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Sammanfattning 

Bakgrund 

Kvinnor upplever menstruationscykeln olika, men majoriteten verkar påverkas i någon 

utsträckning. Det kan vara såväl psykiska- som fysiska besvär. Genom cykeln fluktuerar 

hormoner som verkar kunna påverka fysisk prestation enligt vissa studier. Avsaknaden av 

studier som undersöker hur kvinnor upplever fysisk prestation under sin menstruationscykel 

motiverade till genomförandet av denna studie. 

Syfte 

Att undersöka fysiskt aktiva kvinnors upplevelse av träning under menstruationscykeln och 

dess inverkan på den fysiska prestationen. 

 

Metod 

En kvalitativ design användes. Semistrukturerade intervjuer med sex stycken fertila, fysiskt 

aktiva kvinnor med regelbunden menstruation senaste året genomfördes. Materialet 

bearbetades genom en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheims och Lundmans induktiva 

metod. 

Resultatsammanfattning 

Fyra huvudkategorier identifierades; “variation i sinnesstämning”, “motivation”, 

“anpassning”och “prestationsvariation”. Kategorierna beskrev faktorer som påverkade den 

fysiska prestationen under menstruationscykeln. Menstruation beskrevs ofta med symptom 

som hade en negativ effekt på träning och ägglossning det motsatta, men upplevelserna 

varierade 

Slutsats 

Kvinnor som är fysiskt aktiva verkar uppleva en påverkan på fysisk prestation på grund av 

menstruationscykeln. Det verkar också som att den påverkan som upplevs förändrar sig 

beroende på cykelns faser. Det är dock ej helt klarlagt om denna påverkan är en faktisk fysisk 

försämring eller enbart en upplevelse av fysisk försämring.  

Keywords 

Menstrual cycle, experience, physical performance, qualitative study. 



Abstract 

Background 

Women experience the menstrual cycle differently, but a majority seems to be affected to 

some extent. It can be psychological- as well as physical symptoms. Through the menstrual 

cycle, hormone levels changes, that seem to have an impact on physical performance 

according to some studies. The absence of studies investigating how women experience 

physical performance during their menstrual cycle motivated the implementation of this 

study. 

Purpose 

To investigate the experience of exercise during menstrual cycle and its effect on physical 

performance in women who are physically active. 

Method 

A qualitative design was used. Semi-structured interviews with six fertil, physically active 

women, regularly menstruating during the last year. A qualitative content analysis was used 

according to Graneheim and Lundman´s inductive strategy. 

Results 

Four categories were identified; "mood variation", "motivation", "adjustment" and 

"performance variation". The categories described factors that influenced the physical 

performance during the menstrual cycle. Menstruation were often described with symptoms 

that had a negative effect on exercise and ovulation the opposite, but experiences variated. 

Conclusion 

It seems as women who are physically active experience an impact on physical performance 

due to the menstrual cycle. It also seems that the impact they experience changes depending 

on phase in the menstrual cycle. However, it's not entirely clear whether this influence always 

really is a physical deterioration or just an experience of a physical deterioration. 

Keywords 

Menstrual cycle, experience, physical performance, qualitative study. 
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Bakgrund  

Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät Hälsa på lika villkor visar på en jämlik 

könsfördelning bland svenska kvinnor och män som är regelbundet fysiskt aktiva (1). Det som 

fysiologiskt skiljer biologiska kvinnor och män är bland annat hormonuppsättningen, där 

kvinnors hormonnivåer fluktuerar över tid (menstruationscykeln) medan mäns hormoner är 

mer statiska. Denna endokrina skillnad har ofta använts som explikation för att motivera till 

att majoriteten av forskningen utgår från män (2). Historiskt sett har det ansetts enklare att 

utföra studier på kvinnor under den period i menstruationscykeln då hormonnivåerna är som 

lägst, det vill säga tidig follikelfas, för att undvika eventuell bias baserad på hormonerna 

östrogen och progesterons eventuella inverkan på resultatet. Därmed är studier utförda på 

kvinnor är inte bara numerärt färre, utan tämligen onyanserad (3,4). 

      

Kvinnor har olika upplevelser kring sin menstruation, vissa upplever sig få sämre 

koncentrationsförmåga, sämre tålamod och känner sig mindre effektiva på arbetet (5). För 

somliga blir besvären så stora av menstruationen att de måste vara hemma från arbetet eller ta 

pauser under arbetsdagen. För andra kräver symptomen inte alls samma hanteringsstrategier, 

utan lättare rutinförändringar (6). Kvinnor har rapporterat att de känner av mer symptom 

under senare delen av lutealfasen (de två sista veckorna av menstruationscykeln) jämfört med 

senare delen av follikelfasen (de två första veckorna av menstruationscykeln) (7), exempel på 

dessa symptom är ångest och depressiva symptom (8). 

En studie publicerad 2006, undersökte hur elitidrottare inom basket, volleyboll, taekwondo 

och judo, upplevde att menstruationscykeln påverkade den fysiska prestationen. En stor del av 

deltagarna, 71% tyckte att dom mådde bra under de fjorton dagarna av menstruationscykelns 

första del, 62,2% tyckte att deras prestationsförmåga var oförändrad under menstruationen 

och 21,2% ansåg att deras prestationsförmåga försämrades. Vid menstruation under tävling 

tyckte 16,6% av deltagarna att deras prestation förbättrades, 62,2% att deras prestation var bra 

och 21,2% att deras prestation försämrades (9). Det finns alltså variationer i kvinnors 

erfarenheter av menstruationscykeln. En nyare enkätstudie på elitidrottande kvinnor 

rapporterar att drygt en fjärdedel, 27,2% svarade att de vid enstaka tillfällen blivit tvungna att 

ställa in ett träningspass på grund av problem med menstruation och en majoritet, 67,2% av 

de svarande hade aldrig behövt ställa in. En fjärdedel, ganska precis, svarade att de vid 
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enstaka tillfällen behövt planera träning eller tävling på grund av menstruationen men 

majoriteten, 67,2%, planerade aldrig träning eller tävling efter menstruation (10).  

Studier finns som undersökt hur kvinnor upplever menstruationscykeln och det finns studier 

som kartlagt upplevelsen av menstruationscykelns påverkan hos elitidrottande kvinnor. 

Men det saknas studier som undersökt hur motionerande kvinnor upplever hur deras fysiska 

prestation påverkas av menstruationscykeln. 

 

Menstruationsrelaterade besvär 

Trots att det inte är fullständigt klarlagt vilka mekanismer som bidrar till 

menstruationsrelaterade besvär så visar studier att upp till 80% av fertila kvinnor upplever 

någon form av menstruationsrelaterade besvär och att upp till 50% upplever att besvären 

påverkar deras vardag i så hög grad att de någon gång söker vård (11). Samtidigt varierar 

prevalensen stort i olika studier på grund av att symtomkriterierna har varit mer eller mindre 

omfattande (12). Menstruationsrelaterade besvär fyller ett brett spektrum från lättare till 

mycket svåra besvär. Premenstruellt syndrom (PMS) är erkänt och etablerat sedan länge men 

trots det saknas både effektiva diagnostiska verktyg och behandlingar. International Society 

for Premenstrual Disorders (ISPMD) och the Royal College of Obstetricians and 

Gynecologists (RCOG) har under det senaste årtiondet arbetat fram samlade kriterier för 

definition av PMS. Fysiska och eller psykiska symtom, som trötthet, humörsvängningar, 

smärta, uppblåsthet, ångest etcetera, förenade med signifikant försämring under lutealfasen 

med minskning vid menstruation. Det ska tydligt finnas en sammanhängande symtomfri 

period efter menstruationen och symtomen ska cykliskt återkomma under fler än en månad 

(12,13).  

Den svårare formen av menstruationsrelaterade besvär, premenstruellt dysforiskt syndrom 

(PMDS) har däremot tydliga kriterier för diagnostisering. Däremot är prevalensen betydligt 

lägre, med siffror upp till 6%. Cykliskt återkommande besvär av fysisk och/eller psykisk 

karaktär behöver varken vara PMS eller PMDS (14). 
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Hormonellt preventivmedel och fysisk prestation 

Förutom att förebygga och förhindra oönskade graviditeter används hormonellt 

preventivmedel för att minska menstruationsrelaterade besvär, minska blödning vid 

menstruation och säkerställa en regelbundenhet i menstruationscykeln. Studier som behandlar 

hormonella preventivmedel och träningseffekter är få. Hittills har dock ingen signifikant 

skillnad kunnat påvisats gällande kondition eller muskulär träningseffekt bland kvinnor med 

eller utan hormonellt preventivmedel (15,16,17). 

 

Hur påverkar östrogen och progesteron kroppens metabolism och fysiska 

prestation   

Under menstruationscykeln varierar hormonkoncentrationer i kroppen, östrogenhalten ökar 

under follikelfasen och är som högst strax innan ägglossning. Eftersom gulkroppen 

producerar progesteron är koncentrationen i kroppen som högst i lutealfasen och lägst i 

follikelfasen (18). 

 

Figur 1.  Menstruationscykeln beskriven i diagram.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips och träningsråd speciellt för kvinnor (2018) 

https://www.idrottsforskning.se/tips-och-traningsrad-speciellt-for-kvinnor/ (19) 
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Östrogen verkar, enligt en reviewstudie publicerad 2003, kunna påverka kroppen på så vis att 

insulinkänsligheten ökar och glykogeninlagring underlättas. Dessutom kan östrogen ha en 

inverkan i att glukosupptaget i typ1-muskelfibrer gynnas (20), något som då skulle göra att 

prestationen under korta intensiva tränings-/tävlingspass ökas. 

Underlättad fettnedbrytning och fettanvändning som energikälla är också något östrogen 

verkar bidra till (20), vilket skulle påverka uthålligheten inom konditionssport positivt. 

 

 

Menstruationscykeln påverkan på muskelstyrka 

En reviewartikel, publicerad 2003, jämförde studier för att undersöka menstruationscykelns 

påverkan på träningsprestation. I artikeln beskrivs att de ej fann belägg för att kvinnor som 

tävlar i styrkespecifika sporter behövde ta hänsyn till menstruationscykel för att maximera 

prestationen (21). 

Dock pekar en nyligen publicerad avhandling på att polarisering av styrketräning utifrån 

menstruationscykeln faktiskt ger goda resultat (15). I avhandlingen visade det sig att 

styrketräning ger bättre resultat om den utförs de första två veckorna i menstruationscykeln 

jämfört med om samma träning utförs de två sista veckorna eller kontinuerligt under hela 

cykeln men färre träningspass per vecka, tre istället för fem (15). Styrketräning gav alltså bäst 

träningsresultat i follikelfasen. Deltagarna som utförde styrketräning för ben i follikelfasen 

fick en utmärkande ökning i knäböj, countermovement jump, toppmätvärden i 

hamstringsmuskulaturen och av muskelmassa i benen. Dessa resultat sågs inte hos de som 

utförde samma träningsupplägg men i lutealfasen istället för follikelfasen, av 

menstruationscykeln (15). 

 

 

 Menstruationscykelns påverkan på aerob kapacitet 

 I vilken omfattning menstruationscykeln påverkar den aeroba kapaciteten är inte klarlagt men 

faktorer som skulle kunna påverka den maximala syreupptagningsförmågan är laktatrespons 

på träning, vikt, plasmavolym, hemoglobinkoncentration, hjärtfrekvens och ventilation (21).  

En reviewartikel publicerad 2003 visade att faktorer som påverkar den maximala 

syreupptagningsförmågan inte påverkas av menstruationscykeln vanligtvis. Dock kan 
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menstruationscykeln ha en påverkan på träning som pågår under längre tid och speciellt under 

varma förhållanden (21). Orsaken till det är att det visat sig att under mitten av lutealfasen, 

vid medelintensiv aktivitet så är ansträngningsgraden högre på det kardiovaskulära systemet. 

Och att specifikt under lutealfasen så är tiden till utmattning minskad (21). En förklaring kan 

vara att under lutealfasen så är kroppens temperatur förhöjd med ungefär 0.5 grader på grund 

av att progesteron påverkar temperaturcentrum i hypotalamus (18). 

En annan rewievartikel, publicerad 2010 visar dock på motstridiga resultat, där har vissa 

studier pekat på att tiden till utmattning under lutealfasen, vid ansträngning på medelintensiv 

nivå, förlängts. Den förlängning av tiden till utmattning som noterades sammanföll även med 

lägre laktatnivåer i blodet. Och i andra studier sågs ingen påverkan alls på uthålligheten 

varken i luteal- eller follikelfas (20). 

I en studie där uthålligheten undersöktes hos kvinnliga fotbollsspelare visades det sig att 

uthållighetsprestationen försämrades under mitten av luteal fasen jämfört med den tidiga 

follikelfasen. Alltså, i jämförelse med föregående studie, så förkortades tiden till utmattning 

under lutealfasen istället för förlängdes (22). En annan studie undersökte 

menstruationscykelns inverkan på hjärtats autonoma funktion, genom värdering av 

hjärtslagsvariation (HRV) och återhämtningspuls (HRR). I studien jämfördes lutealfasen och 

follikelfasen men inga skillnader kunde ses (23). 

Det finns alltså eventuella förklaringar till om menstruationscykeln påverkar den fysiska 

prestationen men det behövs mer forskning. Som tidigare nämnts finns det forskning som 

undersökt elitaktiva kvinnors upplevda påverkan av menstruationscykeln på fysisk prestation, 

men det saknas forskning riktad mot motionerande kvinnor.  

 

Problemformulering 

Den maximala syreupptagningsförmågan verkar inte påverkas av menstruationscykeln (21). 

Dock visar forskningen motstridiga resultat när det gäller hur menstruationscykeln påverkar 

uthålligheten (20,21,22). Även studier kring hur menstruationscykeln påverkar faktorer för 

muskelstyrka verkar ha motstridiga resultat, enligt vissa bör kvinnor ha menstruationscykeln i 

åtanke vid träningsplanering för maximala träningsresultat (15) och enligt andra är det ej 

nödvändigt (21). Det verkar som att mer forskning behövs innan man kan dra någon slutsats 

kring om det är fördelaktigt att ha menstruationscykelns faser i åtanke när tränings- och 

tävlingsplanering genomförs. 
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Det har studerats hur elitaktiva kvinnor upplever att menstruationscykeln påverkar 

träningsprestationen (9) men inte hur motionerande kvinnor upplever det. Det saknas alltså 

studier kring om och hur motionerande kvinnor upplever att menstruationscykeln påverkar 

den fysiska prestationen. Vid granskning av befintlig vetenskaplig litteratur samt tidigare 

medial uppmärksamhet (10) kring hur kvinnors prestation påverkas i samband med träning 

under menstruationscykeln, anträffades alltså en kunskapslucka i litteraturen och ett uttalat 

behov av mer kunskap som belyser motionerande kvinnors upplevelse av fysisk prestation 

under menstruationscykeln. 

 

Syfte 

Att undersöka fysiskt aktiva kvinnors upplevelse av träning under menstruationscykeln och 

dess inverkan på den fysiska prestationen 

 

Metod 

Design  

Denna studie har haft en explorativ kvalitativ ansats. Eftersom det är upplevelsen som 

efterfrågats, har en kvalitativ, induktiv undersökning använts för att bäst besvara 

frågeställningen och bidra till en djupare, mer komplex förståelse (24). 

 

Urval med inklusions/exklusionskriterier 

Urvalet av informanter har baserats på ett strategiskt urval. Rekrytering har skett via 

annonsering på sociala medier. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med sex fertila 

kvinnor med eller utan hormonellt preventivmedel, ≥18 år, som är och varit regelbundet 

fysiskt aktiva i genomsnitt ≥2 timmar/vecka under de senaste ≥12 månaderna, veckovisa 

uppehåll vid sjukdom, semester etcetera har tillåtits. Det strategiska urvalet har baserats på 

deltagare med olika träningsmängd, tävlande eller icke tävlande, träningsinriktning, 

uppskattad träningsintensitet och ålder. Anledningen var att en variationsbredd gav en större 

möjlighet till att undersöka skillnader och likheter av upplevelser hos de kvinnor som 

intervjuats (22). Eftersom befintlig forskning inte kunnat påvisa någon signifikant skillnad 
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mellan träningseffekt hos kvinnor med eller utan hormonellt preventivmedel (15, 16, 17), 

valdes deltagare med och utan hormonellt preventivmedel. God kunskap och förståelse i det 

svenska språket var essentiellt för att kunna tillgodose den skriftliga informationen (bilaga I, 

II, III), samt öka förutsättningarna till en djupare och friare diskurs mellan informant och 

författare. 

Exklusionkriterier var bekräftad amenorré någon gång under de senaste 12 månaderna.  

 

 

Tabell I. Population. Det strategiska urvalet baserades på träningsmängd beräknar i pass per vecka, tävlande (T) alternativt 

icke-tävlande (IT), träningsinriktning, träningsintensitet och ålder. 

Informant 

(I) 

          Träningsmängd 

pass/vecka 

Tävlande/                

icketävlande  

(T / IT) 

Träningsinriktning 

  

Uppskattad  

    träningsintensitet 

Ålder 

 I1                 3–4  IT                  Styrka, kondition              Låg, medel + rehabilitering   27 

I2                4–5 T            Styrka,kondition                  Hög - låg    45 

I3                7–12 T             Styrka, kondition                   Hög - låg   27 

I4                 2–4 IT                   Kondition                 Hög - låg    25 

I5 4 IT               Styrka, kondition                  Hög - låg   26 

I6 6 IT   Kondition                  Hög - låg   29 

  

Datainsamlingsmetod 

Som datainsamlingsmetod har sex stycken semistrukturerade intervjuer genomförts, med 

ljudupptagning via mobiltelefon. En intervjuguide (Bilaga IV) med öppna frågor samt 

följdfrågor har väglett författarna vid samtliga intervjuer. En pilotintervju föregick de faktiska 

intervjuerna för att säkerställa att frågornas relevans och att de uppfattas korrekt, vilket gav 

möjlighet till översyn av intervjuguiden. Det framkom efter pilotintervjun att intervjuguiden 

behövde revideras då viss information som krävdes för att besvara frågeställningen ej 

framkom tydligt nog.  
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Genomförande 

Annonsering skedde via träningsgrupper och fysioterapeutprogrammets studentförening på 

facebook (bilaga I) och intresserade anmälde sig vid önskad medverkan till författarnas mail, 

som upprättades gemensamt för att ej använda privata mailadresser. Intressenterna fick 

respondera med träningsmängd, tävlande eller icke tävlande, träningsinriktning, 

träningsintensitet och ålder för underlag till det strategiska urvalet. Sex informanter 

genererades genom strategiskt urval. Sedermera bestämdes möte, antingen på Biomedicinsk 

centrum i Uppsala eller på någon av universitetets lokaler på Gamla torget. Informationsbrev 

(bilaga II) med ytterligare information om studiens syfte och innebörden av att delta, samt 

skriftligt medgivande (bilaga III) delades ut. I samtycke med informanten spelades intervjun 

in via någon av författarnas mobiltelefoner. Författarna ledde varannan intervju medan den 

andra författaren var bisittare och ställde följdfrågor vid behov. 

      

Databearbetning 

 De ordagrant transkriberade intervjuerna tolkades och bearbetades genom en kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheims och Lundmans induktiva metod (24). För att öka 

tillförlitligheten gjordes sedan två parallella analyser av respektive författare, och sedan 

diskuterades och sammanfattades den gemensamma essensen. 

Processen fortsatte med en nedkortningsprocess, så kallad kondensering, för att behålla 

huvudinnehåll och koda. Vidare gjordes en kategorisering för att tabellera och analysera 

innehållet (24). Meningsenheterna kondenserades av båda författarna och sedan valdes 

relevanta koder ut och sammanställdes i en tabell enligt exemplet tabell II. Därefter sorterades 

koderna in i kategorier och underkategorier enligt exemplet i tabell III. Alla delar av analysen 

forskningstriangulerades med handledare för att säkerställa trovärdigheten (24). 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

Tabell II. Exempel på databearbetningsprocess från intervjutext till kod 

Kod för 

informant 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod 

5 det märks väldigt tydligt på gymmet, skulle jag säga, 

att under en menstruationsvecka så är man inte alls 

lika uthållig, man blir väldigt mycket tröttare väldigt 

fort, så det blir mindre vikt på stängerna och så (...) ja 

är man ute och springer så märks det också liksom, så 

märks det att kroppen är trött, den orkar inte ta i, det 

har jag märkt 

”orkar inte lika mkt vid 

mens. Märks speciellt i 

gymmet, har mindre vikt på 

stängerna och är mindre 

uthållig. Märks också när jag 

springer, kroppen är trött”  
 

Presterar sämre 

träningsmässigt 

under mens 

      

      

Tabell III. Exempel på databearbetningsprocess från kod till subkategori och kategori.  

Kod Subkategori Kategori 

Presterar sämre träningsmässigt under mens (5) 

      

Prestationssänkning Prestationsvariation 
 

 

Etiska överväganden  

Integritetskränkning kan vara en risk vid djupdykande intervjuer och därför har 

forskningsetiska principer tillämpats för att säkra individskyddskravet genom 

Vetenskapsrådets 4 huvudkrav, det vill säga information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande (25,26). Och det var av stor vikt att konfidentialiteten hölls intakt, därför användes 

kodningssystem. 

Beaktande till EU:s dataskyddsförordning (27) har tagits för att skydda informanternas 

personuppgifter. Nyttan med deltagande i studien är att det kan bidra till kunskapsutveckling, 

ökad medvetenhet och reflektion i ämnet, samt att det finns ett självvärde i tillgången till 

studiens bakgrund.  

En kvalitativ intervjustudie innebär ett djupare samtal, där informanten kunde komma att 

känna sig utlämnad, vilket förutsatte att intervjuns utformning och genomförande skedde 

respektfullt och även gav möjligheten till att ta ställning till ett eventuellt deltagande samt ges 

kunskap om rättigheten att när som helst avbryta deltagandet utan några som helst 

konsekvenser för informanten (25,28 ). Samtidigt var det viktigt att få en bredd på upplevelser 

kring ämnet, intervjuerna genomfördes med respektfullt bemötande och en nyfikenhet om att 

få veta mera.  
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Informanterna fick även ett informationsbrev (bilaga II) innan intervjun, där det beskrevs vad 

den insamlade datan skulle användas till och vilka som skulle få tillgång till den. Det var av 

särskild vikt för informanterna att få vetskap om, då deras information eventuellt kunde 

upplevas som känslig att lämna. I informationsbrevet beskrevs även att den insamlade datan 

skulle förvaras så att obehöriga ej skulle få tillgång till den, vilket är ytterst angeläget vid 

lämnande av känslig information. Data förvarades på två datorer, till vilka enbart författarna 

hade tillgång. Data används endast i syfte till uppsatsskrivning och kommer raderas efter 

godkänd uppsats. 

 

Resultat   

Som svar på syftet med studien framkom i analysen fyra kategorier, variation i 

sinnesstämning, motivation, anpassning och prestationsvariation. Till dessa fyra kategorier 

framkom tio subkategorier 

Resultatet presenteras i tabellform (tabell IV) och kategorierna förklaras därefter i löpande 

text med citat för att dokumentera kategori. 

 

Tabell IV.Resultattabell för frågeställning 

 

 

 

 

KATEGORI UNDERKATEGORI KONDENSERAD MENINGSENHET

Variation i sinnes- Positiv 3. Mår bättre vid ägglossning, kan hantera med och motgångar bättre på gymmet.

stämning träningspåverkan 3. Har mkt energi vid ägglossning  

2. Mår toppen efter mensdag ett och två, känner att världen öppnar sig, mår sedan jättebra i två veckor. 

    (presterar även träningsmässigt bäst under den tiden)

Negativ 3. Precis efter mens är det svårare att hantera motgångar, vet ej om det beror på fysiskt svagare eller

träningspåverkan     är mer känslomässigt

3. Känner sig likgiltig efter mens och fram till ägglossning

Motivation Vad som motiverar till 6. Träning kan göra att jag kanske glömmer bort mensen

träning 1. Om jag har ont så vet jag att det kommer försvinna om jag tränar

1. Smärta och känsla av uppblåsthet under mens (men vet att den försvinner om jag tränar)

5. Träning hjälper även mot mensvärk. 

1. Jag slipper ta smärtstillande, det är en liten motivator till träning

1. Glömmer bort menstruationssmärtan under träning

2. Har jag ont försöker jag vara rationell med om jag blir bättre eller sämre av att träna. blir jag bättre 

    kan jag bita ihop, blir jag sämre gör jag inte det.

4. Fördel med träning under mens är de långsiktiga fördelarna för livet samt för humöret

6. Får aggressionstankar veckan innan mens som kan driva på mig att träna ännu mer

Lägre motivation 6. Träning kan utebli vid mens pga mer otaggad. 
6. Blir väldigt trött och otaggad under mens. Även om jag vill så går det inte att peppa upp sig till att träna.

3. Har bara känslomässiga symptom kring mens. Kommer en dipp med motivation till träningen precis 

    efter mens.

3. Skulle må dåligt av att inte gå och träna pga mens, men vet ej om det är en mental apsekt eller beror   

på mens
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Motivation (forts.) Lägre motivation 1. Mindre nöjd med träningspass under mens förmodligen tar jag inte bort några pass men kortar

    ner passen pga motivationsbrist. Jag tycker bara att det är nackdelarträning under mens, det krånglar 

    till det och jag mår inte bra

1. Det påverkar för att jag upplever att träningen inte blir lika bra under mens, då blir det en vecka

    under menscykeln som jag inte kan träna som jag vill.

1. Jag har inte koll på min prestation utan det är mer motivationen och en känsla

1. Träningsprestationen under mens blir inte som jag tänkt

1. Det är besvärligt med längre tids aktivitet under mens

6. Upplever inga nackdelar med träning under mens (men ibland kan träning 

    utebli pga otaggad, omotiverad)

Anpassning Sänker krav 5. De första dagarna av mens kan jag få ganska mkt smärta. Då tycker man mest synd om sig själv, kan 
   hända att det ej blir någon träning första dagarna av mens pga smärta.

1. Under menstruationen föredrar jag att köra styrketräning för att vid löpning är det mer viktigt för mig 

att känslan är rätt.

Mindre intensivt 5. Blir ej lika intensivt och tungt i träningen de dagar med mens

5. Brukar fokusera på löpstyrka eller yoga på gymmet under mens

5. Under mens när jag känner att jag presterar sämre tar jag hellre långa promenader och gör enklare

    styrkeövningar.

2. Skönt att träna något lugnare konditionsaktigt för att få syresättning, brukar vara det bästa.

2. Jag tar bort den tunga styrketräningen i fem dagar, då tränar jag kondition och det som är lite snällare 

    men som jag ändå behöver.

4. Föredrar lugna långpass under mens

Periodisering utefter 6. Jag tycker inte att jag känner mig starkare i en viss fas, däremot kan det bli att träningen uteblir när

menstruationscykeln     jag har mens, för att jag blir mer otaggad.

1. Jag tycker om den typ av aktiviteter där man är ute hela dagarna, då är det väldigt krångligt under 

    mens men jag har inte ändrat något i upplägg, man får jobba runt det.

5. Menscykeln påverkar ej träningsupplägget i förväg utan anpassas efter dagsform. blir ej samma utfall 

vid mens

6. Tycker inte periodisering utifrån forskning om menscykel fungerar för mig

3. Har ej reflekterat över hur prestation kan relateras till menscykeln

3. Märker ingen skillnad mellan kondition- och styrketräning under menscykeln

3. Inget upplägg som speglar menscykeln, ej vågat prova men tycker det låter intressant

3. Ej reflekterat över hur menscykeln kan påverka tävling

2. Fick dåliga träningsdagar efter ca fyra veckor, jag hade loggat HRV varje morgon, den förljer 

menscykeln och fick sämre värden vid pms

2. Började koppla menscykeln och pms till migrän

2. Tål inte att nöta, längre återhämtning vid tungt pass på fel dag ( 2 dagar innan och första 2 dagarna av 

mens)

2. Kan kännas hur jobbigt som helst att börja träningen men när man väl är igång får jag ofta  bra resultat 

på kondition (Gör ofta konditionsträningen under de jobbigaste dagarna av menscykeln)

Prestationsvariation Prestationsökning 5. Veckan efter mens och före ägglossning är jag på topp

5. Presterar bäst vid ägglossning och är även gladare

2. När jag slår personliga rekord i träning, så är det precis innan ägglossning, det är då jag smashar allting

5. Upplever mig starkare och piggare veckan efter mens än veckan innan

1. Dagarna under mens är väldigt olika, blodmängd varierar. När jag blöder riktigt mycket

    känner jag att jag presterar och mår sämre

Prestationssänkning 4. Vid mens orkar jag inte springa lika långt och lika fort. Ibland måste jag avbryta helt

2. Är som sämst träningsmässigt sista två dagarna innan mens

2. I styrketräningen känns det inte som man har kontakt, man känner sig trög och är inte lika snabb ( ett 

par dagar innan och 2 första mensdagarna)

4. Kan prestera bättre veckor utan mens än veckor med mens

4. Upplever att både styrke- och konditionspass blir sämre under mens. De påverkas lika mycket, båda 

blir sämre under mens.

Situationsberoende 2. Tävlar jag kickar det in adrenalin eller något som gör att resultaten blir ungefär samma som vilken 

    dag som helst

2. Kanske vinner något kilo till om man tajmar med menscykeln ( under tävling)

3. Märker en kvalitetsskillnad de dagar jag känner mig mer likgiltig. Sänker då kraven på träning och 

tänker att det ger kvantitet men ej kvalitet.

2. Jag älskar min träning och vill verkligen optimera för att få resultat. tycker det är spännande och roligt, 

jag är nyfiken på att se hur bra jag kan bli och då är alla detaljer viktiga
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Variation i sinnesstämning 

I denna kategori beskrivs samband mellan sinnesstämning, träningsprestation och 

menstruationscykel. Informanterna beskrev en upplevelse av månatliga humörvariationer 

under menstruationscykelns faser, där den upplevda sinnesstämningen kunde vara fördelaktig 

i relation till träningsprestation eller jämförelsevis ogynnsam. Därmed delades kategorin in i 

två underkategorier; positiv träningspåverkan och negativ träningspåverkan. 

 

Positiv träningspåverkan 

Gemensamt för informanterna var att tiden runt ägglossning beskrevs som den mest positiva 

perioden under menstruationscykeln. Under den här perioden upplevdes en ökad energi och 

en känsla av välbefinnande som underlättade situationer och hantering utav med- och 

motgångar i träningen. Med start vid menstruationens slut beskrevs ett succesivt ökat 

välbefinnande. 

”Jag upplever en skillnad på humör, för det här är någonting jag tänkt på ganska mycket […] ungefär två 

veckor  

innan mens då blir jag, då är det ganska mkt energi, det är ganska kul, det är ganska mkt känslor. […] …när jag  

känner mer, så har jag mer att ge på gymmet och jag kan ta såhär med- alltså med- och motgångar bättre på  

gymmet, om jag failar ett lyft, ”det gör inte så mycket, det var tungt, vi tar en till, eller vi går ner 5 kg” det känns  

inte så jobbigt, medan om ja… liksom precis efter mensen, och jag känner mig redan ganska… såhär  

omotiverad, då kan den motgången vara jobbigare för mig själv, när jag tränar”  

 

      

Negativ träningspåverkan 

Informanterna beskrev affektiva faktorer som påverkar träningen negativt. 

Humörsvängningar, framför allt premenstruellt, med ömsom ledsamhet och ilska som verkade 

motivationssänkande i förhållande till träning. Känslan av ledsamhet, nedstämdhet och även 

likgiltighet kunde vid menstruation bidra till känslor av att inte vara lika nöjd med 

träningspasset. Det kunde även vara en orsak till att träningspass ibland valdes bort under den 

här perioden. 

 ”[…] precis efter mensen, då kommer ett litet tillstånd av…som sagt gråhet eller likgiltighet fram till  

ägglossningen ungefär […] då kan det vara såhär… jag ska bara ta mig igenom det här passet, jag behöver inte  

pressa mig själv, kanske inte ens gå upp på den viktprocent som jag skulle vara på, utan liksom, jag ska bara  

göra det här för att jag måste typ, och sen får jag ta mig hem, vilket kanske inte alltid ger den bästa kvalitén...  

men samtidigt finns det ju en kvalité med att få kvantitet av träning.. eh... så att där skulle jag nog säga, att ja  

där har jag nog märkt en kvalitetsskillnad, baserat på hur jag mår.”  
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Motivation 

I denna kategori beskrevs faktorer som påverkar informanternas motivation till träning under 

menstruationscykeln. Informanterna talade om upplevelser och erfarenheter av faktorer som 

förstärker sannolikheten till träning under menstruationscykeln, liksom motiv till minskad 

motivation. Kategorin beskriver tillika informanternas konfronterande- och undvikande 

strategier och delades därmed upp i följande underkategorier lindring av symtom och 

motivationssänkning vid menstruation. 

 

  

Lindring av symtom 

Informanterna ägde kunskap om träningens hälsofrämjande effekter på lång sikt och det 

motiverade till ett regelbundet träningsbeteende. Träningens omedelbara effekter på 

smärthämmande system och cirkulation motiverade till träning i syfte att minska menstruella 

obehag- och smärtsymtom. Vidare var möjligheten att undgå bruk av smärtstillande 

läkemedel en motivator till träning. Träning kunde även användes som en distraktion för att 

flytta fokus från upplevda besvär relaterade till menstruationen. 

[…] eller om jag går ut och tränar hårt då vet jag att den smärtan kommer att försvinna, så jag slipper att ta  

smärttabletter eller så här smärtstillande och det är ju en… en liten motivator ändå till att gå och träna. Fast  

motivationen är sämre så vet jag att jag slipper smärtan för jag kommer inte tänka på det då” 

      

      

Lägre motivation vid menstruation 

Sen lutealfas och i början av follikelfasen är den period under menstruationscykeln som 

beskrevs påverka motivationen till träning mest negativt. Informanterna beskrev menstruella 

besvär och påverkat mående som orsaker till att val av träningsform, träningens längd, 

belastning och intensitet anpassades eller stundom uteblev. 

[…] det är ju mest…humöret tror jag faktiskt, att jag…. nej det är nog en kombination…  för jag blir väldigt 

trött liksom och då blir jag otaggad och då … ja, det är nånting tillsammans där tror jag, som gör det [...] och 

även om jag vill, så går det typ inte att peppa upp sig. Annars så går det ju, när andra saker motar men just när 

mensen blir jag riktigt otaggad faktiskt”  

      

[…] jag skulle tippa på att det blir lite färre träningspass, den veckan när jag har menstruation, eh, och att det 

blir, att jag är mindre nöjd med passen, ehm.. missnöjd med passen, och förmodligen tar jag inte bort några 

pass men att de kanske blir lite kortare eller så .. för att jag inte har samma .. motivation. 
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Anpassning 

I denna kategori beskrivs hur och varför träningen anpassas utefter menstruationscykeln. Vad 

som påverkar att träningen planeras eller inte planeras i förväg utefter menstruationscykeln. 

Vad som påverkar att den anpassas utefter dagsformen och hur den då anpassas i sådant fall. 

Kategorin har sedermera delats in i tre underkategorier; “sänker krav”, “mindre intensivt” 

och “polarisering utefter menstruationscykeln”.  

      

Sänker krav 

Informanterna beskriver i den här kategorin hur de väljer att anpassa träningen under 

menstruation till en träningsform där de inte har så höga prestationskrav, på grund av att de 

upplever att menstruationen påverkar träningsprestationen negativt. Det beskrivs även att en 

känsla av likgiltighet som infinner sig strax efter menstruation. Strategin är att anpassa kraven 

på träningen genom att sänka kraven, för att kunna få kvantitet i träningen men bortse från 

kvalitén just under den perioden.  

 

Mindre intensivt 

Den gemensamma nämnaren i denna kategori var att strax innan och under menstruationen 

valde informanterna att anpassa träningen genom att utföra mindre intensiv träning. Det 

kunde vara enklare styrkeövningar eller belastningskorregering, att fokusera på styrka framför 

löpträning eller yoga på gymmet istället för tung styrketräning. 

“under mens när jag känner att jag presterar sämre tar jag hellre långa promenader och gör enklare  

styrkeövningar”  

 

Polarisering utefter menstruationscykeln 

I den här kategorin varierar informanternas beskrivningar av tankar kring polarisering utefter 

menstruationscykeln. Det handlar både om att det ej sker någon polarisering på grund av att 

det ej funnits någon anledning till det eller en upplevelse av att kunskapen saknas. Det handlar 

även om att polarisering utefter menstruationscykeln är någonting som verkligen förbättrat 

träningsresultat jämfört med tidigare träning, där hänsyn till menstruationscykeln ej tagits.  

“jag tycker inte att jag känner mig starkare i en viss fas, däremot kan det ju bli att träningen uteblir när jag har  

mens, att jag blir mer otaggad på träning då”  

   

“det kräver också ganska mycket kunskap av den som lägger upp passet, så jag har aldrig vågat ..kolla på det  

riktigt” 
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”fick dåliga träningsdagar efter ca fyra veckor, jag hade loggat HRV(heart rate variability) varje morgon, den  

följer menscykeln och fick sämre värden vid pms” 

 

Prestationsvariation  

Återkommande i intervjuerna beskrevs det hur prestationen varierade under 

menstruationscykeln. Fysisk prestation kunde förbättras kring ägglossning och försämras 

kring menstruation. Men det förekom även andra varianter av påverkan på prestationen utifrån 

menstruationscykeln. Därför delades kategorin in i tre subkategorier; “prestationförbättring”, 

“prestationsförsämring” och “situationsberoende”. 

 

Prestationsförbättring 

Det framkom att den fysiska prestationen kunde förbättras kring ägglossning, och att det var 

en skillnad mellan menstruationsveckan och veckan innan. Något som även beskrevs var att 

både humöret och den fysiska prestationen påverkades positivt kring ägglossning. 

“när jag slår personliga rekord i träning, så är det precis innan ägglossning, det är då jag smashar allting” 

 

“presterar bäst vid ägglossning och är även gladare” 

      

Prestationsförsämring 

Återkommande var i denna kategori att det skedde en försämring i den fysiska 

prestationsförmågan kring menstruation. Det kunde vara en ökad trötthet eller en minskad 

upplevd styrka och uthållighet både inom styrketräning och konditionsträning. 

“orkar inte lika mkt vid mens. Märks speciellt i gymmet, har mindre vikt på stängerna och är mindre uthållig.  

Märks också när jag springer, kroppen är trött” 

      

Situationsberoende  

Intressant i den här kategorin var att de som talat om att det skedde en prestationsförsämring 

under en del av menstruationscykeln beskrev att det inte påverkade lika mycket under tävling. 

“tävlar jag kickar det in adrenalin eller något som gör att resultaten blir ungefär samma som vilken dag som  

helst” 
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Diskussion 

Resultatsammanfattning  

Utifrån frågeställningen identifierades fyra huvudkategorier, “variation i sinnesstämning”, 

“motivation”, “anpassning” och “prestationsvariation” och tio subkategorier “positiv 

träningspåverkan”, “negativ träningspåverkan”, “lindring av symptom”, “lägre motivation 

vid menstruation”, “sänker krav”, “mindre intensivt”, “periodisering utefter 

menstruationscykeln”, “prestationsökning”, “prestationsminskning” och 

“situationsberoende”. 

 Sinnesstämningen varierade beroende på var i menstruationscykeln informanterna befann sig 

och att det i sin tur påverkade prestationen i träningen på olika vis. Exempelvis kunde 

menstruationsrelaterade besvär, såsom trötthet, nedstämdhet och smärta innan och under 

menstruation leda till ett behov av att anpassa träningen. En ökad känsla av likgiltighet strax 

efter menstruation minskar motivationen och kan försvåra hanteringen av motgångar i 

träningen, vilket påverkar träningen negativt. En ökad känsla av välmående och energi vid 

ägglossning kunde motsatt göra att motgångar på gymmet hanterades bättre. 

 

Träning beskrevs i kategorin ”motivation” som en strategi för att mildra 

menstruationssymptom och det blev därmed en motivator för att genomföra träning under 

menstruationen. Fastän det kunde vara motigt under menstruation att genomföra träningen så 

motiverade de långsiktiga fördelarna till träning, liksom att humöret blev bättre. 

Andra upplevde att motivationen sänktes vid menstruation och att träning kunde utebli på 

grund av det och att det var svårt att motivera sig till att träna. Det beskrevs även att trots 

motivationsbrist så kunde träning genomföras men upplevelsen av träningspasset var då att 

man var mindre nöjd med träningen. Det är inte nödvändigtvis just prestationen som 

försämrades utan att det var känslan av träningspasset som försämrades. Det blev ofta en 

vecka varje månad, kring menstruation, då man upplevde att träningen inte kunde utföras som 

önskat, den försämrades. 

 

I kategorin ”anpassning” kom det fram att krav kunde sänkas på träningsprestationen kring 

menstruationen, på grund av att en ökad likgiltighet minskade motivationen till träningen. 

Informanterna beskrev även att intensitetsnivån i träningspassen kunde sänkas kring 

menstruationen som en slags strategi för att hantera en upplevelse av lägre fysisk prestation. 

Informanterna hade olika strategier för att utföra träningen under menstruationscykeln, det 
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fanns både dom som i förväg planerar sin träning utefter hur prestationen varierar under 

cykeln och dom som inte planerade i förväg men som anpassade träningen utefter 

dagsformen.  

      

Prestation beskrevs kunna variera under menstruationscykeln, återkommande var att 

prestationen ofta förbättrades kring ägglossning och försämrades kring menstruation. Som 

anledning till minskad prestation kunde en ökad trötthet anges eller helt enkelt en upplevelse 

av minskad fysisk prestation. Vidare beskrev informanterna att prestationen kunde vara 

situationsberoende. Vilket betydde att prestationen kunde upplevas som försämrad under en 

del av menstruationscykeln men att det vid tävling inte påverkade lika mycket som vid 

träning. 

 

Resultatdiskussion     

Variation i sinnesstämning 

 I kategorin Variation i sinnesstämning beskrev informanterna affektiva faktorer som 

påverkar träningsprestationen i positiv eller negativ riktning.  

Informanterna beskrev unisont tiden kring ägglossning som den tid i menstruationscykeln 

med mest energi och ett stabilare välmående. Känslan inför och efter träning beskrevs mer 

positiv, med högre tilltro till sin förmåga och en nöjdhet efter träning. Under träning 

hanterades motgångar på ett positivt sätt, utan att bli nedslående. I en studie som bland annat 

undersökt relationen mellan självkänsla och menstruationscykeln beskrivs att det finns ett 

samband mellan låg positiv självkänsla och hög negativ självkänsla under sen lutealfas och 

tidig follikelfas (29). Däremot kunde inget samband mellan hög positiv självkänsla och någon 

fas av menstruationscykeln göras. Nivån av självkänsla har ett konsekvent motsatt förhållande 

till nivån av ångest och depressiva symtom. Det finns stark evidens för att nivån av ångest och 

depressiva symtom ökar under den sena lutealfasen och tidig follikelfas, medan nivåer av 

ångest och depressiva symtom är som lägst i slutet av follikelfasen, vid ägglossning. Därav 

görs slutsatsen att det finns ett samband mellan högre självkänsla och lägre nivåer av ångest 

och depressiv påverkan (29). Den ökade självkänslan skulle kunna vara en av förklaringarna 

till att informanterna i den här studien upplever en positivare sinnesstämning vid tiden kring 

ägglossning och det förstärker hypotesen i R Brock´s studie. Det finns också cykliskt 

hormonella förändringar som påverkar humöret, liksom varierande järnnivåer som påverkar 

energin. Östrogen bidrar till frisättningen av serotonin, som spelar en viktig roll för 
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sinnesstämningen. Under menstruationscykelns första dag är nivåerna av östrogen och 

testosteron som lägst (29).  

Det var också här informanterna i den här studien beskrev att risken var störst att träningen 

kunde utebli på grund av psykiska och fysiska menstruationsbesvär. Nivåerna av östrogen 

ökar sedan under den följande follikelfasen och kulminerar vid ägglossningen (30,18). 

Därav ses en parallellt ökad frisättning av serotonin, under samma period som informanterna 

upplever en ökad positiv sinnesstämning. 

 

 Premenstruellt förekommer stora affektiva växlingar med ilska, irritation, ledsenhet, ångest, 

depressiva symtom och fysiska besvär som uppblåsthet, smärta och migrän. Premenstruellt 

syndrom (PMS) definieras av närvaron av de här symtomen, samt en betydande andel andra 

psykologiska och fysiologiska symtom premenstruellt och under menstruationens första dag 

(12). Informanterna i den här studien beskrev visserligen att menstruationsrelaterade besvär 

når kulmen under första menstruationsdagen, men symtomen dröjer sig vanligen kvar en bit in 

i menstruationen. Det finns ett antal studier som stödjer slutsatsen att kvinnor påverkas av 

premenstruellt syndrom även under menstruationen (31).      

Det fanns en frustration i att inte kunna träna obehindrat under hela menstruationscykeln. 

Symtomen under menstruationen försvårade genomförandet på grund av trötthet, nedstämdhet 

och smärta som beskrevs som de dominerande prestationssänkande faktorerna. Evidensen är 

stark för att smärta påverkar humör och sinnesstämning negativt (32). 

 

W Lee och H S Park beskriver i en studie från 2015 relationen mellan menstruation, humör 

och fysisk aktivitet bland fysiskt aktiva kvinnor med menstruationssmärta (MMS) och utan 

menstruationssmärta (UMS) Resultatet visar en signifikant skillnad på humöret, där kvinnor 

MMS upplever att humöret påverkar dem mer negativt än kvinnor utan MMS. Dock 

registrerade båda grupper mest negativ påverkan under dag 1 i menstruationscykeln. En 

intressant skillnad var även att kvinnor UMS var dagligen fysiskt aktiva i högre grad än 

kvinnor MMS (33). Resultatet skulle kunna stå för att kvinnor MMS har fysiska och psykiska 

besvär premenstruellt och under menstruationen som hindrar fysisk aktivitet. Det skulle också 

kunna tyda på att kvinnor UMS mår bättre som ett resultat av regelbunden, högre grad av 

fysisk aktivitet. En annan möjlighet är att kvinnor UMS blir mindre hindrade och således har 

större möjlighet att vara fysiskt aktiva. Rimligtvis kan orsakerna både variera och bestå av 

flera komponenter samtidigt. (34,35). Informanterna i den här studien var alla regelbundet 
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fysiskt aktiva. Dock varierade intensitet, mängd, inriktning och mål med träningen 

vida.  Likheten var trots det, att träningen ett par dagar innan och under menstruationen, 

anpassades och förenklades på grund av menstruationsrelaterade symtom. Träningen beskrevs 

som ett hälsosamt alternativ till smärtlindrande läkemedel och det hade en positiv påverkan på 

både humör och andra menstruationsrelaterade bevär. 

När Royal College of Obstetricians and Gynecoligists summerade den gällande evidensen av 

träning som kompletterande behandling vid premenstruella besvär (PMS), visade resultatet på 

en viss fördel för träning som symtomlindrande behandling (36). Hoeger´s studie från 2009 

baseras på träningsinducerad analgesi och visar på en ökad smärttröskel, minskad 

smärtskattning och ångest vid provocerad muskelfatigue i både luteal- och follikelfas (37). 

Det går i linje med informanternas beskrivning av upplevelsen av träningen positiva effekt på 

sinnesstämningen. 

 

Motivation 

Strategier som bidrog till lindring av de menstruationsrelaterade besvären på kort eller lång 

sikt, exempelvis träning, fyller en funktion som symtomlindring, vilket i sig blir en motivator 

till att genomföra träningen trots menstruationsrelaterade symtom. Informanterna använde sig 

av flera olika beteendestrategier som återkommer i Michie´s taxonomi; distraction, feedback 

on behaviour, pros and cons, problem solving, goal-setting, commitment (38). Bland annat 

bidrog träningen till en distraktion från deras aktuella besvär relaterade till menstruationen 

och blev en strategi för att flytta fokus från besvären. Upplevelsen av att smärta, uppblåsthet 

och nedstämdhet minskande efter träningspasset fungerade som en negativ förstärkning, 

träningsbeteendet prefereras när för- och nackdelar läggs samman. För att komma över 

barriärer som hindrar den önskade aktiviteten, anpassas träningen; träningspassets längd 

förkortas och/eller innehållet justeras för att öka sannolikheten att träningen blir av och för att 

det ska kännas genomförbart. Premenstruellt kunde premenstruella symtom som 

aggressionstankar, ge drivkraft åt motivationen till träning. Träning för goda tränings- och 

tävlingsresultat speglade inte alltid informanternas mående, men verkar faciliterande på 

träningskontinuitet under menstruationscykeln. Michie el al. beskriver beteendesystemet 

capability, oppertunity, motivation, behaviour (COM-B), där förmåga, tillfälle och motivation 

är delar som påverkar beteendet (39). De olika delarna av COM-B kan alla påverka varandra 

och ger en förståelse av beteendet i en kontext (40). Informanterna har olika förstärkare som 

bidrar till beteendet och det blir tydligt i relation till COM-B. Målbilden och förutsättningarna 
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visar på en mer eller mindre receptiv relation till motivationen. Kontexten påverkar hur 

situationen hanteras; lagidrottare har mindre möjlighet att påverka tillfälle, då 

det utövas i en kontext tillsammans med andra individer och förutsätter att alla kan träna på en 

viss nivå, samtidigt. Detsamma gäller elitidrottare, som på grund av att prestation på elitnivå 

förutsätter en exceptionell planering och dedikation. Kongruensen i de båda fallen är att det 

troligtvis initialt funnits en acceptans för de förutsättningarna. Enskilda motionärer, som har 

stor möjlighet att påverka sin träning kan ha en mer inlyssnande approach på kroppens 

signaler och kan välja tillfället för träning i hög grad. Å andra sidan beskrevs stor dedikation 

till sin egen träning även där. Beskrivningarna i subkategorin nedsatt motivation analyseras 

genom COM-B för att förstå mekanismerna som påverkar beteendet och vice versa. Bland 

annat beskrivs en frustration över att en vecka under menstruationscykeln inte kunna träna på 

det sätt man vill. Den upplevda förmågan till träning samt motivationen till träning är nedsatt, 

vilket påverkar beteendet genom anpassning av träningsmoment, eller utebliven träning (39). 

Health believe model (HBM) är en beteendeteori som används för att förklara hälsobeteenden, 

beteendeförändringar och bibehållande av beteendeförändringar. Komponenterna i HBM 

består av upplevd egen risk och allvarsgraden i risken, dessa komponenter refererar till det 

upplevda hotet. Nästa två komponenter benämns som nyttan med hälsobeteenden och det 

upplevda hindret- eller kostnaden av ett hälsobeteende är elementär i valet av reaktion på det 

upplevda hotet. Även tilltron till den egen förmågan har en betydande funktion för resultatet 

(41,42).  

HBM är applicerbar i analysen av hälsobeteendet hos studiens informanter. I kategorin 

motivation beskrevs att träning genomfördes för att minska menstruationsrelaterade symtom. 

Här upplevs nyttan med hälsobeteendet (träning) större än det upplevda hindret. Träningen 

kunde även genomföras trots menstruationssmärta på grund av att nyttan med hälsobeteendet, 

det vill säga träningsprestation och -resultat, ansågs större än kostnaderna eller hindret. 

Applikation av HBM kan förklara den negativa förstärkningen av hälsobeteendet 

träningsanpassning eller utebliven träning genom att det upplevda hindret av hälsobeteendet 

blir större än nyttan av hälsobeteendet (41). Känslan efter träningspasset tenderar att ge 

upphov till negativa tankar kring prestation och missnöje med träningspass, det beskrivs som 

en känsla mer än ett faktiskt, utvärderat mått. Vilket stämmer överens med beskrivningen av 

de affektiva komponenter som är förenade med premenstruell- och menstruell fas, det vill 

säga; nedsatt självkänsla och ökad negativ självbedömning (29).   
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Anpassning 

Inom elitidrott har polariserad träning länge varit ett faktum för att optimera träningsresultat, 

ungefär 75-90% av träningdosen lågintensivt och resterande del högintensivt (43). Av 

informanterna beskrevs både träningsupplägg som var polariserade och ej, vissa polariserade 

utifrån menstruationscykeln, andra utifrån färdiga träningsprogram och resterande utförde ej 

någon polarisering alls. Dock beskrevs hur dagarna kring menstruation kunde ha en negativ 

inverkan och därmed gav det ett försämrat utslag på träningen just de dagarna. Men det var 

ingenting de tog hänsyn till vid träningsplanering. En anledning till negativ påverkan på 

träningen var en ökad känsla av likgiltighet, under lutealfasen, som minskade 

träningsmotivationen. Strategin vid ökade känslor av likgiltighet var att sänka kraven på 

kvalité med målet att träningspasset åtminstone gav kvantitet. Det är möjligt att just 

lutealfasen där det tidigare har rapporterats ökade depressiva symptom är en fas där kvinnor 

upplever särskilt stora hinder.  I en studie publicerad 2008 rapporteras just depressiva 

symptom som ett symptom vanligt förekommande under lutealfasen (8). 

Något som visat sig genom vår studie är att en strategi, inte bara vid motivationsförlust utan 

även vid upplevd minskad fysisk prestation, var att sänka intensitetsnivån på träningen. 

En avhandling publicerad 2016 tyder dock på att man kan ha god effekt av att styra träningen 

i förhållande till menstruationscykeln och träning i den period där informanterna känner att de 

har en sämre prestation verkar ge bra resultat (15). Polarisering utifrån menstruationscykeln 

kom fram som ett sätt att förbättra träningsresultat när sämre träningsprestation börjat 

relaterats till en viss fas av menstruationscykeln. Sedan när träningen börjat planeras med 

hänsyn till detta så hade en resultatförbättring uppmärksammats.   

 

Prestationsvariation 

Det beskrevs ofta av informanterna hur de upplevde att prestationen försämrades dagarna 

kring menstruation, både innan, under och efter.  Upplevelsen kring prestation och 

menstruationscykeln har tidigare undersökts i en studie publicerad 2006. Studien undersökte 

då hur elitidrottare inom olika sporter upplevde att deras menstruationscykel påverkade deras 

fysiska prestation. 21.2% av deltagarna i studien ansåg att deras prestation försämrades under 

menstruation (9). Så försämring i upplevd prestation under menstruation verkar vara en faktor 

både för vissa motionärer och vissa elitidrottare. 

Den upplevda anledning till försämrad prestation hos våra informanter, var en ökad trötthet 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/25019608
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och en minskad kraft i kroppen under menstruation, både inom löpning och styrketräning. 

Enligt en studie som undersökte hur uthålligheten påverkades hos kvinnliga fotbollsspelare så 

minskade den under mitten av lutealfasen jämfört med den tidiga follikelfasen (21).  Något 

informanterna talade om var ökad trötthet vid styrketräning men även löpning. Det är dock 

svårt att säga om det är just den fysiologiska uthålligheten som påverkas eller om det är mer 

en mental aspekt. I deras fall var det i alla fall en upplevelse av att kroppen var trött kring 

menstruation och inte orkade prestera på samma nivå som under övriga dagar i 

menstruationscykeln. Upplevelsen av ökad trötthet vid löpning skulle kunna förklaras av hur 

progesteron påverkar metabolismen. Progesteron är högst under lutealfasen (18). Hormonet 

har sådana egenskaper att fettnedbrytning och fettanvändning som energikälla minskar samt 

även insulinkänslighet och glukosupptag i muskulatur. Något som kan påverka uthålligheten 

negativt (19).  

 

Metoddiskussion 

 En kvalitativ explorativ ansats med semistrukturerade intervjuer valdes för genomförandet av 

studien. 

För att stärka studiens slutsats har det varit viktigt att ta hänsyn till trovärdighet, pålitlighet, 

neutralitet och överförbarhet (44). Valet av metod med semistrukturerade intervjuer med 

öppna frågor ökar validiteten, eftersom att det möjliggör en djupare, mer komplex förståelse 

(23). Metoden var väl vald för att besvara syftet med studien, dessutom ger en 

semistrukturerad intervju, informanterna möjlighet att svara utan att styras av frågorna. 

Författarna delade upp ansvaret under intervjuerna och hade huvudansvar för tre intervjuer i 

var. Att intervjun inte leddes av samma person konsekvent, skulle möjligtvis kunnat påverka 

generaliserbarheten. Dock medverkade båda författare vid samtliga intervjuer, vilket 

begränsade variationen av utförandet och verkade stärkande för validiteten (23,44).  

Något som kan ha haft positiv inverkan på intervjuerna var att vi som intervjuade var kvinnor 

och har därmed en förståelse för menstruation och dess eventuella symptom, i motsats till 

män. Det finns en möjlighet att det medfört att vi fått mer information än vad en man 

eventuellt hade fått, dock är det inte säkert att det hade en inverkan. Det kan vara värdefullt att 

reflektera över, då det kan påverka svaren från informanterna och därmed resultatet på syftet 

med studien. 

Resultatet baserades på sex stycken fertila kvinnors upplevelser och erfarenheter utav på 

vilket sätt fysisk prestation påverkas under menstruationscykelns faser.  Det strategiska 
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urvalet lyckades och deltagarna hade en variation avseende gäller träningsmängd, tävlande 

och icke-tävlande, träningsinriktning, träningsintensitet och ålder (tabell I). Det är oklart ifall 

just dessa parametrar påverkar informanternas upplevelse av frågeställningen, menstruation 

och fysisk prestation. Detta försök att belysa frågeställningen från de olika informanternas 

perspektiv anses som en styrka av studien. En risk i urvalsprocessen skulle kunna vara att 

studien attraherar kvinnor som har ett stort intresse av ämnet. Det skulle kunna ge en 

snedvriden bild i resultatet, påverkad av informanternas förväntningar. Rekryteringen av 

informanter skedde genom träningsgrupper och fysoterapeutprogrammets studentförening på 

facebook. Det var av stor vikt att informanterna som medverkat i studien inte har någon 

tidigare anknytning till författarna, vilket lyckades. Den yttre validiteten, det vill säga 

generaliserbarheten stärks på grund av att valet av informanter baserades på ett strategiskt 

urval för att åstadkomma en så bred data som möjligt (23,44). Utöver spridningen från det 

strategiska urvalet var informanternas mål med träningen fördelad mellan träning för god 

hälsa och välmående till träning för större idrottsprestationer. Det var inte ett kriterium för att 

påverka urvalet, men väl en komponent under intervjuerna som gav en intressant aspekt och 

som eventuellt kan vara värdefullt i analysen, eftersom målbilden påverkar motivationen (38). 

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes i avskilda lokaler i Uppsala universitets regi. 

Båda författarna närvarade vid samtliga intervjuer, vilket underlättade möjligheten att avläsa 

icke-verbal kommunikation, såsom kroppsspråk och ansiktsuttryck. Initialt genomfördes en 

pilotstudie för att säkerställa att den semistrukturerade intervjuguiden besvarade 

frågeställningarna (44).  Därefter gjordes bedömningen att flera angreppssätt skulle fördjupa 

diskursen ytterligare och intervjuguiden kompletterades med ytterligare frågor. Pilotintervjun 

användes inte i studiens resultat. Ljudupptagning gjordes på mobiltelefon genom en 

webbaserad applikation. Ljudkvalitén var god på grund av valet att genomföra intervjuerna 

avskilt, vilket underlättade transkriberingsmomentet. 

De ordagrant transkriberade intervjuerna tolkades och bearbetades genom en kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheims och Lundmans induktiva metod (23). Transparens har 

genomsyrat hela studien, alla led i processen är noga dokumenterad och presenterad. 

Meningar innehållande relevant information för frågeställningen lyftes ur och kondenserades 

till meningsbärande enheter. 

  

Datan redovisas med ordagrann citering, kondenserad meningsenhet, kategori och 

subkategori. För att fastställa tillförlitligheten genomfördes två parallella analyser utav 

respektive författare på olika ort. För att sedan nå konsensus i analysen, genom gemensam 
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diskussion och sammanfattning av den gemensamma essensen. Alla delar av analysen 

forskningstriangulerades med handledare för att säkerställa trovärdigheten (23). Kontinuerlig 

granskning av meningsenheterna har utförts under analysarbetet, för att säkerställa att 

resultatet återger innehållet. Eftersom att studiens syfte är att undersöka upplevelsen alla delar 

av menstruationscykel, lades mycket arbete på att kartlägga respektive upplevelse till korrekt 

period. Bearbetningen av materialet hade möjligtvis kunnat förkortas om en tidslinje över 

menstruationscykeln använts i intervjusituationen, med möjlighet för informanten att markera 

perioderna som beskrivs. Författarna hade egna upplevelser av ämnet. För att undvika att söka 

och bekräfta sina egna upplevelser och hypoteser diskuterades författarnas förförståelse av 

ämnet i studiens ansats. Syftet var att ge förutsättningar till objektivitet och neutralitet genom 

hela studien (23). 

Studien tillämpade forskningsetiska principer enligt etikprövningsnämnden, där 

informanterna skriftligen informerades om syftet och innebörden av deras medverkan i 

studien. Beaktande till EU:s dataskyddsförordning (26,27) har tagits för att skydda 

informanternas personuppgifter. Då studiens ämne kan betraktas som känsligt lades stor vikt 

vid information, lyhördhet och tillgänglighet. Ingen informant har uttryckt obehag under 

studiens gång, vilket sannolikt tyder på genomförande utan oetiska inslag. Alla informanter 

valde att fullfölja sitt deltagande i studien. 

 

Alla led i studien, datainsamlingen samt databearbetningen har beskrivits med noggrannhet, 

varför överförbarheten bör betraktas som hög (44). 

 

 

Etisk diskussion 

            För att säkra individskyddet höll vi oss till, i metoddelen beskrivna, etiska 

överväganden. Informationskravet säkrades genom att dels i annonsen beskriva vad studiens 

syfte var (bilaga I), vilket gav informanterna möjlighet att reflektera över sitt deltagande samt 

via informationsbrev (bilaga II), där ytterligare information erhölls.  

Genom att låta informanterna skriva under en samtyckesblankett (bilaga III) samt informera 

om att deltagandet var helt frivilligt och att det när som helst var möjligt att avbryta, 

uppnådde vi samtyckeskravet. Då alla informanter var över 18 år var vi ej tvungna att inhämta 

godkännande från förmyndare.  
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Konfidentialitetskravet uppnåddes genom flera faktorer. Dels genom att använda en särskild 

mailadress, till vilken enbart författarna hade tillgång och därmed enkelt kunna radera 

inhämtad information när uppsatsen skrivits klart. Samt genom att använda kodningssystem 

istället för informanternas namn och därmed avpersonalisera inhämtad information. Dessutom 

har information som inhämtats förvarats på så vis att endast författarna haft tillgång, 

exempelvis genom lösenordsskydd på datorer. När uppsatsen är klar kommer all inhämtad 

information att raderas och därmed säkras även det fjärde och sista forskningsetiska kravet, 

nyttjandekravet. Att information som erhållits från informanterna endast använts till 

uppsatsen och att den sedan kommer raderas (24). 

 

 

Klinisk och samhällelig relevans samt framtida forskning  

Ur ett kliniskt perspektiv är det viktigt att veta hur träning påverkar individer olika. Viktigt för 

att motivera, samt för att få bra resultat. Kvinnor har fluktuerande hormonnivåer jämfört med 

män där nivån och typen av hormoner är konstant. Då vår studie pekar på att fysiskt aktiva 

kvinnor upplever en påverkan på fysisk prestation på grund av menstruationscykeln så är det 

relevant att ha kunskap om det, när träning ordineras. Eftersom beroende på person så kan 

cykelns faser påverka utfallet av träningen och prestationen i varierande grader. Att träning 

ska individbaseras är känt sen tidigare men vår studie tydliggör det ytterligare. Då det finns en 

skillnad mellan män och kvinnor i hur hormonnivåer eventuellt kan påverka fysisk prestation 

och vi funnit en skillnad i upplevelse av menstruationscykelns påverkan på fysisk prestation 

kvinnor sinsemellan. Dessutom att den påverkan som kan upplevas både kan vara av väldigt 

stor vikt och liten vikt. 

Det verkar speciellt angeläget att ta hänsyn till menstruationscykeln om prestationen inom 

idrotten vill optimeras. Fysioterapeuter som arbetar idrottsspecifikt kan då få god effekt av att 

implementera en träningsplanering utifrån den aktuella motionärens/idrottarens 

menstruationscykel.  

Denna studie bidrar med viktig information för att öka förståelsen för varför och hur träningen 

upplevs utmed menstruationen och kan öka möjligheten att vi som fysioterapeuter kan utföra 

ett bättre jobb och patienterna får bättre hjälp. 

  

För framtida forskning vore det intressant att se fler studier som undersöker upplevelsen kring  

menstruation hos motionärer, då vår studie är relativt liten och de studier vi hittat varit på 

elitaktiva kvinnor så ser vi en lucka att fylla för fler och större studier. Vidare skulle vi vilja 
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se fler studier som undersöker hur prestation inom konditionsidrott påverkas av 

menstruationscykeln då de flesta studier vi hittat om fysisk prestation varit mest om 

styrketräning. 

 

 

Konklusion 

Informanterna beskrev olika upplevelser av påverkan från menstruationscykeln på fysisk 

aktivitet. Strategier av anpassning, variation i sinnesstämning och prestation samt motivation 

som faktorer identifierades. Dessa faktorer förändrades i grad och typ genom 

menstruationscykeln. Slutsatsen från vår studie är att kvinnor som är fysiskt aktiva verkar 

uppleva en påverkan på fysisk prestation på grund av menstruationscykeln. Det verkar också 

som att den upplevda påverkan förändrar sig beroende på cykelns faser. Dock är det inte helt 

klarlagt om det är den reella fysiska prestationen som försämras, eller om det är upplevelsen 

av den fysiska prestationen som försämras. 
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Bilagor  

Bilaga I - annons 

Vill du vara med i en studie om upplevelser av fysisk aktivitet under menstruationscykeln? 

Vi är två fysioterapeutstudenter vid Uppsala universitet som under våren kommer genomföra 

ett examensarbete där syftet är att undersöka motionerande kvinnors upplevelse av den 

fysiska prestationen under menstruationscykeln. Idag finns väldigt lite studerat kring 

menstruationscykelns påverkan på fysisk aktivitet och omvänt. Tidigare studier har framför 

allt undersökt fysiologiska samband, men ingen har undersökt hur det upplevs. Vi gör därför 

det här arbetet för att ta reda på hur kvinnor som är fysiskt aktiva på regelbunden basis, 

upplever sin träning och prestationsförmåga under de olika delarna av menstruationscykeln, 

och hur den eventuella skillnaden kan se ut. 

Visst vill du hjälpa oss fylla det kunskapshålet? 

Vi söker 5 - 6 personer som kan avsätta upp till 60 minuter för en intervju som kommer ske 

under februari månad. Som tack för ditt deltagande bjuder vi på gott fika! 

Följande kriterier behövs för att delta: 

• Fertil kvinna minst 18 år 

• Regelbundet fysiskt aktiv i genomsnitt ≥2 timmar/vecka under de senaste ≥12 

månaderna 

• God kunskap och förståelse i det svenska språket 

• Med eller utan hormonellt preventivmedel 

• Att du under de senaste 12 månaderna ej haft bekräftad amenorré (utebliven 

menstruation) 

Vid intresse och för ytterligare information, vänligen kontakta undertecknande enligt 

kontaktuppgift nedan. Vid intresseanmälan behöver vi information om din träningsmängd, om 

du tävlar, vilken slags träning du utför, träningsintensitet och ålder.  

Marika Hellberg och Veronica Wallerskog 

Fysioterapeutprogrammet, Uppsala universitet 

 Mail: wallerskog.hellberg@gmail.com 
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Bilaga II - informationsbrev 

  

Information till forskningspersonerna 

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. I det här dokumentet får du 

information om projektet och om vad det innebär att delta. 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Vi är två fysioterapeutstudenter vid Uppsala universitet, som går sista terminen och skriver 

examensarbete om menstruationscykeln och fysisk prestation. I dagsläget är forskningen i 

ämnet begränsad och syftet med den här undersökningen är att ta reda på mer om 

motionerande kvinnors upplevelse av fysisk prestation under menstruationscykeln. 

Vi vill ha med dig som har regelbunden menstruation och har haft det de senaste 12 

månaderna, tränar 2 timmar eller mer i veckan och är över 18 år. 

Hur går studien till? 

Som deltagare i studien kommer du att bli intervjuad vid ett tillfälle under februari månad, 

2019. Intervjun kommer att pågå i cirka 30 - 60 minuter och innehåller frågor kring din 

menstruationscykel och din träning. Intervjun kommer spelas in för att vi sedan ska kunna 

lyssna och skriva ner innehållet. Sedan analyseras intervjun vi haft med dig, tillsammans med 

vår handledare, Sören Spörndly-Nees. Resultatet av intervjuerna sammanfattas i en 

kandidatuppsats. Resultatet baseras på din och de övriga deltagarnas upplevelse och därför är 

vår korrekta förståelse utav er upplevelse viktig för oss. 

Möjliga följder och risker med att delta i studien 

Menstruation kan vara ett känsligt ämne, som fortfarande är omgett av ett visst tabu. Vårt mål 

är att skapa ett intervjuklimat som möjliggör ett avslappnad och öppet samtal för att kunna ge 

en så sann bild av verkligheten som möjligt i undersökningen. 

 

Vad händer med mina uppgifter? 

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 

Eventuella uppgifter som möjliggör identifiering kommer inte vara en del utav 

undersökningen. Deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta 

deltagandet och/eller begära att uppgifter om dig raderas. Efter att uppsatsen är klar kommer 
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intervjuerna raderas. Eventuella frågor kring hantering och lagring av personuppgifter 

hänvisas till handledare för projektet. Kontaktuppgifter finner du i slutet av 

informationsbrevet. 

Vad händer med mina svar? 

Svaren kommer att kodas och analyseras. När det är gjort kommer en slutsats utifrån svaren 

skrivas in i en uppsats. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Resultatet av studien kommer vara tillgänglig från juni 2019, på Digitala vetenskapliga 

arkivet (DIVA), Uppsala universitets databas för elektronisk publicering och registrering av 

publikationer som produceras av forskare, lärare och studenter. DIVA nås genom 

http://www.diva-portal.org eller https://www.uu.se/ 

Deltagandet är frivilligt 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 

väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. 

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan). 

 

Samtycke 

Om du samtycker till att uppgifter om dig behandlas på det sätt som beskrivs i 

forskningsinformationen och önskar medverka i studien kommer du få underteckna samtycke 

skriftligen. 

  

  

Ansvariga för studien samt kontaktuppgifter 

  

Marika Hellberg, fysioterapeutstudent. 

Veronica Wallerskog, fysioterapeutstudent 

Mail: wallerskog.hellberg@gmail.com 

  

Handledare: 

Sören Spörndly-Nees, universitetsadjunkt, fysioterapeutprogrammet, Uppsala universitet. 

Mail: soren.sporndly-nees@neuro.uu.se 
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Bilaga III – samtycke till deltagande 

      

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa 

frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen. 

☐    Jag samtycker till att delta i studien  

”Menstruationscykelns påverkan på fysisk prestation” 

☐    Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

forskningspersonsinformationen. 

  

Plats och datum Underskrift 
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Bilaga IV - intervjuguide 

  

Vad tränar du? 

Hur ofta tränar du?  

Kan du beskriva ditt mål med din träning? 

• Tävlar du? Hur ofta? På vilken nivå? 

Har du regelbunden menstruation?  

• Har du tidigare haft utebliven menstruation? 

• Vad var anledningen till det? 

Hur vardagsaktiv är du? 

Hur upplever du din menstruationscykel?  

Brukar du ha mycket symptom kring menstruation? 

• Brukar du ha mycket symptom innan eller efter menstruation? 

• Om du brukar ha några symptom, även om de är mindre jobbiga, kan du beskriva 

dessa? 

• Varierar dina menstruationssymptom från gång till gång?  

• Hur märker du av menstruationscykeln vad gäller vardagsaktiviteter?  

Använder du något preventivmedel? 

• Om ja, vilken typ av preventivmedel? 

• Har du provat olika preventivmedel? 

• Har du märkt olika resultat av dessa? 

Hur påverkar din menstruationscykel upplägget av din träning? 

• Har du flyttat menstruation på grund av en viktig prestation?  

• Vad var anledningen till det? 

• Är det någon gång under menstruationscykeln som du upplever dig prestera bättre? 

• Är det någon gång under menstruationscykeln som du upplever dig prestera sämre? 

• Hur har du upplevt viktiga fysiska prestationer under olika delar av 

menstruationscykeln?  

• Har du någon tränare, eller någon annan som hjälper till med träningsupplägg? Tänker 

hen på menstruationscykeln?  

• Har diskussionen lyfts? 

Hur upplever du träning under menstruation? 

Hur påverkar menstruationen din träning? 
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Kan du beskriva både eventuella fördelar och nackdelar med att träna under menstruation? 

Om du avstått träning under mens, vilken/vilka var anledningen/-arna? 

Upplever du någon skillnad under dagarna vid menstruation, är det ex. skillnad mellan första 

och sista dag vad gäller fysisk prestation vad gäller både vardagsaktiviteter och träning. 

• Hur upplever du kontrasten träning under menstruationen mot veckorna innan eller 

efter? 

• känner du att du presterar bättre under någon del av menstruationscykeln? 

• känner du att du presterar sämre under någon del av menstruationscykeln? 

• Om du tränar både styrka och kondition, märker du någon skillnad vad gäller de olika 

träningsinriktningarna under menstruationscykeln? 

• Om du gör det, kan du beskriva hur? 

 

 

 

 

 

 

 

 


