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Sammanfattning  
 

Introduktion: En kvinna har normalt sett varje månad hormonvariationer på grund av 

menstruationscykeln. I dagsläget tas det ingen hänsyn till detta vid träning och de 

rekommendationer som finns är densamma oavsett om du är man eller kvinna. 

Menstruationscykeln är uppdelad i två faser, follikelfas (FF) och lutealfas (LF), mellan faserna 

sker ägglossning. De hormoner som dominerar under menstruationscykeln är östrogen och 

progesteron och de har en påverkan på träningseffekten. Östrogen anses ha en anabol effekt och 

progesteron en katabol effekt.   

Syfte: Att avgöra om det finns skillnader vad gäller prestationen i styrka, uthållighet, 

flexibilitet, spänst och balans mellan FF och LF i en kvinnas menstruationscykel.  

Metod: En longitudinell observationsstudie med åtta kvinnliga deltagare (23.3±2.1 år). De 

fysiska egenskaper som undersöktes var: styrka (via estimerat 1RM i benspark), aerob kapacitet 

(beeptest), balans (Rombergstest), spänst i hoppförmåga (CMJ och SJ) och flexibilitet i baksida 

lår och bålflexion (”sit and reach”). Dessa tester mättes akut för att se om det är någon 

signifikant skillnad mellan menstruationscykelns olika faser (FF och LF). Signifikansnivån 

sattes till P≤0.05. 

Resultat: Det fanns en signifikant skillnad där testpersonerna presterade bättre i FF än i LF för 

Rombergstest (43.5±8 vs 31.8±8.0 s P<0.001), SJ (28.8±6.8 vs 26.6±7.3 cm P<0.001), CMJ 

(29±4.6 vs 26.1±5.7 cm P=0.002), och 1RM benspark (79.9±9.4 vs 76.1±6.5 kg P=0.036). Det 

fanns ingen signifikant skillnad för testpersonerna mellan FF eller LF gällande beep-test 

(38.9±5.5 vs 39.4±5.6) och ”sit and reach” (29.3±11.5 vs 27.3±11.9).  

Slutsats: I denna studie visades det sig att den akuta prestationen gällande styrka, balans och 

spänst var bättre i FF. Utifrån dessa resultat föreslår vi att vid exempelvis uttagningstester bör 

individen ha koll på i vilken menstruationscykelfas kvinnan befinner sig eftersom detta kan 

påverka prestationen i idrottsspecifika egenskaper. 

 

Nyckelord: Hormonvariationer, träning, kvinnor 
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Introduktion 
 

För alla individer som utför fysisk aktivitet finns det ett flertal omständigheter som påverkar 

prestationen. Faktorer som är avgörande är till exempel sömn, kost, psykiska och fysiska 

förutsättningar och dagsformen. Beroende på om du är man eller kvinna har du olika fysiska 

förutsättningar när det gäller fysisk aktivitet. Anledningen till detta är att våra kroppar är 

uppbyggda olika och hur vi fungerar hormonellt (Wikström-Frisén & Nordström, 2017). I 

dagsläget är de rekommendationer som finns gällande träning densamma oavsett om du är man 

eller kvinna. De rekommendationer som ges till träning är att den ska varieras i intensitet, volym 

och frekvens. För maximal styrka krävs tung belastning (85–100% av 1RM (repetition 

maximum)), för muskeltillväxt relativt tung (70–85 % av 1RM), för explosiv styrka lätt (30-60 

% av 1RM) och för muskeluthållighet mycket lätt (0-60 % av 1RM) (Thomeé, 2008). 

Muskelstärkande träning rekommenderas att utföras minst två gånger per vecka och de 

rekommenderas även att vara fysisk aktiv i 150 minuter per vecka där intensiteten ska vara 

minst måttlig. Exempel på fysisk aktivitet är 30 minuter rask promenad som utförs fem dagar 

per vecka eller 20-30 minuters löpning tre dagar i veckan. Det rekommenderas även att träna 

balansen lite varje dag (Bompa et al. 2018). Det finns en viktigt grundläggande fysiologisk 

skillnad mellan könen och det är att kvinnor har en menstruationscykel som de även måste ta 

hänsyn till vilket leder till att de har en större variation av könshormoner. Då hormoner har visat 

sig ha en viktig roll när det kommer till träning bör den anpassas efter hormonvariationerna 

(Wikström-Frisén & Nordström, 2017).  

 

Menstruationscykeln  

Från ca 13 års ålder fram till 50 har kvinnor normalt hormonvariationer varje månad vilket 

kallas menstruationscykel. En menstruationscykel som är regelbunden är 28–35 dagar 

(Wikström-Frisén & Nordström, 2017). En cykel som inte överensstämmer med detta kallas 

oregelbunden. Oligomenorrea är när en kvinna har sin menstruationscykel men den är längre 

än 35 dagar. Amenorré är när en kvinna har uteblivna menstruationsblödningar under minst tre 

månader. Det finns två typer av amenorré, primär och sekundär. Primär amenorré är utebliven 

menstruationsstart hos en 16-årig eller äldre flicka. Sekundär amenorré är utebliven 

menstruation längre än sex månader hos en kvinna som tidigare menstruerat. Orsaken till primär 

amenorré är till exempel anorexi, bulimi, övervikt eller avvikelser i livmodern. Orsaken till 

sekundär amenorré är till exempel anorexi, bulimi, bristande funktion i äggstockarna eller 
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mycket intensiv träning (Brännström et al. 2016; Sand et al. 2007), även lågt energiintag kan 

vara en orsak till sekundär amenorré (Rinaldi, 2016). Utifrån ett idrottsperspektiv är både 

mycket intensiv träning och lågt energiintag faktorer som påverkar kroppen negativt, för båda 

reducerar energitillgängligheten för kvinnor vilket kan påverka inte bara prestationen negativt 

utan även menstruationscykeln (figur 1). Menstruationsbortfall är den vanligaste orsaken hos 

kvinnor med för lågt energiintag. Energibristen som uppstår stimulerar bland annat 

stresshormoner som i sin tur hämmar menstruationscykeln. Det är viktigt att energiintaget både 

täcker kroppens basala fysiologiska funktioner och processer och behovet under träning. Det 

rekommenderas att inta minst 45 kcal per kg fettfri massa för att menstruationen och 

ämnesomsättningen ska fungera optimalt. Dessa kalorier är utöver det antal kalorier som 

förbrukas under träningen, vilket betyder att ju hårdare en kvinna tränar desto mer måste en 

kvinna äta för att ha en fungerade menstruation (McArdle, 2006). 

 

 

Figur 1. Hormonella störningar kopplat till låg energitillgänglighet under menstruationscykeln. Bild tagen från 

McArdle (2006). 
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Östrogen och progesteron är några av de hormoner som styr faserna under menstruationscykeln 

och koncentrationen varierar under en cykel (Figur 2). De första två veckorna i 

menstruationscykeln kallas för follikelfas (FF) (Wikström-Frisén & Nordström, 2017). Den 

första blödningsdagen är dag ett och inleder FF och varar till ägglossningen. I början när det 

sker blödningar är halterna av de kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron låga. 

Östrogennivåerna ökar långsamt efter menstruationen och når sitt maximum i slutet av FF. 

Östrogent hormon har en uppbyggande (anabol) effekt och hormonet dominerar under de två 

första veckorna i en menstruationscykel. En blödningsperiod pågår mellan 2–7 dagar och 

därefter inleds lutealfasen (LF) som är de två sista veckorna i menstruationscykeln (Wikström-

Frisén & Nordström, 2017). Ägglossningen sker mellan dessa två faser, runt dag 14 i 

menstruationscykeln. Under denna fas och fram till nästa menstruation ökar framförallt 

progesteron och är som högst i mitten av LF då östrogent hormon når sin andra topp. 

Progesteron som dominerar under de två sista veckorna har en nedbrytande (katabol) effekt och 

tillsammans med östrogen anses progesteron ha en inverkan på träningseffekten. Denna fas 

pågår till nästa menstruationsblödning (Wikström-Frisén & Nordström, 2017).  

 

 

Figur 2. Hormonnivåer under menstruationscykeln. Bild tagen från Fridén (2002). 

 

 

Menstruationscykel och träning 

Styrka 

Studier om menstruation och styrka har visat på att det finns en variation i muskelstyrka under 

menstruationscykeln där kvinnorna är starkare och klarar av att lyfta tyngre i FF jämfört med i 

LF där kvinnorna är svagare och inte klarar av att lyfta lika tungt. Detta har Wikström-Frisén 

(2016) visat på i sin studie där 59 måttligt tränade kvinnor deltog i studien. De fann en variation 

i muskelstyrka under menstruationscykeln när de mätte styrkan genom att använda biodex 
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isokinetisk dynamometer. Detta tros bero på att hormonnivåerna förändras under en cykel och 

det har en påverkan på träningsförmågan. Styrketräning som utförs under de två första veckorna 

av menstruationscykeln har bättre påverkan på muskelmassa, muskelkraft och muskelstyrka 

jämfört med de två sista veckorna. I denna studie undersöktes effekten av träningen i de olika 

faserna där studiens resultat blev att de kvinnor som fem gånger per vecka genomförde 

benstyrkeövningar på 70–85 % av 1RM under de två första veckorna i menstruationscykeln 

visade på en signifikant ökning i muskelstyrka jämfört med den grupp som fick utföra samma 

träning under de andra två veckorna i menstruationscykeln. 

I en studie av Sung et al. (2014) där 20 kvinnor som var otränade till måttligt tränade deltog 

blev resultatet att effekten av styrketräning med en intensitet av 70–85 % av 1RM som utfördes 

under FF hade en signifikant större effekt på muskelstyrkan jämfört med samma upplägg i LF. 

Förklaringen kan vara att hormonerna skiljer sig under menstruationscykeln, vilket har en 

påverkan på muskeltillväxten. Muskelstyrkan mättes i en maximal isometrisk knäextension. 

Phillips et al. (1996) har även de hittat liknande resultat där de undersökte prestationen i de 

olika menstruationsfaserna på förändringar i muskelstyrka under en menstruationscykel på 27 

kvinnliga roddare som var måttligt tränade. Resultaten blev att muskelstyrkan och 

muskelkraften ökade signifikant under FF jämfört med LF. Förklaring till detta är att det finns 

ett samband mellan de högsta nivåerna av hormonet östrogen under FF vilket leder till en 

ökning i muskelstyrka. Detta mättes genom maximal muskelstyrka i abductor pollicis. 

 

Uthållighet 

När det gäller konditionsträning och kvinnor finns det tyvärr inte lika mycket forskning som 

med styrketräning och kvinnor.  I en observationsstudie gjord av Julian et al. (2017) där nio 

elitfotbollsspelare fick utföra 3x30 meter sprint samt Yo-Yo sågs en försämring av den 

maximala prestationen för uthålligheten i LF jämfört med FF. Wikström-Frisén (2016) 

diskuterade att i LF där nivåerna av progesteron är höga kan fettanvändningen under träning 

troligtvis vara mer effektiv. Teoretiskt sätt skulle detta kunna ge en fördel att konditionsträna 

under de sista två veckorna i en menstruationscykel. Resultat från studier om konditionsträning 

och menstruationscykel är inte tydligt noga för att kunna dra en slutsats då det funnits för få 

deltagare. 
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Balans 

Forskning om balansförmågan och kvinnors menstruationscykel har visat att progesteron som 

har en nedbrytande effekt leder till en försämring av balansen i LF, den nedsatta 

balansförmågan kan vara en förklaring till den ökade skaderisken hos kvinnor när det gäller 

framför allt korsbandsskador (Harmon & Ireland, 2000). Tidigare forskning har visat på ett 

samband mellan skadeförekomsten och menstruationscykelns olika faser. Några har kommit 

fram till att det är en högre risk för skador framför allt korsbandsskador kring ägglossningen 

medan andra studier har rapporterat en högre risk för skador dagarna innan menstruation 

(Woytys et al. 2002). Östrogen kan tillsammans med hormonet relaxin påverka ligamentlaxiten 

under de olika faserna i menstruationscykeln. Forskning visar inget övertygande stöd för att just 

en ökad ligamentlaxitet skulle ge en högre skaderisk (Chaudhari et al. 2007). Hormoner kan 

dock få en direkt effekt på storleken på muskelkontraktionen och motsvarande styvhet i knäet 

som gör en individ mer mottaglig för ökad risk till skada (Beynnon & Shultz, 2008).  

 

Spänst  

Forskning har visat att styrketräning som utförs under FF leder till en bättre spänstförmåga 

jämfört med om styrketräning som utförs i LF. Detta har Wikström-Frisén et al. (2015) visat på 

i sin studie där de jämförde tre grupper där samtliga fick träna styrketräning med en intensitet 

på 70–85 % av 1RM. Grupp 1 fick träna fem gånger i veckan under FF, grupp 2 fick träna fem 

gånger i veckan under LF och grupp 3 fick träna tre gånger i veckan oberoende på vart de var i 

menstruationscykeln. Resultatet blev att efter fyra månaders träning ökade hopphöjden i 

Counter Movement Jump (CMJ) och Squat Jump (SJ) signifikant för grupp 1. 

 

Flexibilitet  

Forskning av Eiling et al. (2007) som utförde på 11 kvinnliga idrottare där de undersökte 

förändringar i muskulär styvhet i ben och knä under menstruationscykeln. Resultatet visade på 

att flexibiliteten i de nedre extremiteterna är som bäst under ägglossningen jämfört med under 

den tidiga FF, detta påverkas av östrogennivåerna. Detta mättes genom en KT 2000 

knäantrometer för att se styvheten i ben och knä. Tillsammans med hormonet relaxin anses de 

båda kunna påverka ligamentlaxiteten under de olika faserna av en menstruationscykel (Eiling 

et al. 2007). 
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Problemområde  

Under de senaste årtiondena har antalet kvinnor som idrottar ökat inom både elit- och 

motionsidrott (Wikström-Frisén & Nordström, 2017). Även fast det skett en ökning är den 

största delen av idrottsforskning utförd på män, därför finns det en begränsad kunskap kring 

hur kvinnor ska träna. Det tas ingen hänsyn till kvinnors variation i hormoner som de har under 

en menstruationscykel vilket är en central del i kvinnors vardag och träning (Wikström-Frisén 

& Nordström, 2017). Därför bör vi bli bättre på att ta hänsyn till detta när vi planerar träning 

för kvinnor samt vid genomförande av olika tester exempelvis uttagningstester. Det kan till 

exempel vara orättvist om testpersonerna presterar olika på grund av att de kan vara i olika 

faser. Det bör undersökas om prestationen varierar under menstruationscykeln.  

 

Hypotes  

Forskning av bland annat Wikström-Frisén (2016) visar på att prestationen skiljer sig åt 

beroende på vart i en menstruationscykel en kvinna befinner sig i. Träning som utförs under de 

första två veckorna, i FF, av menstruationscykeln har bättre påverkan på träningseffekten 

tillskillnad från träning som utförs de två sista veckorna, i LF. Därför bygger vår hypotes på att 

en kvinna presterar bättre under en akut prestation som utförs i FF, gällande styrka, balans, 

spänst, uthållighet och rörlighet jämfört med LF.  

 

Syfte  

Studiens syfte är att avgöra om det finns skillnader vad gäller akut prestation i styrka, 

uthållighet, flexibilitet, spänst och balans mellan FF och LF i en kvinnas menstruationscykel.  

 

Frågeställningar:  

- Varierar prestationen gällande styrka, uthållighet, flexibilitet, spänst och balans 

beroende på vart i menstruationscykel en kvinna befinner sig i?  
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Metod  

Urval  

Nio friska kvinnor rekryterades men under studiens gång blev det ett bortfall av deltagare på 

grund av sjukdom så det var åtta som fullföljde studien (se tabell 1). En ansökan skickades ut 

till Örebro universitetets studenter genom Facebook, anslag sattes upp på Örebro universitet 

och lokala gym i staden samt flyers delades ut med inklusions- och exklusionskriterierna (bilaga 

1). Kriterier för att delta i studien var: 1) Testpersonerna skulle vara av kvinnligt kön. 2) 

Regelbunden menstruation (28–35 dagar). 3) Testpersonerna får inte skjuta upp sin 

menstruation med hjälp av preventivmedel, detta för att då uteblir menstruationsblödningen. 4) 

Ålder mellan 18–30 år, detta för att åldersspannet inte ska bli för stort, för att vi vill undersöka 

unga vuxna och för att alla deltagare ska vara myndiga. 5) Kvinnorna skulle ha en 

träningsfrekvens på minst tre tillfällen per vecka under minst ett år detta för att alla ska vara 

vana vid fysisk aktivitet och ha kännedom om träning (träningsformen kan vara allt från 

styrketräning, simning gruppträning till löpning). 6) Kroppsfettprocent högre än 18 %, då det 

är en bra indikator på tillgången av energi hos kvinnor (Rinaldi, 2016). 7) Allmänt friska och 

inte ha några skador som kan begränsa eller påverka deltagandet. 8) Inte ha deltagit i någon 

liknande studie.  

 

Tabell 1 Antropometriska egenskaper hos samtliga deltagare. 

 n = 8 

Ålder (år) 23.3±2.1 

Vikt (kg) 66±5.5 

Längd (cm) 169±3.2 

Kroppsfett (%) 25.6±4.5 

FFM (kg) 49.4±1.4 

FFM=fettfri massa. Data är presenterad som medelvärde ± standardavvikelse.  

 

Etiska överväganden 

Personliga uppgifter samlades in innan studiens start i form av en hälsoenkät från 

hälsoinstitutionen på Örebro universitet (bilaga 2) och genomförde i enlighet med 

Helsingforsdeklarationen. Deltagarna fick innan studiens start skriftlig och muntlig information 
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kring studiens syfte och vad deras deltagande innebär (bilaga 3). Alla deltagare fick lämna 

skriftligt samtycke (bilaga 4) till att medverka innan studien startade. Allt deltagande i studien 

var frivilligt och de kunde avbryta när som helst utan medföljande negativa konsekvenser. 

Tystnadsplikt i interventionen gällde alla. Varje deltagare fick ett slumpmässigt ID-nummer vid 

studiens start och blir därmed anonyma. All data och resultat som samlas in under studien 

används endast som underlag i denna intervention och personuppgifter förvaras så inga 

obehöriga kan ta del av dessa. 

 

Studiedesign och procedur  

Studien är en longitudinell observationsstudie och pågick i sex veckor under mars och april 

2019, där deltagarna totalt utförde testerna tre gånger. Testtillfällena skedde med två veckors 

mellanrum. Testpersonerna som i början av studien befann sig i FF testades i denna fas 

testomgång ett och tre och i testomgång två i LF. Testpersonerna som i början av studien befann 

sig i LF testades i denna fas testomgång ett och tre och i testomgång två i FF. 

 

Testerna utfördes vid samma tidpunkt på dygnet och under standardiserade förhållanden, vilket 

innebar ingen träning dagen innan eller på testdagen, fastande tre timmar innan testtillfället. 

Helt fastande var inget alternativ på grund av att testerna utfördes kvällstid där av tre timmars 

fastande. Testerna valdes att delas upp under två dagar, första dagen innehöll flexibilitet, balans 

och uthållighetstester. Dag två innehöll spänst och styrketester. Detta för att testpersonerna 

skulle kunna prestera så optimalt som möjligt på alla tester (Bompa et al. 2018). 

Innan flexibilitet- balans- och spänsttesterna utfördes ingen uppvärmning. En standardiserad 

uppvärmning innan beep-testet på 5 minuters jogging utfördes och var utformad av testledarna. 

Innan styrketestet fick testpersonerna cykla i 5 minuter samt utföra generell rörlighet av 

underkroppen (bilaga 5). Efter samtliga tester erbjöds nedvarvning på cykel samt stretchning. 

Testresultaten från samtliga tester fördes in i ett testprotokoll (bilaga 6). 

 

BIA-mätning  

I början av studiens gång analyserades testdeltagarnas kroppssammansättning genom 

bioelektrisk impedans analys (BIA) med användning av Tanita MC 780 (modell B, Tanita 

Corp., Tokyo, Japan). Detta utfördes för att kontrollera att alla testpersoner uppfyllde vårt 
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inklusionskriterie gällande kroppsfettprocent högre än 18 %. Vågen mäter bland annat 

kroppssammansättningen, andel vatten i kroppen, kroppsvikt, fettfri massa, den procentuella 

fettmassan, intra- och extracellulär vätska, kroppscellsmassa och BMI (body massindex). Se 

tabell 1 för de antropometriska egenskaperna för samtliga deltagare. Alla testpersoner hade 

träningskläder på sig vid mätningen och klädernas vikt standardiserades till 1 kg och ”standard 

individ” användes för alla testpersoner. Innan testpersonerna steg på vågen rengjordes den med 

99,5 % etanol (Solveco) så att tidigare användning inte skulle störa resultaten. Alla smycken 

och strumpor togs av innan påstigning därefter följde testpersonerna instruktionerna från 

testledare.   

 

Fysiska tester  

Testerna som deltagarna fick utföra var 1RM test i benspark för att mäta maximal styrka i 

underkropp, beep-test för att uppskatta den maximala syreupptagningsförmågan (VO2 max), 

Rombergstest för mätning av balans, CMJ och SJ för att mäta spänst i hoppförmåga samt ”sit 

and reach” test för att mäta flexibilitet i baksida lår och bålflexion.  

 

Estimerat 1RM 

Estimerat 1 RM utförs i bensparkmaskin (Bensträck 101SE, Nordic gym) för att mäta 

benstyrkan. 1 RM är den belastning en individ klarar av att lyfta en endaste gång, individen ska 

inte orka lyfta en repetition till. Testpersonen utför först fem submaximala uppvärmnings set 

enligt detta (Fleck & Kraemer, 1998): 

- Uppvärmnings set 1 med en intensitet på 30–50 % av 1 RM, 8 repetitioner och 2 min 

vila.  

- Uppvärmnings set 2 med en intensitet på 60 % av 1 RM, 5 repetitioner och 2 min vila.  

- Uppvärmnings set 3 med en intensitet på 70 % av 1 RM, 3 repetitioner och 3 min vila. 

-  Uppvärmnings set 4 med en intensitet på 80 % av 1 RM, 1 repetition och 3 min vila.  

- Uppvärmnings set 5 med en intensitet på 90 % av 1 RM, 1 repetition och 5 min vila.  

- Testpersonen utför sedan ett maximalt antal repetitioner på en vikt som ger minst 1 

repetition och maximalt 10 repetitioner.  

- Welday (1988) formeln används sedan för att estimera 1 RM. (1RM = (reps x 0,0333) 

load + load). Load = kg och reps = antal).  
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Beep-test  

Är ett progressivt konditionstest för att uppskatta VO2 max genom hur många nivåer och 

sträckor testpersonen kan springa därmed fås en uppskattning om individens aeroba kapacitet 

och uthållighet. Testet går ut på att testpersonerna springer fram och tillbaka i accelererande 

takt så länge som personerna orkar mellan två koner som är på 20 m avstånd. Beep-ljudet styr 

hastigheten mellan intervallerna, vid varje beep-ljud ska testpersonerna vara med ena foten på 

linjen och vända om. Tiden mellan beep-ljuden minskas hela tiden successivt vilket betyder att 

testpersonen måste springa snabbare och snabbare. Ett beep-test har 21 nivåer och varje nivå 

tar ca 60–66 s, det gör att antalet vändor ökar per nivå (Fredriksson och Nilsson, 2007).  

 

Rombergstest  

Testet mäter en individs balansförmåga. Testpersonen ska stå med ben, hälar och tår ihop samt 

ska armarna vara korslagda över bröstet. Testpersonen uppmanas att blunda och stå stilla i max 

60 s. Tidtagning sker och resultatet anges i antal sekunder, maximalt 60 s. Om testpersonen 

öppnar ögonen, flyttar fötterna, vinglar för mycket eller släpper armarnas utgångspunkt stoppas 

tidtagningen (Bellardini et al. 2009). 

 

Spänsttester  

CMJ 

CMJ är ett hopptest som mäter den reaktiva styrkeförmågan i den långa stretch-shortening-

cykeln i benmuskulatur, så som plantar flexion i fotled och extension i knä- samt höftled. Testet 

utförs genom att testpersonen står axelbrett med fötterna, tårna pekade utåt och med händerna 

på höfterna. Från utgångspositionen ska testpersonen sätta sig ned i 90 graders vinkel i knäleden 

där den nedåtgående rörelsen skall vändas till en explosiv sträckning av kroppen i ett vertikalt 

upphopp, där knä, höftled och fot extenderas. Landningen ska ske med raka ben och med en 

lätt vriststuds. Testpersonen ska minimera att förflytta sig horisontellt vid hoppet, händerna ska 

hela tiden hållas kvar på höfterna och blicken ska hållas framåt (Bellardini et al. 2009). 

 

 

 



15 
 

SJ 

SJ är ett hopptest som mäter den koncentriska snabbhetsförmågan i benmuskulatur, så som 

plantar flexion i fotled och extension i knäled samt höftled. Testet utförs genom att testpersonen 

står axelbrett med fötterna, tårna pekade utåt och med händerna på höfterna. Från 

utgångspositionen ska testpersonen sätta sig ned i 90 graders vinkel i knäleden och därefter 

hållas kvar i tre sekunder innan testpersonen gör ett explosivt vertikalt upphopp, där knä, höftled 

och fot extenderas. Landningen ska ske med raka ben och med en lätt vriststuds. Händerna ska 

hela tiden hållas kvar på höfterna. Det får inte ske någon gungning i bottenläget och blicken ska 

hållas framåt (Bellardini et al. 2009). 

 

För både CMJ och SJ användes musclelab (”MuscleLab 4010”, tillverkad av Ergotest 

Technology, Langesund, Norge) som var ihopkopplad med tillhörande infraröd ljusmatta. 

Musclelab registrerar bland annat kraft, hastighet, hoppförmåga och effekt. Det vi tittar på är 

den tid testpersonen är i luften och utifrån detta beräknas hopphöjden i cm.  

 

“Sit and reach”-test 

Är ett rörlighetstest av baksida lår och bålflexion. Testpersonen sitter med helt raka ben på 

golvet och böjer sig sedan framåt med ena handen över den andra. Ett måttband är placerad på 

golvet mellan testpersonens fötter, testpersonens fötter är placerade vid 15 cm på måttbandet. 

Testpersonen skall sedan sträcka sig så långt fram som möjligt och hålla den positionen i 3 s 

(Bellardini et al. 2009). Enligt Mayorga-Vega et al. (2014) har ”sit and reach” test en god 

validitet för att mäta flexibiliteten i baksida lår och bålflexion, tester är det bästa alternativet för 

att uppskatta flexibiliteten i baksida lår och bålflexion. 

 

För CMJ, SJ, ”sit and reach” och Rombergstest utförde testpersonerna alla testerna tre gånger 

där det bästa resultatet fördes in i testprotokollet.  

 

Dataanalys  

Data är presenterad som medelvärde och standardavvikelse (SD). Data analyserades genom The 

jamovi project (2019). Jamovi (Version 0.9) [Computer Software]. Normaliteten bedömdes 
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med hjälp av Shapiro-Wilks´s test och parat t-test användes för att analysera skillnader i 

prestation mellan FF och LF. Signifikansnivån är satt till P≤0.05 för att resultatet ska vara 

statistiskt signifikant. 

 

Resultat  
 

Antalet testpersoner är åtta stycken där fyra testas två gånger i FF och en gång i LF och fyra 

testpersoner testas två gånger i LF och en gång i FF. Det fanns ingen statistisk skillnad mellan 

resultat vid testtillfällena 1 och 3 därför jämfördes testtillfälle 2 och 3.  

I tabell 2 nedan presenteras medelvärde och standardavvikelse för varje test i de båda faserna. 

Det fanns en signifikant skillnad där testpersonerna presterade bättre i FF än i LF för 

Rombergstest (43.5±8 vs 31.8±8.0 s P<0.001), SJ (28.8±6.8 vs 26.6±7.3 cm P<0.001), CMJ 

(29±4.6 vs 26.1±5.7 cm P=0.002), och 1RM benspark (79.9±9.4 vs 76.1±6.5 kg P=0.036). Det 

fanns ingen signifikant skillnad för testpersonerna i varken FF eller LF gällande beep-test och 

”sit and reach”.  

 

Tabell 2 Medelvärde och standardavvikelse för alla tester i follikelfasen och lutealfasen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FF = follikelfas; LF = lutealfas; VO2 max = maximal syreupptagningsförmåga; SJ = squat jump; CMJ = counter 

movement jump; 1RM = 1 repetition maximum. Signifikans*(P<0.05)

Parameter Fas 

FF LF 

”Sit and reach” (cm) 29.3 ± 11.5 27.3 ± 11.9 

Rombergstest (s) 43.5 ± 8 31.9 ± 8.0* 

VO2 max (ml/kg/min) 38.9 ± 5.5 39.4 ± 5.6 

SJ (cm) 28.8 ± 6.8 26.6 ± 7.3* 

CMJ (cm) 29 ± 4.6 26.1 ± 5.7* 

1RM benspark (kg) 79.9 ± 9.4 76.1 ± 6.5* 
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Diskussion  

 

Studiens syfte var att undersöka om prestationen gällande styrka, uthållighet, flexibilitet, spänst 

och balans varierar under FF respektive LF i en kvinnas menstruationscykel. Det undersöktes 

genom Rombergstest, ”sit and reach”, beep-test, SJ, CMJ och estimerat 1RM i benspark. Denna 

information kan vara värdefull för tränare om dem ska utföra tester på spelare men även för 

idrottare och motionärer när de ska planera träningen utifrån intensitet, volym och frekvens.  

 

Resultatdiskussion  

I tabell 2 går det att avläsa en signifikant skillnad angående balans, spänst och styrka i FF 

jämfört med LF. Däremot såg vi inga skillnader mellan de båda faserna gällande egenskaperna 

uthållighet och rörlighet. 

 

Styrka 

Styrkan i 1RM i benspark visade på bättre resultat i FF. Detta har en studie av Wikström-Frisén 

et al. (2017) visat på där de kollat på den akuta prestationen under FF och LF, där prestationen 

var bättre i FF än i LF. I studien ingick 59 styrketränade kvinnor som var uppdelade i tre 

grupper. En kontrollgrupp som testades vid tre tillfällen oberoende vart i menstruationscykeln 

dem befann sig, en grupp som testades tre tillfällen i FF och en tredje grupp som testades vid 

tre tillfällen i LF. Resultatet från studie av Sung et al. (2014) visar på liknande resultat där 

testpersonerna var starkare i FF jämfört med LF vid en akut effekt. 

 

En kvinna som befinner sig i FF är enligt vårt resultat starkare i denna fas jämfört med LF. 

Detta beror på hormonvariationerna då östrogennivåerna är högre i FF och har då en anabol 

(uppbyggande) effekt. Medan det i LF är progesteronnivåerna som dominerar vilket leder till 

en katabol (nedbrytande) effekt.  (Sung et al. 2014). 

 

Balans  

När det gäller balans så visade resultatet på att den var bättre i FF. Detta har forskning om 

balansförmågan och kvinnors menstruationscykel visat på i en studie av Wikström-Frisén & 
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Nordström (2017) där progesteron som har en nedbrytande effekt kan leda till en försämring av 

balansen i LF. I denna studie använde de sig av Rombergstest för att titta på balansförmågan 

hos deltagarna i studien och resultatet blev att balansen var bättre i FF. Förmågan att kunna 

samordna rörelserna i kroppen med ett effektivt samspel mellan musklernas aktivering har visat 

sig ha stor betydelse i alla former av fysiska aktiviteter (Wikström-Frisén & Nordström, 2017). 

Harmon & Ireland (2000) visar på att den nedsatta balansen i LF som troligtvis beror på 

nivåerna av progesteron som har en nedbrytande effekt och kan genom detta leda till fler skador 

hos idrottande kvinnor. Det är det neuromuskulära- och vestibulärasystem som blir påverkat av 

de olika nivåerna av könshormonerna. Detta är även något Woytys et al. (2002) kom fram till i 

deras studie att idrottsskador bland kvinnor är som störst i LF på grund av de olika 

hormonnivåerna. 

 

Spänst  

Utifrån denna studies resultat visade det sig att hoppförmågan för spänsttesterna SJ och CMJ 

var bättre i FF jämfört med LF. Wikström-Frisén et al. (2015) genomförde en studie kring detta 

och resultatet blev att den grupp som utförde SJ och CMJ under FF fick bättre resultat än den 

grupp som utförde testerna under LF. Enligt Thomeé (2008) kan detta ur ett fysiologiskt 

perspektiv bero på att styrkan förbättras genom styrketräning i FF i och med detta förbättras 

kapaciteten att utveckla arbete. Styrka och hoppförmåga hänger samman, du måste vara stark 

för att kunna hoppa högt (Thomeé, 2008). 

 

Uthållighet och flexibilitet  

I litteraturen finns det några studier som funnit differenser mellan FF och LF när det gäller 

flexibilitet (Eiling et al. 2007, Wikström-Frisén & Nordström 2017) och VO2 max (Wikström-

Frisén & Nordström 2017, Julian et al. 2017). En möjlig förklaring till det faktum att det inte 

fanns någon skillnad i båda parametrarna i vår studie kan hänföras till det mindre urvalet av 

deltagare samt de olika metoderna som användes för att mäta den maximala 

syreupptagningsförmågan. Denna studie använde sig utav ett beep-test för att uppskatta VO2 

max, ett sådant test kan inte riktigt mäta sig med en direkt mätning av VO2 max där man 

använder sig av en mask för att mäta både in- och utandningsluften. I denna linje behövs 

ytterligare forskning för att klargöra skillnaderna mellan faserna för båda parametrarna. 
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Kombination av de olika fysiska parametrarna  

Utifrån studiens resultat och tidigare forskning visar det sig att det är fördelaktigt att träna 

styrka, balans och spänst i FF för optimal prestation på träningseffekten. Resultaten indikerar 

på att framförallt styrketräning som utförs i den första fasen, FF, är mer fördelaktigt för att öka 

i muskelstyrka och muskelvolym. Detta stämmer överens med vår hypotes som bygger på att 

en kvinna presterar bättre under en akut prestation som utförs i FF, gällande styrka, balans, 

spänst, uthållighet och rörlighet jämfört med LF.  

 

Resultaten utifrån denna studie visar inte på att den akuta prestationen när det gäller uthållighet 

och rörlighet inte är bättre eller sämre i någon av faserna. Det finns inte tillräckligt med 

forskning om menstruationscykeln och konditionsträning eller flexibilitet för att uttala sig om 

hur, var och när konditionsträning är som mest optimalt för prestationen. Wikström-Frisén & 

Nordström, (2017) tar upp att progesteronnivåerna är högre än östrogen nivåerna i LF vilket 

leder till en katabol effekt och kan därmed eventuellt vara en fördel för konditionsträning. Det 

behövs mer forskning inom detta område för att kunna dra en slutsats om konditionsträning ska 

tränas mer eller mindre i någon av faserna. Utifrån detta kan vi inte säga att vår hypotes 

angående den akuta prestationen gällande uthållighet och rörlighet skiljer sig åt i FF och LF. 

 

Metoddiskussion  

Det fanns ingen statistisk signifikans mellan testtillfällena 1 och 3 därför jämfördes testtillfälle 

2 och 3. En styrka i studien var att alla deltagare fick testas två gånger i en av faserna. Detta 

gjorde att vi fick mer data att analysera och därmed kunde se om det fanns en signifikant 

skillnad eller inte inom samma fas men framförallt gjorde detta att vi kunde utesluta att 

eventuella förändringar berodde på inlärningseffekt. Testperioden hade kunnat förlängas så att 

fler testtillfällen hade kunnat göras i de olika faserna och genom detta hade vi kunnat få flera 

resultat i de båda faserna. Tidsplanen för testerna som först var planerad fick skjutas upp en 

vecka detta på grund av att det var svårt att rekrytera deltagare till studien i början. Det var 

många som var intresserade att delta men på grund av att de inte uppfyllde alla kriterier fick de 

exkluderas. Vi ville även få så många deltagare som möjligt ifall det skulle bli avhopp under 

studiens gång och genom att ha fler deltagare än planerat går det att fortsätta studien trots 

avhopp.  
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En styrka i studien var att en longitudinell observationsstudie användes och testdeltagarna blev 

därmed sin egen kontroll. I och med detta behövdes det inte lika många deltagare i studien. 

Inför alla testerna gavs tydliga instruktioner från testledarna till testpersonerna huruvida 

testerna skulle genomföras, eftersom testledarna var med under alla tester kunde det 

kontrolleras att testpersonerna följde instruktionerna vilket stärker reliabiliteten i studien.  

 

En svaghet i studien var att alla tester inte kunde utföras på samma dag utan delades upp på två 

dagar efter varandra. Hormonnivåerna kan variera dag från dag därför hade det varit fördelaktigt 

att utföra alla tester samma dag men på grund av att några av testerna var fysiskt krävande 

behövdes de delas upp för att deltagarna skulle kunna prestera optimalt. En annan svaghet är 

att testledarna inte har kunnat kontrollera om deltagarna har skjutit upp sin menstruation med 

p-piller vilket var ett inklusionskriterie, detta kan ha påverkat i vilken fas deltagarna befann sig 

i och därmed påverkat resultatet. En styrka var att testledarna följde upp med frågor till 

deltagarna angående regelbunden menstruation samt tid för blödningsperiod för kontroll av 

vilken fas de befann sig i. Blodprover för att fastställa hormonnivåerna hade vart till fördel att 

använda för att fastställa exakt vart deltagarna är i sin menstruationscykel, att detta inte gjordes 

har sänkt studiens reliabilitet.  

 

En av de viktigaste faktorerna för att få en hög reliabilitet är enligt Bellardini et al. (2009) en 

standardisering av testmiljön. Det finns andra faktorer som är viktiga, så som intensiteten och 

mängden fysisk aktivitet dagarna innan testerna, men även alkohol, tobak, kostintag, sömn och 

medicinering kan spela en stor roll. När på dygnet testerna genomförs är också något som bör 

standardiseras, även använda en testutrustning som är kalibrerad samt använda identiska 

uppvärmningar inför alla testomgångar. I denna studie användes samtliga faktorer för att få så 

hög reliabilitet som möjligt. När det gäller faktorerna fysisk aktivitet dagarna innan testerna, 

kostintag, alkohol, tobak, sömn samt medicinering är det inget testledarna kunnat kontrollera 

fullt ut.  

 

Beep-testet valdes för att estimera VO2 max istället för att springa ett VO2 max test på löpband 

på grund av kostnaden, att under beep-test kan alla deltagare springa samtidigt i och med detta 

behövs inte lika mycket tid till att mäta VO2 max samt för att få med så många deltagare som 
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möjligt då ett VO2 max test på löpband kan verka otäckt och avskräckande. Beep-testets resultat 

skulle kunna tyda på en inlärningseffekt där deltagarna vill prestera bättre för varje gång. Det 

går inte att undvika att deltagarna hör vilken nivå de befinner sig på och därmed kan de komma 

ihåg vart de slutade gången innan och springer då till en bättre nivå gången efter. Beep-testet 

anses båda ha en hög och låg validitet. Reilly (2007) tar upp att beep-test har en hög validitet 

till VO2 max medan Svensson & Drust (2005) anser att testet har en låg validitet vid jämförelse 

av VO2 max test på löpband. De tar upp att beep-testet underskattar en individs VO2 max 

jämfört med om ett VO2 max test på löpband utförs, men eftersom vi i denna studie inte hade 

som syfte att ta fram testpersonerna VO2 max för att använda i träningssammanhang utan för 

att se om det är något skillnad i VO2 max under FF och LF ansåg vi att beep-test var ett giltigt 

test att använda.  

 

Rombergstest anses ha en hög validitet utifrån Le Berre et al. (2016) det är ett enkelt, snabbt, 

relevant och optimalt test för att mäta balansförmågan hos en individ. Testet används får både 

barn och vuxna inom bland annat sjukvården och idrottsverksamheter.  

 

I en studie av Markovic et al. (2004) testades den explosiva underkroppsstyrkan med hjälp utav 

fem olika vertikala hopp (Sargent hopp, Abalakows hopp med armsving och utan armsving, SJ 

och CMJ) och två horisontella hopp (stående långhopp och stående trippelhopp). De kom fram 

till att både CMJ och SJ var de mest tillförlitliga och giltiga fälttesterna för uppskattning av 

spänt förmågan hos unga vuxna som är fysiskt aktiva. 

 

En studie av Verdijk et al. (2009) visade på att estimerat 1RM för benspark har hög validitet 

både för unga och gamla kvinnor som män och att det rekommenderas att användas vid 

utformning av ett träningsprogram. Testet är reliabelt vid uppskattning av 1RM för både 

individer som är tränings vana och för de som inte är tränings vana och vill utforma ett optimalt 

träningsprogram. Denna studie använde sig av estimerat 1RM istället för uppmätt RM på grund 

av att flera tester skulle utföras samma dag.  
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Studiens kunskapsbidrag  

Studiens resultat kan ur ett idrottsvetenskapligt perspektiv öka medvetenheten kring hur 

prestationen förändras under en kvinnas menstruationscykel. En kvinna har olika 

förutsättningar beroende på i vilken fas hon befinner sig i. Detta är på grund av hormonnivåerna 

där östrogent hormon dominerar i FF som har en anabol effekt. Utifrån studiens resultat är även 

balansen och spänsten bättre i FF tillskillnad från LF. Vilket är något som tränare, idrottare och 

motionärer borde tänka på vid upplägg av träningsprogram för att få ut så optimalt som möjligt 

av träningen. Eftersom balansen visade sig vara sämre i LF borde idrottare samt tränare bli mer 

medvetna om vilken typ av träning som utförs i vilken fas, då risken för skador är större i LF. 

Det kan vara svårt att som tränare tänka på detta i lagidrotter då det är många spelare att ta 

hänsyn till men hos individuella idrottare kan det absolut vara något att ta hänsyn till. Eftersom 

det verkar som att balansen är försämrad under LF är ett förslag att undvika akrobatiska element 

i idrotter som till exempel gymnastik och konståkning under LF. När det gäller 

konditionsträning och flexibilitet visar inte denna studie på att den är bättre eller sämre i någon 

av faserna. Det visar på att det inte spelar någon roll när under en kvinnas menstruationscykel 

det är som mest fördelaktigt att konditionsträna för att få ut så mycket som möjligt av träningen, 

detsamma gäller flexibiliteten.  

 

Slutsats  

I denna studie sågs en förbättring av prestationen gällande styrka, balans och spänst i FF. Det 

sågs ingen förbättrad prestation i flexibilitet och uthållighet. Det finns få studier gjorda på 

kvinnor och träning kopplat till menstruationscykeln vilket leder till en stor kunskapslucka som 

behöver fyllas. Antalet kvinnor som idrottar har enligt Wikström-Frisén & Nordström (2017) 

ökat för varje år vilket borde vara en stor anledning till att detta bör undersökas mera. Hur 

påverkas en kvinna utav sin menstruationscykel och dess hormonvariationer när det gäller den 

akuta effekten av träning? För att besvara frågan ännu bättre – utifrån olika idrottsrelaterade 

egenskaper, behövs ytterligare forskning som kräver studier med ett stort urval av kvinnor som 

utförs inom ett större antal kategorier och sportdiscipliner.  

 

 

 



23 
 

Referenslista  

Bellardini, H., Henriksson, A. & Tonkonogi, M. (2009). Tester och mätmetoder för idrott och 

hälsa. (1. uppl.) Stockholm: SISU idrottsböcker. 

Beynnon, B., & Shultz, S. (2008). Anatomic Alignment, Menstrual Cycle Phase, and The Risk 

of Anterior Cruciate Ligament Injury. Journal of Athletic Training. 2008 Sep-Oct; 43(5): 541-

542. 

Bompa, Tudor O., and Carlo Buzzichelli. Periodization: theory and methodology of training. 

Human Kinetics, 2018. 

Brännström, M., Gemzell- Danielsson, K., Hagberg, H., Landgren, B.-M., Marsál, K., & 

Westgren, M. (2016). Obgyn. Lund: Studentlitteratur AB. 

Chaudhari, A., Lindenfeld, T., Andriacchi, T. (2007). Knee and hip loading patterns at different 

phases in the menstrual cycle: implications for the gender difference in anterior cruciate 

ligament injury rates. Am J Sports Med. 2007;35:793-800. 

Eiling, E., Brytant, AL., Petersen, A., Hohmann, E. (2007). Effects of menstrual-cycle hormone 

fluctuations on musculotendinous stiffness and knee joint laxity. Knee Surgury Sports 

Traumatol Arthrosc. 2007 Feb;15(2):126-32. 

Fleck, S., & Kraemer, W. (1998). Repetition maximum methods for monitoring your training 

intensity. Strength and Health Report. 1998;2:1-2. 

Fredriksson, M., & Nilsson, J. (2007). Testmanual funktionella tester. Stockholm: Gymnastik 

och idrottshögskolan.  

Fridén, C. (2002). Påverkar menstruationscykeln prestationsförmåga och ökar risken för 

idrottsskador? Svensk idrottsforskning 2002; 4. 

Harmon KG., & Ireland ML. (2000). Gender differences in noncontact anterior cruciate 

ligament injuries. Clin Sports Med 2000; 19: 287-302. 

Julian, R., Hecksteden, A., Fullanger HKK., Meyer, T. (2017). The effects of menstrual cycle 

phase on physical performence in femlale soccer players. PLOS ONE 12(3): e0173951. 

Le Berre, M ., Guyot, MA ., Agnani, O ., Bourdeauducq, I ., Versyp, MC ., Donze, C ., Thévenon, 

A ., Catanzariti, JF . (2017). Clinical balance tests, proprioceptive system and adolescent 

idiopathic scoliosis. Eur Spine J; 2017 Jun 26 1638-1644.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Le%20Berre%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27844226
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guyot%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27844226
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Agnani%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27844226
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bourdeauducq%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27844226
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Versyp%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27844226
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Donze%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27844226
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Th%C3%A9venon%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27844226
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Th%C3%A9venon%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27844226
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Catanzariti%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27844226


24 
 

Markovic, G., Dizdar, D., Jukic, I., Cardinale, M. (2004). Reliability and factoral validity of 

squat and countermovement jump tests. Journal of Strength and Conditioning Research 

2004;18(3):551-555. 

Mayorga-Vega, D., Merino-Marban, R., Viciana, J. (2014). Criterion-Related Validity of Sit-

and-Reach Tests for Estimating Hamstring and Lumbar Extensibility: a Meta-Analysis. J Sports 

Sci Med. 2014; Jan 13 (1): 1-14. 

McArdle, William D., Frank I. Katch, and Victor L. Katch. Essentials of exercise physiology. 

Lippincott Williams & Wilkins, 2006. 

Phillips, SK., Sanderson, AG., Birch, K., Bruce, SA., Woledge, RC. (1996). Changes in 

maximal voluntary force of human adductor pollicis muscle during the menstrual cycle. J 

Physiol. 1996 Oct 15;496 ( Pt 2):551-7. 

Reilly,T. (2007). The Science of Training - Soccer. A scientific approach to developing strength, 

speed and endurance. Trowbridge: Taylor & Francis. 

Reis E., Frick U., Schmidtbleicher D. (1995). Frequency variations of strength training sessions 

triggered by the phases of the menstrual cycle. Int J Sports Med 1995; 16: 545-550. 

Rinaldi, N. (2016). No period now what. A guide to regaining your cycles and improving your 

fertility. Antica Press LLC.  

 

Sand, O., Sjaastad.V, O., Haug, E., & Bjålie, J. G. (2007). Människokroppen- Fysiologi och 

anatomi (2a ed.). Stockholm: Liber AB.  

Sung, E., Ahreum Han, A., Hinrichs, T., Vorgerd, M., Manchado, C. & Platen, P. (2014). 

Effects of follicular versus luteal phase-based strength training in young women. 

SpringerPlus, (3), 668. 

Svensson, M., & Drust, B. (2005). Testing soccer players. Journal of Sports Sciences. 23 (6): 

601-618. 

Thomée, Roland, Augustsson, Jesper, Wernbom, Mathias, Augustsson, Sofia & Karlsson, Jon 

(2008). Styrketräning för idrott, motion och rehabilitering. Farsta: SISU idrottsböcker. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8910237
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8910237


25 
 

Verdijk, LB., Van Loon, L., Meijer, K., Savelberg, HH. (2009). One-repetition maximum 

strength test represents a valid means to assess leg strength in vivo in humans. Journal of Sports 

Sciences, January 1st 2009; 27(1): 59–68.  

 

Welday, J. (1988). Should you check for strength with periodic max lifts? Scholastic Coach 

57(9):49–68, 1988. 

 Wikström-Frisén, L., Boraxbekk, C. J., & Henriksson-Larsén, K. (2015). Effects on power, 

strength and lean body mass of menstrual/oral contraceptive cycle based resistance training. 

Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 2017 Jan-Feb;57(1-2):43-52. 

Wikström-Frisén, L. (2016). Training and hormones in physically active women: with and 

without oral contraceptive use. (Doctoral dissertation). Umeå: Umeå universitet. 

Wikström-Frisén, L., & Nordström, A. (2017). Kvinnor & träning. (Första upplagan). 

Stockholm: SISU Idrottsböcker. 

Woytys, E. M., L. J., Huston, M.D., Boynton, K. P., Spindler., T. Lindenfeld. (2002). The effect 

of the menstrual cycle on anterior cruciate ligament injuries in women as determined by 

hormone levels. Am J Sports Med 2002; 30: 182-188. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

javascript:;
javascript:;


26 
 

Bilagor  

 

Bilaga 1, Rekryteringsansökan  

 

Hej alla kvinnor! 

Skulle du vilja veta hur du bäst lägger upp din träning för att prestera optimalt? Missa inte då 

detta fantastiska tillfälle! Vi är två studenter från Tränarprogrammet som håller på med C-

uppsatsen. Vi behöver rekrytera kvinnor med regelbunden menstruation. Den kommer att 

handla om hur kvinnor med menstruation ska periodisera sin träning för bästa resultat. Det har 

visat sig att kvinnor presterar olika beroende på vart i sin cykel man befinner sig.  

 

Vi söker:  

 Kvinnor med regelbunden menstruation. 

 Ålder 18-30 år. 

 Träningsfrekvens på minst 3 dagar/vecka under minst 1 år. 

 Friska i allmänhet och inga skador som kan påverka testresultaten eller begränsa 

utförandet av testerna. 

 

Studien kommer att hålla på under 6 veckor men du kommer enbart bli testad under 3 tillfällen. 

Alla testerna utförs samma dag på Örebro universitet och vi kommer att mäta styrka, uthållighet, 

spänst, balans och flexibilitet. 

 

Låter detta intressant eller har du frågor kontakta oss! 

 

Elin Spännare  

elin.spannare95@hotmail.com 

Emma Hjalmarsson 

e_hjalmarsson@live.se 

 

 

 

 

mailto:elin.spannare95@hotmail.com
mailto:e_hjalmarsson@live.se
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Bilaga 2, Hälsodeklaration 

Arbetsfysiologiska mätningar innebär alltid en situation av fysisk belastning för testpersonen. För att 

testresultatet ska anses giltigt och för att minska risken för medicinska komplikationer är det av största 

vikt att testpersonen är fullt friskt vid testtillfället. 

Skulle undertecknad av någon anledning dölja sjukdom eller tidigare sjukdomsliknande besvär är inte 

testledaren ansvarig för eventuella komplikationer i samband med, eller efter avslutat test.  

Var god besvara nedanstående frågor och signera med din namnteckning. 

Medicinerar Du regelbundet mot någon sjukdom? Ja Nej 

Om Ja, Ange typ av medicin:…………………………………………………………………………….. 

Har Du någon gång de senaste 5 åren haft besvär med tryck över bröstet, smärta eller andra obehag som 

du förknippat med hjärtat?  Ja Nej 

Har Du kunnat träna för fullt den senaste veckan? Ja Nej 

Om Nej, ange orsak:……………………………………………………………………………….…….. 

Har Du senaste året haft några besvär med rygg, knä, fot? Ja Nej 

Om Ja, ange orsak:………………………………………………………………………………………. 

Är Du allergisk mot något?   Ja Nej 

Om Ja, ange mot vad:……………………………………………………………………………………. 

Vilket datum började din senaste menstruation?........................................................................................ 

Hur lång är din menstruationscykel? (antal dagar)………………………………………………………. 

Känner Du dig för närvarande fullt friskt och beredd att genomföra arbetsfysiologiskt test? 

    Ja Nej 

 

…………………………........... 

Ort och datum 

 

…………………………...........  …………………………........... 

    ………………………………… 

Signatur Testperson   Signatur Testledare 
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Bilaga 3, Informationsbrev 

Information om studien gällande hur prestationen påverkas under follikelfasen och lutealfasen 

i menstruationscykeln. Vi är två studenter som läser Tränarprogrammet på Örebro universitet 

och ska genomföra en studie till vår C-uppsats som kommer handla om hur en menstruerande 

kvinna ska periodisera sin träning för bästa resultat. Rekommendationer kring hur träningen 

ska läggas upp tar i dagsläget hänsyn till att intensiteten ska varieras, volym och antal 

träningspass. Det tas inte någon hänsyn till kvinnors menstruationscykel där det sker en 

variation i hormoner. Vi vill därför studera hur prestationen påverkas under de olika faserna i 

en kvinnas menstruationscykel. Om resultaten från studien visar på skillnader i prestation under 

menstruationscykeln finns det stor anledning till att börja ta hänsyn till detta när träningen 

utformas för kvinnor. En periodisering av träningen efter menstruationscykeln och dess faser 

kan i sådana fall förbättra en kvinnas prestation. 

Du tillfrågas härmed om att delta i denna studie för att du tillhör den målgrupp vi söker. Våra 

kriterier för att få delta är att du är kvinna i ålder 18-30 år med regelbunden menstruation. Du 

tränar minst 3 dagar/vecka och har gjort det under minst 1 år. Du ska ha en kroppsfett procent 

högre än 18, vilket vi kollar upp genom en special våg. Du ska vara frisk och ha inga skador 

som påverkar testresultaten eller begränsar ditt utförande av testerna. Tar du preventivmedel 

till exempel p-piller får du inte skjuta upp din menstruation från och med nu framtill studiens 

slut.  

Studien kommer att hålla på under 6 veckor men du kommer endast bli testad några gånger 

under studien. Alla testerna utförs på Örebro universitet. De tester som kommer utföras är: 

- BIA-vågen (endast innan studien) 

- Rombergstest (balans) 

- ”Sit and reach” (flexibilitet)  

- Counter Movement Jump (CMJ) & Squat Jump (SJ) (spänst) 

- Estimerat 1RM i benspark (styrka) 

- Beep-test (VO2 max) 

 

Du tränar på som vanligt under studiens gång. Men du får inte träna dagen innan eller på 

testdagen och du ska vara helt fastande alternativt fastande 3 timmar innan, beroendes på vilken 

tid på dagen testerna utförs. Vi kommer förklara detta mer noggrant så du förstår.  
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Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta deltagandet utan 

närmare motivering.  

Hantering av data och sekretess: studiens data kommer att presenteras i form av en uppsats på 

Örebro universitet. All data och resultat som samlas in under studien används endast som 

underlag i denna studie och personuppgifter förvaras så inga obehöriga kan ta del av dessa. All 

data och resultat kommer att kodifieras på ett sådant sätt att det inte går att identifiera enskilda 

personer. 

Har du frågor kontakta oss:  

Elin Spännare    Emma Hjalmarsson 

elin.spannare95@hotmail.com  e_hjalmarsson@live.se 
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Bilaga 4, Samtyckesblankett  

Jag har muntligt och skriftligt informerats om studien. Jag är medveten om att mitt deltagande 

är frivilligt och att jag när som helst och utan förklaring kan avbryta mitt deltagande.  

 

Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta i ovanstående studie: 

 

Datum: …………………………………………………………….. 

Deltagarens underskrift: …………………………………………… 
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Bilaga 5, Mobility of the lower body 
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Bilaga 6, Testprotokoll  

 

 

 

 

Sit and reach test   Kommentar  

Försök 1:  cm  

Försök 2:  cm  

Försök 3:  cm  

Rombergstest    

Försök 1:  sek  

Försök 2:  sek  

Försök 3:  sek  

Beep-test    

Nivå:    

VO2max:    

Squatjump    

Försök 1:  sek  

Försök 2:  sek  

Försök 3:  sek  

Counter movement 

jump 

   

Försök 1:  sek  

Försök 2:  sek  

Försök 3:  sek  

1RM benspark    

8 reps 30-50 %:  kg  

5 reps 60%:  kg  

3 reps 70%:  kg  

1 reps 80%:  kg  

1 reps 90%  kg  

1-10 reps estimerat RM:  kg  


