Under intervjun framgår det att några av respondenterna under sin graviditet blev jämförda 

med att vara skadade när diskussionen om stöd från idrottsförbund uppkom. En av 

respondenterna har fått kontinuerligt stöd från sitt idrottsförbund, samtidigt uppger en annan 

respondent att hon inte fick något stöd från samma organisation. 

 

”[---] …det är samma sak som att bli skadad då sätts man på paus. Att man inte då är aktiv. 

Man skall tillbaka till en nivå som de tycker är värd att stötta.” (R1)   

 

3.3 Familj  

3.3.1 Prioriteringar 

Samtliga respondenter menar att livet som elitidrottare är väldigt egocentriskt och upplever att 

prioriteringarna i livet innan sin graviditet var mer egoistiska. Respondenterna menar att 

idrotten fick större plats i livet innan graviditeten. Efter graviditeten medger alla att deras barn 

kommer först, men respondenterna är också enade om att idrotten kommer i andra hand alltså 

inte i tredje hand. 
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”Då är man ganska egoistisk, eller det är väldigt egoistiskt. Det är väldigt skönt och man får 

tänka på sig själv först nästan jämt när man idrottar. Man planerar sin egen sömn och sin 

mat och sin träning först av allt." (R1) 

 

3.3.2 Planering 

Respondenterna menar att det krävs en större planering nu när de har barn jämfört med innan 

de hade barn. De måste planera bättre och vara effektivare i sin vardag. För samtliga handlar 

det om att prioritera. En respondent menar att hon inte lägger lika mycket tid på allt 

runtomkring träningen. Hon är betydligt effektivare i både träning och vardag nu.  

 

”Jag trodde att mycket skulle bli väldigt annorlunda men man slutar ju inte att vara sig själv 

bara för att man blir gravid. Men jag tror att det kan säkert vara så för många, att det blir 

helt annorlunda. Helt klart är [barnet] viktigast och har högsta prioritet om någon skulle säga 

”nu måste du välja här”, men det ena behöver som inte utesluta det andra.” (R5) 

 

3.3.3 Stöd 

När respondenterna första gången lämnade sitt barn till någon annan för att träna eller tävla 

varierar kraftigt. Detta beroende på när tävlingssäsongen ligger och behovet av att träna inför 

något mästerskap i förhållande till födseln. Samtliga respondenter trycker extra på att det inte 

skulle fungera om de inte hade stöd från andra. Detta stöd kommer oftast från familj och 

närstående men också från au pair eller barnflicka. Respondenterna är också väldigt beroende 

av att sin partner och att närstående är positiva till deras idrottande och satsning.  

 

”Ja, det funkar jättebra. Det hade aldrig funkat om inte jag hade haft så mycket kontakter i 

min familj och så många andra kontakter här i stan.” (R2) 

 

”Ja! Vi har stöd i världsklass, annars skulle vi inte kunna leva det liv vi lever.” (R5) 
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3.4 Från elit till elit och mamma 

3.4.1 Kroppslig förändring 

Samtliga respondenter säger att den största förändringen under graviditeten var magen. Man 

blir stor och klumpig. Om respondenterna kände att förändringen till en början var positiv 

eller negativ skiljde sig.  

 

”Stor, stor förändring. Inte jobbig så men bara väldigt annorlunda. Graviditeten var som jag 

hade väntat mig mer än hur det var att få barn. Det var en ännu större förändring.” (R1) 

 

”Ja alltså, jag mådde väldigt bra under min graviditet, alltså det som förändrades var ju i 

stort sett magen.” (R2) 

 

”Jag var ju trött i början, då första tiden men sen så gick det ju över. Men sen så var jag pigg 

egentligen hela tiden faktiskt. Man blir ju liksom otymplig på slutet och så man känner sig… 

man har hög puls och man känner sig ju lite tröttare på slutet.” (R3) 

 

3.4.2 Förändring under graviditeten  

Majoriteten av respondenterna kände ingen positiv förändring under sin graviditet. En 

respondent säger att det positiva var att hon var tvungen att ta det lite lugnt. En annan 

respondent som upplevde en positiv förändring menar på att hon blev stark, tyngre och 

stabilare, men även klumpig.  

 

”Jag var så himla stark. Jag blev tyngre och stabilare jag blev ju klumpigare men jag blev 

stark.” (R5) 

 

De respondenter som upplevde en negativ förändring under graviditeten menade att den 

fysiska formen blev sämre. Trötthet och illamående var också upplevda komplikationer. Flera 

av respondenterna sa också att de var rädda för att skada fostret och för att fostret inte skulle 

få tillräckligt med näring.  
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”Jag ville inte ta ut mig max, för man tycker att det är viktigast att barnet mår bra. Sen kände 

jag att den träningen skulle nog inte gynna mig sen när jag skulle försöka komma tillbaka 

ändå. Så vi tog det väldigt lugnt.” (R1) 

 

”Jag kände mig ju sämre fysiskt än i vanliga fall, hela tiden.” (R3)  

 

3.4.3 Förändring efter förlossningen 

Samtliga respondenter upplevde en positiv fysisk förändring efter förlossningen. De kände sig 

lätta och smidiga i kroppen. En respondent säger att den positiva effekten kom efter cirka två 

månader. Hos de andra respondenterna är den positiva effekten mer svår att definiera i tid. De 

upplevde en positiv känsla. En respondent säger dock att det var svårt att skilja på vad som 

var fysiskt och vad som var mentalt.   

 

”Ja jo, men så var det så direkt efter graviditeten… så fyra månader senare tog jag mitt 

nionde VM guld och då var jag i mitt livs form. Men då intalade jag mig också, att är det 

någon gång som jag har chans att prestera så är det nu. Det är en ryska som aldrig har 

förlorat en tävling i hela sitt liv. Då lyckades jag vinna över henne […] när [fostret] bara var 

några veckor gammal. Sen lyckades jag vinna året efter då [barnet] var fyra månader.” (R5) 

 

”Ja faktiskt, jag skall säga så att jag kände mig dels att jag inte hade lagt samma fokus på 

styrketräningen. Jag var betydligt starkare i kroppen, men jag har inte alls lika mycket 

fettmassa på kroppen, som jag hade innan. Jag har blivit slimmare efter mina graviditeter 

men också då lite på bekostnad av den styrka som man hade i den vikten eller vad man skall 

säga men jag tycker att det har varit lättare att faktiskt droppa vikt efter det eller hålla sig i 

en slimmare form än innan.” (R4) 

 

3.4.4 Att komma tillbaka 

Samtliga respondenter hade som mål att komma tillbaka efter graviditeten men de var också 

medvetna om att det kanske inte skulle gå. Respondenterna menar att få barn var något de 

hade längtat efter men att sluta helt med sin idrott var inget alternativ för respondenterna.  
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”När jag blev gravid hoppades jag bara på att jag skulle kunna träna […] att det skulle gå 

bra och att man skulle klara av att komma tillbaka. Jag ville jättegärna ha barn men jag ville 

fortsätta träna […] om jag kan. Dels så ville jag inte sluta med min idrott […]  men jag ville 

heller inte gå miste om chansen att kunna få barn. Jag kände att det skulle bli fantastisk att 

bli gravid men samtidigt så vet man inte om det går att komma tillbaka. Man hör ju oftast 

bara om dem som lyckas att komma tillbaka, men jag vet ju flera också som fått barn och inte 

lyckas komma tillbaka. Då önskar man att det var mer som ett vanligt jobb att det var 

lättare.” (R1) 

 

”Det handlade nog mer om hur man själv skulle må. Jag älskar barnlivet, nej men det är 

underbart och vara mamma men man måste ha, jag har alltid ansett att det skall finnas en 

balans i livet.” (R4) 
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4. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka kvinnliga elitidrottares upplevelser kring att få barn och 

att bli mamma. Sammanfattningsvis visade resultatet att alla kvinnliga elitidrottare som 

deltagit i vår studie har upplevt sina graviditeter olika. Samtliga respondenter menar att den 

information de fick från svenska hälso- och sjukvården gällande träning inte var relevant för 

respondenterna. Alla har kunnat träna under hela sin graviditet men med modifierade 

program. De kvinnliga elitidrottarna har lyssnat på sina kroppar under graviditeten och efter 

förlossningen. De har gått från att prioritera träningen först till att sätta sitt/sina barn i första 

hand och sedan träningen. De kvinnliga elitidrottarna har blivit effektivare och flexiblare och 

med hjälp och stöd från familj och vänner samt barnvakt går det att fortsätta med 

elitsatsningen. Nedan följer en diskussion kring information, träning, familj samt från elit till 

elit och mamma.  

 

4.1 Information 

Hälso- och sjukvården tar enligt respondenterna för givet att elitidrottare vet hur de ska göra 

med träningen under och efter en graviditet. Elitidrottare är dock inte så bra på att lyssna på 

sina egna kroppar. Elitidrottare tränar oavsett om de gör ont eller inte. Detta menar även 

författaren Sörlin (2011) i sin bok: Kroppens geni, Marit, Petter och skidåkningen som 

lidelse. Detta skulle kunna innebära att en gravid elitidrottare tränar för hårt. Respondenterna 

skulle gärna vilja ha mer och tydligare information från hälso- och sjukvården gällande 

träning i samband med graviditeten. Flera av respondenterna ser informationen från hälso- 

och sjukvården som bristfällig. Ett problem är att hälso- och sjukvården kan ha svårt att ge 

information till kvinnor under och efter en graviditet då vetenskaplig forskning är begränsad 

inom området. Det är svårt rent etiskt att bedriva forskning kring träning med gravida 

kvinnor. En annan anledning till att det finns begränsat med forskning skulle kunna vara att 

kvinnor som är gravida inte vill eller inte är intresserade av att delta i studier för vetenskaplig 

forskning under graviditeten.   

 

En av respondenterna skulle gärna vilja se att hälso- och sjukvården rekommenderar flera 

gravida kvinnor att träna mera under sin graviditet. Respondenten menar att hon mår bättre de 

dagar hon tränar jämfört med det dagar hon inte tränar. En anledning till detta skulle kunna 

vara att idrottande kvinnor kan känna en tillfredställelse och ett lugn av att motionera och 
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utföra träning. Motion kan vara till fördel då illamående och trötthet kan bli bättre genom 

motion. Dock skall försiktighet vidtas vid träning under graviditet. Det är viktigt att kvinnan 

känner efter och anpassa övningarna efter sin fysiska förmåga och sitt tillstånd. (Björklund 

2008; Statens folkhälsoinstitut 2008) 

 

4.2 Träning 

Respondenterna har under sina graviditeter haft problem med foglossningar (det vill säga att 

fogarna i kroppen luckras upp). Detta kan medföra problem framförallt hos de kvinnor som 

vill träna under graviditeten. Respondenterna var tvungna att anpassa sin träning efter sin 

förmåga bland annat på grund av foglossningar. Då respondenterna är elitidrottare har de stor 

erfarenhet av olika träningsformer och borde därmed vara duktiga på att anpassa sin träning. 

Detta kan vara en anledning till att de väljer att fortsätta sin träning oavsett komplikationer 

under graviditeten. Respondenterna anpassar sig efter vad som går att utföra inom sin träning 

och idrott. En anledning till att de fortsätter och träna skulle kunna vara att respondenterna är 

vana och har viljan att träna. En annan anledning skulle kunna vara att respondenterna mår 

bra av att träna och även för att det är lättare för respondenterna att ta sig tillbaka till träningen 

efter graviditeten om de utövar fysisk aktivitet under graviditeten. Träning i tillräckligt hög 

volym under graviditeten kan bibehålla kvinnans ursprungliga kondition (Kardel-Reimers 

2005).  

 

Efter en förlossning menar respondenterna att det handlar mycket om att få kontakt med 

musklerna för att sedan kunna börja träna och gradvis stegra belastningen. Kvinnor 

uppmuntras att efter förlossningen fram till vecka sju utföra knip- och bäckenbottenövningar 

(Kardel- Reimers 2005). Knip- och bäckenbottenövningar var grunden till att respondenterna 

kunde påbörja sin dagliga träning efter förlossningen. En anledning till att respondenterna var 

noggranna med att göra knip- och bäckenbottenövningar efter förlossningen kan vara att de 

hade en stark vilja att komma tillbaka till sin elitsatsning. Elitidrottare är noggranna och 

disciplinerade, framförallt när det gäller träning (Sörlin 2011). En annan anledning till att 

andra kvinnor inte är lika noggranna med knip- och bäckenbottenövningar kan vara att 

allmänheten inte har tillräcklig kännedom om knip- och bäckenbottenövningars effekt för den 

kvinnliga kroppen efter en förlossning, vilket elitidrottande kvinnor verkar ha.  
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Respondenterna menar att några idrottsförbund jämför en graviditet med en skada. Detta på 

grund av att bägge situationerna innebär frånvaro från elitsatsningen. Elitidrottare investerar 

en hel del tid och energi för att kunna prestera på hög nivå inom sin idrott. En allvarlig skada 

kommer sannolikt att uppfattas som en traumatisk händelse i en elitidrottares liv, med både 

fysiska och psykiska konsekvenser. Det påverkar förmodligen känslomässiga reaktioner, den 

fysiska återhämtningen och den psykologiska inverkan på skadan samt individens framtida 

idrottsliga resultat. (Quinn & Fallon 1999). En graviditet skulle möjligen kunna förlänga en 

elitidrottares karriär eftersom kroppen får en naturlig paus med återhämtning och att det 

kanske är lättare arbeta med rehabiliteringsträning under graviditeten. Fyra av fem 

respondenter utförde rehabiliteringsträning av tidigare skada som skett under 

elitidrottskarriären under graviditeten. Detta var något som de inte utfört tidigare. En 

anledning till att de inte utfört rehabiliteringsträningen tidigare kan vara att 

rehabiliteringsträningen tar tid och därför lätt kan bli en stressig situation för elitidrottaren, 

eftersom det stör den vardagliga träningen. En studie visar att stress i samband med att snabbt 

komma tillbaka från en skada kan vara relaterad till rädsla för att skadan återkommer (Podlog 

& Eklund 2005). I vårt arbete framgår att respondenterna hävdar att rehabiliteringsträningen 

fick ta tid under graviditeten och att de inte stressade genom rehabiliteringen samt att den 

skadade delen av kroppen aldrig hade mått så bra tidigare. 

 

För respondenterna kom rehabiliteringen lägligt i och med deras graviditet. Respondenterna 

fick tid att tänka på rehabiliteringen och behövde inte tänka på den idrottsliga karriären i 

samma utsträckning. En av respondenterna tror att hon inte tagit sina två senaste VM guld om 

det inte vore för graviditeten, eftersom hon då hade möjlighet att rehabilitera kroppen 

noggrant och väl. En anledning till att respondenterna inte behövde tänka på den idrottsliga 

karriären under rehabiliteringsperioden då de var gravida skulle kunna vara att graviditeten 

ledder till minskad stress hos respondenterna. Minskad stress kan även det leda till minskad 

rädsla för återfallsskada inom idrotten. När elitidrottare drabbas av en skada leder det till 

stress eftersom inte träningen går att utföra i samma utsträckning som tidigare. En studie visar 

att skador kan ge beteendemässiga och emotionella förändringar, dessa psykologiska 

förändringar kan påverka elitidrottaren i sin satsning att ta sig tillbaka från skadan (Wiese-

Bjornstal, Shaffar & Morrey 1998). 

 

Respondenterna har arbetat med sin rehabilitering under graviditeten, respondenterna är 

medvetna om att det inte kan prestera eller tävla vilket kan medföra att de skyndar långsamt 
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med rehabiliteringen. En effekt som rehabilitering kan medföra skulle kunna vara att 

respondenternas motivation kommer till tillbaka och förstärks. Kroppen mår bra och likaså 

respondenterna. Liksom i en studie av Clark et al. (2009) så har livet efter förlossningen fått 

en ny mening för respondenterna.  

 

4.3 Familj 

Samtliga respondenter hade en egoistisk livsstil innan de blev gravida. Träning var det som 

fick största fokus. Idrotten hade den största platsen i deras liv och kom således i första hand. 

När respondenterna nu har familj så kommer barn/barnen i första hand med självklarhet. De 

menar dock att träningen och satsningen på idrotten inte behöver försvinna ur deras liv utan 

att det går att kombinera så länge de är flexibla och effektiva. När respondenterna inte hade 

någon familj så var elitidrotten och träningen deras allt. En anledning till det skulle kunna 

vara för att lyckas som elitidrottare ”måste man offra allt”. Respondenterna hade längre 

träningspass och ”hängde” mer i sina klubblokaler.  

 

Respondenterna planerar sin vardag och träning bättre nu och är effektivare under själva 

träningen. De kanske inte tränar lika mycket som innan de blev gravida men under själva 

träningspassen är de effektivare. Respondenterna har levt ett liv som präglats av elitidrott, 

med stor disciplin samt ett stort antal träningstimmar under flera år, vilket betyder att 

respondenterna har en bra träningsmässig grund att stå på. Det krävs av elitidrottare att de 

offrar allt för att lyckas. En bra träningsgrund ger möjligheter till effektivare träning och 

kortare träning i tid. (Sörlin 2011) Utan stöd från sin partner, familj och vänner samt barnvakt 

så skulle respondenterna förmodligen inte kunna fortsätta träningen, elitidrottskarriären samt 

den vanliga vardagen som elitidrottare.  

 

4.4 Från elit till elit och mamma 

Samtliga respondenter berättar att den största kroppsliga förändringen som skedde under 

graviditeten var att magen växte och blev större, vilket är naturligt. Det fanns en skillnad 

mellan respondenterna gällande vad som var positivt och negativt under deras graviditeter. 

Alla respondenter upplevde dock stora förändringar under graviditeterna. För vissa var de 

lättare än för andra. Majoriteten av respondenterna kände ingen positiv förändring under sin 

graviditet. En av respondenterna menar på att det mest positiva var att hon var tvungen att ta 
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det lugnt. En graviditet innebär vanligtvis ett naturligt tillfälle att sänka den fysiska 

aktiviteten. Detta beskriver även i en studie, där träningsintensiteten och gravida kvinnors 

träningsprogram reducerades under graviditetens gång på grund av ökande i vikt och större 

mage (Artal & O´Toole 2003).  

 

Flera av respondenterna upplevde att den fysiska förmågan blev sämre under graviditeten . 

Detta upplevdes som en negativ förändring. En anledning till den upplevda fysiska 

försämringen skulle kunna vara att respondenterna inte kunde och inte ville ta ut sig maximalt 

då de var rädda för att fostret kanske skulle påverkas negativt. En intensitet över 90 % av 

maximal hjärtfrekvens kan äventyra fostrets välbefinnande (Salvensen, Hem & Sundgot-

Borgen 2005).  

 

Efter förlossningen upplevde samtliga respondenter en positiv fysisk förändring. De kände sig 

lätta och smidiga i kroppen. En av respondenterna menar att den positiva effekten kom efter 

två månader. Anledningen till detta kan vara att det är svår att definiera en exakt tidpunkt för 

effekterna samt att det är olika för varje individ. En av respondenterna menar att det är svårt 

att avgöra vilka effekter som är mentala och vilka som fysiska. En anledning till att 

respondenterna inte kan definiera sina känslor skulle kunna vara att positiva känslor upplevs 

som positiva oavsett om de är mentala eller fysiska. 

  

Samtliga respondenter hade som mål att komma tillbaka till sitt idrottande efter graviditeten 

men de var medvetna om att det kanske inte skulle gå att komma tillbaka. I en studie har 

elitidrottare fortsätt att tävla efter förlossningen och det visas att, två av 18 uppnådde bättre 

resultat än innan förlossningen och elva var på samma nivå som innan förlossningen 

(Penttinen & Erkkola 1997). En anledning till att respondenterna inte vet om det går att 

komma tillbaka är att det inte vet hur kroppen kommer att reagera på graviditeten och 

förlossningen. För en del av respondenterna tog det längre tid att komma tillbaka jämfört med 

andra. Några av respondenterna har precis påbörjat sin resa tillbaka mot elitidrott och de vet 

inte än om det är möjligt att komma tillbaka till samma nivå som de var på innan. 

Respondenterna vet inte i förväg hur bra deras resultat kommer att vara efter förlossningen 

utan de måste prova sig fram för att känna sin förmåga inför kommande elitsatsning.  
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4.5 Svagheter och styrkor 

Metoden, intervjuer, som vi valde var ett bra val, eftersom den passade studiens syfte och 

frågeställningar. Vi fick relevanta svar på våra frågor av respondenterna. Vi upplevde en 

mättnad gällande den information som respondenterna gav under intervjuerna. Alla 

intervjutillfällen har varit lätta att boka då respondenterna varit flexibla gällande tider.  

 

Intervjuerna som skedde via Skype fungerade bra även om vi innan genomförandet var 

fundersamma över ljudet och om inspelning skulle fungera. Gällande andra metoder för 

studien så fanns tankar på att använda enkäter. Dock upplevde vi att intervjuer skulle passa 

bättre då syftet och frågeställningar lättas besvaras genom de kvinnliga elitidrottarnas 

upplevelser och eftersom den urvalsgrupp som vi valde att rikta in oss mot inte är så stor.  

 

Det var svårt att finna relevanta vetenskapliga artiklar inom området graviditet och elitidrott 

för studien. Detta kan ses som en styrka för arbete då det är ett outforskat område. En annan 

styrka som vi har upplevt genom att arbeta tillsammans har varit att vi kunnat utbyta idéer och 

kunskap. En svaghet med studien skulle kunna vara att respondenterna endast representerar 

individuella idrotter och då inte uppvisar en helhetlig bild av idrottsvärlden. Dock är det en 

styrka att respondenterna representerar olika idrotter, både kraftsport samt aeroba och 

anaeroba idrotter.  

 

4.6 Fortsatt forskning 

Eftersom forskningen kring träning och graviditet är begränsad så är det svårt för hälso- och 

sjukvården att ge klara och tydliga råd till gravida kvinnor. Vi skulle därför gärna vilja se 

flera studier i framtiden inom området graviditet och elitidrott. Kvinnor kommer inte att sluta 

att bli gravida och föda barn.  

 

Vi skulle även vilja se vidare forskning om hur fostret påverkas i träningssammanhang, då det 

idag är begränsat med forskning på fostret i träningssammanhang. Som tidigare nämnt finns 

det vissa svårigheter att utföra forskning på gravida kvinnor på grund av etiska aspekter. Vi 

skulle även vilka se mer forskning gällande foglossningar. Denna är också bristfällig på grund 

av etiska aspekter. Vi skulle vilja veta om det är någon skillnad på foglossningar hos tränande 

kvinnor och icke tränande kvinnor samt om det är någon skillnad mellan första och 
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nästkommande graviditet. Vi hoppas att framtiden kan ge mer och säker forskning så att det 

blir möjligt att bedriva forskning på gravida kvinnor. Dock skulle forskning redan idag i 

större utsträckning kunna utföras på elitidrottare efter förlossning.  

 

 

5. Slutord 

Vi finner ingen direkt lösning på dilemmat angående fler studier och bättre forskning inom 

området träning och graviditet. Ett alternativ skulle kunna vara att elitidrottare i samband med 

sin graviditet och sin fortsatta satsning på idrotten får stöd från personer på till exempel 

förbundet. Vi skulle gärna vilja se en person som kan ansvara för gravida elitidrottande 

kvinnor under deras graviditet och fortsatta karriär. Denna person skulle kunna vara knuten 

till Sveriges olympiska kommitté (SOK), riksidrottsförbundet (RF), specialidrottsförbundet 

(SF) eller liknande. Det finns flera exempel på idrottande kvinnor som fått ekonomiskt SOK 

stöd som sedan under sin graviditet blivit av med stödet. Detta har framkommit i media och 

från några av respondenterna i detta arbete. Vi tycker att det är märkligt att det inte finns 

några tydliga riktlinjer för hur graviditet i samband med elitidrott skall behandlas.  

 

Två av respondenterna har två barn var och berättade under intervjuerna att vid andra 

graviditet så kände de sig mer förberedda och tryggare i sina roller, genom erfarenheten från 

första graviditet. Om flera elitaktiva som blir gravida skulle kunna få ta del av de erfarenheter 

och upplevelser från andra elitaktiva kvinnor som varit gravida skulle kanske förstföderskor 

bli tryggare och få en förståelse för hur graviditeten och förlossningen kommer att vara och 

även kanske får information om vad som går att utföra och vad som bör undvikas.  

 

Vi hoppas att flera förstföderskor skulle vilja vara mer öppna kring sina graviditeter för att 

underlätta för andra och på så sätt skapa riktlinjer för elitidrottande kvinnor. Graviditeterna 

kommer förmodligen att vara olika men några upplevelser samt känslor kanske kommer att 

upplevas lika. Informationen från förstföderskor som deltagit i vår studie kan hjälpa andra 

gravida kvinnor, genom att de får ta del av denna information. Vi anser att denna information 

är värdefull för alla gravida kvinnor som vill träna under sin graviditet. Vi tror även att det 

gäller att utbilda och ge kunskap till personer som vill arbete med gravida kvinnor och 

träning. Dessa personer kommer att kunna fokusera betydligt mer på området träning under 

graviditet. De skulle därför kunna leda och vara bollplank åt de gravida kvinnorna som vill 
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utföra träning under graviditeten och efter förlossningen. Nedan följer ett fiktivt scenario om 

att det faktiskt är möjligt att kombinera elitidrott och att vara mamma.  

 

Hennes dotter är nu snart ett år gammalt. Hon har varit noga med knip- och 

bäckenbottenövningar, återtagit sin träning på fullaste allvar och med hjälp av sin man och 

mor- och farföräldrar har hon lyckats ta sig till VM i Frankrike. Hennes mål är att stå högst 

upp på pallen. Hennes förberedelser är inte som alla andras, men hon vet att det är möjligt. 

Hon har varit elitidrottare länge, känner sin kapacitet och vad hon går för. Nu skall hon ta 

hem det här, som nybliven mamma tävlande på elitnivå. 
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I 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

Bakgrunds information 

1. Namn: 

2. Vill du vara anonym i arbetet? 

3. Födelsedatum: 

4. Vart bor du? 

5. Civilstatus:  

Graviditet 

1. Vid vilken ålder födde du barnet? 

2. I vilken månad föddes barnet i?     

a. Första?   

b. Andra? 

3. Hur upplevde du din graviditet gällande kroppsligförändring?   

a. Viktökning? 

b. Humör? 

Träning 

1. Största meriter året före din graviditet? 

2. Fick du problem som gjorde att du inte kunde träna? 

a. Hur var upplevelsen att inte kunna träna? 

Under 

1. Hur såg ditt träningsupplägg ut under graviditeten? 

2. Var det någon träning du inte kunde göra som har stor relevans som elitidrottare inom 

din idrott? 

3. Upplever du att det har blivit någon positiv förändring i din fysiska förmåga under 

graviditeten?  

4. Upplever du något negativ förändring i din fysiska förmåga under din graviditet? 

Efter 

1. Hur såg ditt träningsupplägg ut efter graviditeten?  

a. Hur lång tid efter födseln började du träna? 

b. Fokusering kring muskelgrupper? 

c. Muskelgrupper svagare? 

d. Muskelgrupper starkare? 

e. Knipövningar 

2. Upplever du att det har blivit någon positiv förändring i din fysiska förmåga efter 

graviditeten?  

3. Upplever du att det blivit någon negativ förändring i din fysiska förmåga efter 

graviditeten? 

4. Vad har du för mål efter graviditeten: 

a. Uppnådde du dina mål? 

5. Meriter efter din graviditet? 



II 

Idrottslig karriär 

Planering 

1. Hur kände du inför att bli gravid med tanke på din karriär? 

2. Upplevde du att du planerade din graviditet efter din tävlingssäsong? 

3. Vad hade du för tankar kring din idrottsliga karriär när du blev gravid?  

4. Hur upplevde du ditt val att vilja återuppta din träning efter graviditeten? 

Livsprioriteringar 

1. Hur upplevde du din prioritering i livet innan graviditet? 

2. Hur upplevde du dina prioriteringar i livet efter graviditet? 

3. Hur tycker du att andra människor upplever dina prioriteringar? 

a. Positiva? 

b. Negativa? 

Stöd 

1. Har ni stöd från familj eller andra närstående i och med din elitsattsning? 

2. Uppskatta hur stor del av veckan får ni hjälp av familj/närstående med barnpassning?  

3. Upplevde du något stöd från SOK/liknande?  

a. Ekonomiskt? 

4. Upplevde du något stöd från din klubb? 

a. Ekonomiskt? 

5. Upplevde du att du fick några rekommendationer gällande träning? 

Dagis, barnets hälsa 

1. Går barnet/barnen på dagis?  

2. Hur mycket vistas barnet på dagis i veckan? 

3. Upplever du att ni inom er familj har några restriktioner för ditt barn gällande 

hälsa? 

4. Upplever du att ni inom er familj har några restriktioner för ditt barn gällande 

bakterier?  

Idrottande sambo 

1. Är din sambo idrottare? 

a. Hur påverkas er familjeliv av att din sambo är aktiv inom idrott?  

Hälsa och sjukvården 

1. Vad fick du för information från sjukvården/barnmorska gällande träning? 

2. Vad hade du för kontakt inom sjukvården? Läkare? Barnmorska?  

3. Fick du någon annan information? 

4. Saknade du någon information från sjukvården? 

5. Fick du någon annan idrottsrelaterad information?  

Har du något att tillägga i intervjun? 



III 

Bilaga 2 – Information till respondenterna 

Hej! 

Vi har kontaktat dig tidigare angående att vara med i vårt examensarbete gällande graviditet och 

elitidrottare.  

I bifogad fil får du lite mer information om vad vårt examensarbete kommer att gå ut på.  

Vi är nu i fas att boka in intervjuer med dig, intervjun kommer att ske den 16 oktober. Om det 

inte skulle passa så löser vi de då:) 

Vi som arbetar med examensarbetet heter Lisa Skoglund, 24 år och Sara Widgren, 22 år. Lisa är 

aktiv inom längdskidåkning och elitaktiv inom armbrytning. Sara är elitaktiv inom ju-jutsu. 

(kampsport). Vi studerar termin 5 av 6 på Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm, där vi 

läser Tränarprogrammet.  

Mvh,  

Lisa & Sara 

 PM - Examensarbete  

Allmän information  
Lisa Skoglund    Sara Widgren   

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Titel: Elitidrottare – före, under och efter graviditeten. 

 

Forskningsproblem  

Ämnen tillkom efter läsning av boken Viktig, från matmissbrukare till träningsförebild (2013) 

skriven av Terese Alvén, Terese Alvén skriver även en blogg om träning för gravida och 

mammor, www.sparkimagen.se. Litteraturen var begränsad och det som fanns vände sig till 

vanligt tränande individer/mammor. Då båda studenterna är elitaktiva tjejer och som någon gång i 

framtiden vill bli mamma ansågs ämnet relevant. Den bristande kunskapen inom området 

elitatktiv och gravid var en självklarhet att jobba vidare med. Inriktningen inom uppsatsen 

kommer därför att rikta sig till gravida elitidrottare. När kvinnliga elitidrottare bestämt sig för att 

bli gravid skall det vara en möjlighet att välja och fortsätta vara elitaktiv efter förlossningen. 

Graviditeten skall inte bli ett hinder i karriären utan kunna ses som en möjlighet till att bygga 

upp/starta från början, få ny motivation och massa nya erfarenheter.  

 

Forskningsläge  
Vid litteratursökning direkt på gravid elitidrottare är ämnet svårt att få fram relevant forskning på. 

De förekommer dock forskning om elitidrott för kvinnor och forskning kring graviditet. Hittills 

har sökning gjorts via Pubmed, SportDiscus och Googel Scholar. Dock skall mera sökning ske 

inom området graviditet och kvinnlig elitidrottare.  

 

Syfte  
Syftet med detta arbete är att ta del av kvinnliga elitidrottares upplevelser kring sin graviditet. 

Arbetet kommer också att inrikta sig till att undersöka hur man bäst anpassar sig till omställningar 

kring graviditeten.  



IV 

Bilaga 3 – Litteratursökning  

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka kvinnliga elitidrottares 

upplevelser kring att få barn och att bli mamma.  

 

- Hur upplever kvinnliga elitidrottare omställningen från att enbart vara elitidrottande 

till att bli elitidrottande och mamma?  

- Hur upplever kvinnliga elitidrottare förändring gällande fysisk förmåga under och 

efter sin graviditet? 

- Hur prioriterar kvinnliga elitidrottare för att lösa planeringen av träning och 

familjeliv? 

- Hur uppfattar kvinnliga elitidrottare informationen kring graviditeten från svenska 

hälso- och sjukvården? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 

 
Pregnancy  

Pregnancy and elite athletes 

Experience of pregnancy 

Training during pregnancy 

Recommendation of training during pregnancy 

Pelvic floor training during and after pregnancy 

 

Family, support during and after pregnancy 

Psychology among elite athletes 

Injury and psychology and elite athletes 

Motivation for elite athletes 

Injury in elite athletes 

Motivation, comeback in elite athletes 

Return from injury 

Sport injury of elite athletes 

Sport related injury for elite athletes 

From injury to full recovery 

Return to sport after injury 



V 

Recommendation for training after injury  

Graviditet och träning 

Upplevelser av graviditet 

Träning under graviditet 

Knipövningar under och efter graviditeten 

Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet 

Svenska träningsrekommendationer för gravida 

 

Var har du sökt? 

 
Pubmed 

SportDiscus 

Google Scholar  

 

Sökningar som gav relevant resultat 

 
SportDiscus:  

Exercise during pregnancy 

Training during pregnancy 

Pregnant athlete 

Pregnant elite athlete 

Experience of pregnancy 

 

Google Scholar: 

Exercise during pregnancy and the postpartum period.  

Women’s body-related experiences and mood during pregnancy and the postpartum.  

Effects of intense training during and after pregnancy in top-level athletes.  

The pregnant athlete   

Recommendation for training during pregnancy  

Pregnancy in endurance athletes.  

Benefits of exercise during pregnancy.  

Exercise in Pregnancy.  

Pelvic floor muscle training during pregnancy 

Pelvic floor training 

Fetal wellbeing 



VI 

Women’s experience of fertility, pregnancy and parenthood.  

Response to sport injury: psychological and sociological dynamics 

Injury and psychology and elite athletes 

Return from injury 

The changes in psychological characteristics and reactions of elite athletes from injury until 

full recovery 

 

Kommentarer 

 
Sökning har gjort både genom att söka på graviditet men även genom att söka om elitidrott & 

graviditet, även upplevelser kring graviditet och träning under graviditet. Detta för att täcka 

upp ett större område om graviditet då vi kände att det var begränsat med litteratur inom 

området.  

Sökning har till största del gjorts via Google scholar då sökning på referenser från tidigare 

arbeten har använts. Studenterna har med hjälp av tidigare arbeten och artiklar letat efter 

källor från tidigare arbeten för att bredda området och försöka få tag på och leta efter flera 

vetenskapliga artiklar.  Studenterna har vänt och vridit på sökorden för att få fram flera 

artiklar det har dock varit svårt och begränsat. Men genom att studenterna lyckats bredda 

området och även kollat på träning generellt för kvinnor så fick studenterna tag på flera 

vetenskapliga artiklar.  

 


