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Sammanfattning  

Syfte - Studien avser att undersöka om prestation gällande maximalstyrka och explosivitet 

varierar under menstruationscykeln. Dessutom undersöks om den psykologiska motivationen 

eller känslan korrelerar med prestationen. Studiens syfte är att skapa en utgångspunkt för att se 

om periodisering av styrketräning i relation till menstruationscykeln faser är aktuell för kvinnor 

inom prestationsidrotter. 

 
Metod - Testerna genomfördes under en menstruationscykel, fyra veckor. Ett test genomfördes 

varje vecka för att täcka in fyra faser under menstruationscykeln och för att erhålla ett konsekvent 

veckomönster. Menstruationscykelns faser räknades ut i efterhand för att inte i förhand påverka 

testdeltagarnas motivation och prestation i förhållande till menstruationscykeln. Fas 1 

menstruationsfas, fas 2 intermenstruation, fas 3 intermenstruation/ägglossning och fas 4 

premenstruation. I testgruppen ingick fyra kvinnor, 32 år (� 10), längd 162,8 cm (� 7,32), vikt 

57,4 kg (� 5,79). I kontrollgruppen ingick en man och två kvinnor utan menstruation, 26,67 år 

(� 9,02), längd 168,3 cm (� 8,96), vikt 71,7 kg (� 11,02).  

Fysiska tester, längdhopp och knäböj. En standardiserad uppvärmning genomfördes inför varje 

test, följdes av tre stycken jämfota längdhopp utan ansats med två minuter vila mellan hoppen. 

Bästa hoppet av tre dokumenterades. Längdhopp (CV 1,8 %) (Hopkins, Schabort & Hawley, 

2001), knäböj, en repetition max [1RM] (CV 1,57 %) (Urquhart, Moir, Graham & Connaboy, 

2015). En specifik uppvärmning genomfördes även inför 1RM knäböj därefter försök på en 

repetition på 1RM. Frågeformulär gällande hälsotillstånd och motivation “Snabbkollen” (Cross & 

Lyle, 1999) besvarades inför varje testtillfälle. Vid sista testtillfället fick alla testdeltagare fylla i 

ett frågeformulär om upplevda symptom och tillstånd under den gångna menstruationscykeln.  

 
Resultat och slutsats - Det är ur denna studie svårt att tyda om menstruationscykelns olika 

faser skulle ha någon relevant effekt värd att ta hänsyn till när det gäller prestationen hos 

idrottande kvinnor. Dock visar resultaten att menstruationscykeln påverkar motivationen. 

 
Nyckelord - Fysisk prestation, styrka, kvinnor, menstruationscykeln, motivation, PMS 

 



 
 

 

Abstrakt 

Purpose - This study aimed to examine how maximum strength and explosivity varies during 

the menstrual cycle and how this relates to psychological motivation or feelings over the same 

time period. The study's purpose was to create a starting point to see if there are changes in 

strength in relation to the menstrual cycle phases with relevance for women in sports 

performance. 

 

Method - The tests were carried out over one menstrual cycle, four weeks. One test was 

conducted every week to cover the four phases of the cycle and to obtain a consistent weekly 

pattern. Menstrual cycle phases were calculated retrospectively so as to not preempt the test 

participants motivation and performance in relation to the menstrual cycle. (Phase 1 menstruation 

phase, phase 2 inter-menstrual, phase 3 inter-menstrual/ovulation and phase 4 premenstruation). 

The test group included four women, aged 32 (± 10), length 162.8 cm (± 7.32), weight 57.4 kg (± 

5.79). The control group included one man and two women without menstruation, 26.67 years (± 

9.02), length 168.3 cm (± 8.96), weight 71.7 kg (± 11.02). 

Strength and explosivity were assessed by long jump and squat. A standardized preparation was 

carried out before each test, followed by three long jumps performed with both feet together 

without effort, with two minutes rest between jumps. The best jump of three was documented. An 

individualized warm-up was then performed to attain 1RM squat performance. A questionnaire 

focusing on health status and motivation of "Snabb Kollen" (Cross & Lyle, 1999) was answered 

before each test date. At the end of the last test session all test participants completed a 

questionnaire on perceived symptoms, motivation and conditions specific to the duration of the 

test period, which for the females, corresponded to their last menstrual cycle. 

 

Results and Conclusion - Results from this study show that it is difficult to interpret if the 

menstrual cycle phase would have any relevant effect worth taking into account when it comes to 

the strength and explosivity performance of sportswomen. However, the results show that 

menstrual cycle does affect motivation. 

 

Keywords - physical performance, strength, women, menstrual cycle, motivation, PMS 
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1 Inledning 
Kvinnor och män har olika fysiska förutsättningar för fysisk aktivitet. Detta beror på vår 

kroppsliga uppbyggnad, men också på hur vi fungerar hormonellt. Kvinnor har en större variation 

av könshormoner beroende på menstruationscykeln.  

För att varje individ ska kunna få ut sin maximala potential av träningen bör den anpassas efter 

individens förutsättningar. Hormoner har visat sig spela en viktig roll när det kommer till träning 

då de förekommer i många olika processer i kroppen (Kenney, Costill, & Wilmore, 2012). 

Träningen för kvinnor är oftast inte planerad efter menstruationscykelns olika faser och dess 

hormonnivåer. Om det är möjligt att med rätt typ av träning och belastning få ut maximalt av 

kvinnans prestation som de olika faserna i menstruationscykeln eventuellt kan ge upphov till, så 

borde träningsresultaten kunna förbättras i olika avseenden.  

 

Forskning gällande kvinnor, menstruation, hormoner, träning och prestation ligger efter jämfört 

med liknande forskning på män. Ämnet är komplext och kräver stora resurser för att få en 

exakthet i mätningar vad det gäller menstruation och prestation (Kraemer & Ratamess, 2005). 

 

Hormonerna under menstruationscykeln kan påverka humör, beteende och motivation. Att känna 

sig trött, irriterad och fumlig dagarna innan menstruationen är vanligt bland kvinnor (Fridén, 

2002). Det är möjligt att förväntningar spelar in på prestationen hos kvinnliga atleter. Om 

atleterna förväntar sig eller föreställer sig att de ska prestera sämre under eller innan sin 

menstruation är det möjligt att det kan påverka prestationen negativt. Studier med 

självrapportering av prestation under menstruationscykeln tyder på en sämre prestation före eller 

under menstruationen (Brooks-Gunn, Warren & Gargiulo, 1986).  
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2 Bakgrund 

Östrogen och progesteron är några av de hormoner som styr faserna under menstruationscykeln. 

Hormonernas koncentration varierar under en menscykel. Menstruationscykeln kan delas in i fyra 

olika faser. Den första blödningsdagen räknas som dag ett och inleder den första fasen, kallad 

menstruationsfasen [fas 1]. I början av fas 1 är halterna av de kvinnliga könshormonerna östrogen 

och progesteron låga. Därefter kommer intermenstruation [fas 2] och 

ägglossning/intermenstruation [fas 3]. Östrogennivåerna ökar långsamt efter menstruationen och 

är högst under fas 2 och 3 strax innan ägglossning. Ägglossning brukar infalla runt dag 14 i 

menstruationscykeln. Under den premenstruella fasen [fas 4] och fram till nästa menstruation 

ökar framförallt progesteron och är som högst i mitten av fas 4. Även östrogen ökar fram till 

mitten av fas 4, men därefter avtar produktionen av de båda hormonerna, vilket leder till nästa 

menstruation (Bröms & Svensson, 1998). 

 

Hormonerna under menstruationscykeln påverkar förmågan för kroppen att anpassa sig till 

träning. Forskningsresultat varierar gällande prestationen under menstruationscykeln. Resultat  

visar en ökad muskelstyrka i fas 1 jämfört med fas 4, efter en period av organiserad styrketräning 

(Sung et al., 2014; Sarwar, Niclos & Rutherford, 1996; Reis, Frick & Schmidtbleicher, 1995; 

Phillips et al., 1996). Vidare kan även styrketräning anpassad efter menstruationscykelns faser 

hos kvinnor leda till högre mängd fritt testosteron, vilket kan bidra till ökad muskeltillväxt eller 

muskelstyrka (Sung et al., 2014). Tillskillnad mot ovan nämnda resultat redovisar andra studier 

inte på någon skillnad i isometrisk styrka eller uttröttbarhet gällande de olika faserna i 

menstruationscykeln, i quadricepsmuskulaturen (Janse de Jonges et al., 2001). Inte heller Miller 

et al. (2005) beskriver någon skillnad gällande stimulans av proteinsyntesen.  

  

Periodisering av styrketräning gällande volym och intensitet hos kvinnor har ge ett bättre resultat 

av muskeltillväxt, muskelfunktion och hormonpåslag jämfört en låg volym och ett upplägg med 

endast ett set av styrketräning (Marx et al., 2001). Reis, Frick och Schmidtbleicher (1995) resultat 

hävdar att en periodisering upplagd efter de olika faserna i menstruationscykeln kan bidra till 

ökad muskelstyrka och tvärsnittsarea jämfört med träning som inte är periodiserad. Genom att 

använda sig av en blockperiodisering efter menstruationsfaserna (ca 1 veckas block) kan 

exempelvis träning med tyngre belastning anpassas till faserna. Detta kan gynna muskelstyrka 
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och muskeltillväxt, motsatt kan belastningen minskas i de faser där vila och återhämtning är 

viktigt. För att undvika skador och för att få optimal superkompensation.  

 

Forskning gjord på män visar att muskeln måste utsättas för viss stress för att få det största 

hormonella gensvaret när det gäller styrketräning (Raastad, Paulsen, Refsnes, Rønnestad, & 

Wisnes, 2010). De studier som visat på skillnader mellan de olika faserna i menstruationscykeln, 

vad gäller hormoner eller muskelfunktion (Sung et al., 2014; Sarwar, Niclos & Rutherford, 1996; 

Reis et al., 1995; Phillips et al., 1996; Sakamaki, 2012), har alla använt sig av en relativt hög 

belastning av träningen med testdeltagare som är vana att utföra testövningarna. Studier vilka inte 

har visat några skillnader mellan de olika faserna har i majoritet använt sig av otränade 

testdeltagare och inte använt sig av träningsprogram eller testövningar som stimulerar hög 

muskulär stress (de Lima Costa, Santos, Duarte Rocha & da Silva, 2015; Janse de Jonge, Boot, 

Thom, Ruell & Thompson, 2001; Miller, et al., 2005).  

 

I samband med hormonernas variation i menstruationscykeln kan kvinnor uppleva olika fysiska 

och psykiska förändringar. Premenstruellt syndrom [PMS] karaktäriseras av kroppsliga och 

beteendemässiga symptom, vilket utvecklas efter ägglossningen (fas 3). De vanligaste PMS-

symptomen är trötthet, svullnadskänsla, huvudvärk, ömmande bröst, irritation och depression. 

Symptomen är som mest påtagliga under de premenstruella dagarna (fas 4) och försvinner oftast 

inom ett par dagar efter menstruationens början. De flesta kvinnor i fertil ålder (75-90 %) 

uppskattas känna av premenstruella förändringar, 30 % uppskattas ha måttliga till svåra symptom 

och 10 % söker vård för sina premenstruella symptom (Fridén, 2002). Det finns en 

kunskapslucka angående premenstruella förändringar och eventuell påverkan på prestationen hos 

kvinnor. Om prestationen påverkas av motivationen och de hormonella förändringar som 

förekommer i menstruationscykeln finns det underlag för att planera träningen med hänsyn till 

detta. 

 

Forskningen gällande prestation och motivation vid träning under menstruationscykeln är 

tvetydig och det saknas djupare kunskap om ämnet. För att skapa en blockperiodisering som 

gynnar eller gynnas av menstruationscykeln bör det undersökas om det verkligen finns en 

förändring i prestationen och motivationen under de olika faserna. Om det inte finns någon 
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skillnad under menstruationscykeln, finns det ingen logisk grund för ändring av belastning efter 

menstruationscykeln.  

2.1 Syfte 

Studiens syfte är att skapa en utgångspunkt för att se om periodisering av styrketräning efter 

menstruationscykeln är aktuell för kvinnor inom prestationsidrotter.  

2.2 Frågeställning 
● Varierar maximalstyrka och explosivitet i specifika övningar under en 

menstruationscykel? 

● Korrelerar den psykologiska motivationen eller känslan med prestationen? 
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3 Metod 

3.1 Urval 
Ett strategiskt bekvämlighetsurval, d.v.s. val utifrån ett antal variabler vilka beskrivs nedan, 

genomfördes. På grund av ekonomi och tillgänglighet valdes närliggande CrossFit-anläggningar 

och gym ut, Må Bättre Falun (måndagar) och Må Bättre Borlänge (onsdagar). I första hand 

eftersöktes CrossFit-atleter (gymnastisk träningsform med inslag av styrke- och olympiska lyft) 

för att knäböj ingår i deras träningsrutiner. Kriterier för att delta i studien var att testdeltagarna 

skulle ha utfört CrossFit de senaste 6 månaderna 2-3 gånger per vecka samt vara bekväma och 

vana med testövningarna knäböj och jämfota längdhopp. Inga skador fick förekomma som kunde 

påverka testresultaten eller begränsa testdeltagarna. Ålder på urvalsgruppen var mellan ca 18-40 

år för att ringa in fertil ålder på de kvinnliga deltagarna. Till en början tillfrågades CrossFit-

atleter, då ett vagt intresse visade sig så utökades urvalet i efterhand till deltagare som inte 

nödvändigtvis utövade CrossFit, men som var vana vid testövningarna. Vana krävdes för att 

minimera skaderisk vid maxtest och för att minimera inlärningseffekten. I testgruppen ingick fyra 

kvinnor, 32 år (� 10), längd 162,8 cm (� 7,32), vikt 57,4 kg (� 5,79).  

 

Baserat på en tidigare studie inom området använde sig studien av en kontrollgrupp i form av 

män (Davies, Elford & Jamieson, 1991). Kriterierna på kontrollgruppen var likadana med 

undantag för åldern, där det inte finns någon menstruation eller menopaus/klimakteriet att ta 

hänsyn till. I kontrollgruppen ingick en man och två kvinnor utan menstruation, 26,67 år (� 

9,02), längd 168,3 cm (� 8,96), vikt 71,7 kg (� 11,02). Menstruationscykeln fastställdes i 

efterhand. Samtidigt uppkom det att menstruationen för två av kvinnorna i testgruppen uteblivit 

under de senaste sex månaderna, därav förflyttades de två till kontrollgruppen. Bortfallet uppkom 

till sju stycken. Kontrollgruppen innefattades från början av fem män. Tre av männen fick utgå, 

två av allvarliga skador (korsbandsskada) och en på grund av bristande närvaro. Två till av 

männen fick sen utgå, då de hade nedsatt fysisk förmåga på grund av tidigare tävling. Utfallet 

blev tre stycken i kontrollgruppen, var av två var kvinnor med utebliven menstruation.  
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Två informationsbrev gavs ut, ett för testgruppen och ett för kontrollgruppen (se bilaga 1 och 2). 

Informationsbrevet delades ut med en tillhörande samtyckesblankett som gav ett skriftligt 

godkännande för deltagandet i studien.  

3.2 Datainsamling/genomförande  

Studien är en longitud experimentell studie med kontrollgrupp.  

Testresultaten från de fysiska testerna fördes in i ett Excel- ark, se testprotokoll bilaga 3. 

Testerna genomfördes under en menstruationscykel d.v.s. under ca fyra veckors tid. Testerna 

genomfördes under april/maj månad år 2016. Ett test genomfördes varje vecka under samma 

veckodag och tidpunkt för att täcka in alla de fyra faserna under menstruationscykeln, samt för att 

få ett konsekvent veckomönster. Menstruationscykelns faser räknades ut i efterhand för att inte i 

förhand påverka testdeltagarnas motivation och prestation i förhållande till menstruationscykeln. 

Faserna bestod av fas 1 (dag 1-5) menstruation, fas 2 (dag 6-13) intermenstruation, fas 3 (dag 14-

16) ägglossning/intermenstruation och fas 4 (dag 17-28) premenstruation. Baserat på en 28-

dagars cykel med en ägglossning vid dag 14 (Bröms & Svensson, 1998).  

3.2.1 Fysiska tester 
De fysiska testerna mäter maximalstyrka (förmåga som kommer till uttryck i den högsta kraft 

som det neuromuskulära systemet vid en viljemässig muskelkontraktion kan utveckla mot ett fast 

motstånd eller för att förs lyfta ett maximalt motstånd) i övningen knäböj och explosivitet (det 

neuromuskulära systemets förmåga till en maximalt snabbt fortsatt kraftutveckling i en redan 

påbörjad muskelanspänning) i jämfota längdhopp utan ansats, tillvägagångsätt går att avläsa i 

bilaga 4 (Bellardini, Henriksson, & Tonkonogi, 2009). En standardiserad uppvärmning 

genomfördes inför varje test, fem minuter på konditionsmaskin följt av tre rundor av fem stycken 

knäböj med kroppsvikt och fem stycken explosiva upphopp. Uppvärmningen följdes av fyra 

stycken jämfota längdhopp med två minuter vila mellan hoppen, där det första hoppet räknades 

som uppvärmning. Bästa hoppet av tre användes som resultat. Knäböj, en repetition max [1RM] 

(CV 1,57 % (Urquhart, Moir, Graham & Connaboy, 2015)) och jämfota längdhopp (CV 1,8 % 

(Hopkins, Schabort & Hawley, 2001)) är effektiva tester att mäta maximalstyrka och explosivitet. 

1 RM räknades ut med hjälp av en webbkalkylator för 1RM (http://www.styrkelabbet.se/berakna-

1rm/). En specifik uppvärmning inför 1RM knäböj genomfördes på följande vis: 10 reps på 50 % 

(av 1RM), 7 reps på 70 %, 3 reps på 80 % och 2 reps på 90 %. Därefter en repetition på 1RM. 
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Genomfördes rörelsen korrekt ökade vikterna med 2,5 kg tills ett icke godkänt genomförande 

skedde. Två minuter vila mellan varje repetition. 

 

Jämfota längdhopp utan ansats är ett test som kan användas på en större grupp, även inom ett 

större åldersspann och aktivitetsnivå. Längden på ett längdhopp har visat på korrelation med 

explosiviteten och maximalstyrka (Bellardini, Henriksson & Tonkonogi, 2009). Hopkins (2004) 

påvisar att hopptest likt längdhopp är ett av de test som har en hög validitet för att mäta 

explosivitet. 1RM knäböj är ett vanligt förekommande testet för att mäta maximalstyrka 

(Urquhart, Moir, Graham & Connaboy, 2015).  

3.2.2 Motivation och PMS 
Frågeformulär gällande hälsotillstånd och motivation “Snabbkollen” (Cross & Lyle, 1999) 

(bilaga 5) besvarades inför varje testtillfälle. Efter sista testtillfället fick alla testdeltagare, 

förutom de som ingick i kontrollgruppen, fylla i ett frågeformulär gällande menstruationscykeln. 

Upplevda symptom och tillstånd under den gångna menstruationscykeln besvarades med hjälp av 

frågeformuläret MOOS, Menstrual Distress Questionnaire (Moos, 1968) (bilaga 8). Formulären 

är standardiserade och har tidigare förekommit vid forskning inom området (Moos, 1968). 

Studieförfattarna/testledarna fanns närvarande för frågor vid alla tillfällen då formulären fylldes i. 

3.3 Analys av data 
Testresultaten jämfördes och sorterades efter menstruationscykelns olika faser.  

Data analyserades genom “A Spreadsheet for Analysis of Straightforward Controlled Trials” 

(Hopkins, 2003), valet av analysmetod styrks av tillgängligheten och den vetenskapliga grunden. 

Förändring mellan de olika testerna räknades ut för att jämföra resultaten mellan testtillfällena. 

Konfidensintervall på 90 % har använts (Hopkins, 2003). 

 

Data och resultat från frågeformulären Snabbkollen och MOOS Menstrual Distress Questionnaire 

sammanställdes och tematiserades/koncentrerades (bilaga 7) beroende på vad svarsresultaten 

visade. De jämfördes sedan med testresultaten gällande prestation från de olika 

menstruationsfaserna, för att undersöka om motivationen och den upplevda känslan korrelerade 

med prestationen. Snabbkollen tematiserades efter allmänt hälsotillstånd, motivation, fysiskt 

tillstånd och psykiskt tillstånd och MOOS Menstrual Distress Questionnaire efter smärta, 

koncentration, beteendeförändringar, autonoma reaktioner, fysiska förändringar, negativ 



 
 

 8 

påverkan, positiv påverkan och ångestsymtom. Eftersom svaren på frågeformulären redovisade 

upplevda känslor, symtom och beteenden så valdes tematisering/koncentrering som kvalitativ 

analysmetod. Tematisering/koncentrering är en vanligt förekommande analysmetod där data av 

mer kvalitativ karaktär kan analyseras för att se likheter och skillnader och för att generera ett 

antal kärnfulla formuleringar ur datan (Kvale, 1997). 

3.4 Etiska överväganden 
Personliga uppgifter samlades in vid studiens start innan första testtillfället via en standardiserad 

hälsoenkät, vilken används av Högskolan Dalarnas Idrottslaboratorium [LIVI] (bilaga 6). All 

data kodades och förvarades på ett säkert sätt. 

 

Testerna var standardiserade och använts normalt inom vetenskapliga studier. Testerna utfördes 

med så hög säkerhet som möjligt, vilket innebar en förberedande uppvärmning, samt extra 

personer på plats vid utförande för att säkerställa säkerheten under testen. 

 

Testledarna innehar utbildning från Högskolan Dalarna med 15hp från kurserna; Styrketräning, 

planering och utvärdering och styrketräningens övningar, medel och metoder och 

Grundläggande styrketräning. Dessutom fanns erfarenhet av styrketräningsmiljö och gym. 

Testledarna är vana vid att agera testledare, samt administrera dessa typer av tester. Testledarna 

har även utbildats inom HLR (Hjärt- och lungräddning) under det senaste året på Högskolan 

Dalarna. Vid testtillfället fanns första hjälpen och hjärtstartare på anläggningarna.   

 

Allt deltagande i studien var frivilligt och kunde avbrytas när som helst, utan att det påverkade 

testdeltagarna på något sätt. Frågeformulär och projektplan för studien var godkänd av 

Forskningsetiska Nämnden vid Högskolan Dalarna innan testerna startade. 
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4 Resultat 

Resultatet presenteras nedan i figurer och individuellt, istället för medeltal, detta på grund av 

flera bortfall vilket lett till en liten testgrupp och kontrollgrupp. På grund av lågt deltagande ser vi 

denna studie likt en pilotstudie vilket diskuteras vidare i metod- och resultatdiskussionen.  

4.1 Fysiska tester 

 
Figur 2. 1RM knäböj, individuella resultat av testgrupp, fyra testtillfällen. 
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Figur 3. 1RM knäböj, individuella resultat av kontrollgrupp, fyra testtillfällen. Kontrollgruppen är liten och består av 

en man och två kvinnor som inte haft någon menstruation det senaste halvåret. Ingen signifikant skillnad mellan 

testtillfällena. 

 
Figur 4. 1RM knäböj, medelvärde för testgrupp och kontrollgrupp, fyra testtillfällen. Variation i medeltal mellan 
testtillfälle 1 och 2 är 2,7 %.   
 

Resultatet visar 2,7 % ökning från testtillfälle 1 till testtillfälle 2 (medel – 2,8 + 8,5 %).  

Vilket indikerar på en eventuell inlärningseffekt eller träningseffekt. Detta gör resultatet svårt att 

analysera. 
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Figur 5. Längdhopp, individuella resultat av testgrupp, fyra testtillfällen. 
 

 
Figur 6. Längdhopp, individuella resultat av kontrollgrupp, fyra testtillfällen. 
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Figur 7. Längdhopp, medelvärde för testgrupp och kontrollgrupp, fyra testtillfällen.  
 

Resultatet visar på en -0,7 % förändring från testtillfälle 1 till testtillfälle 2 (medel - 5,8 + 4,5 %). 

Jämfört med 1RM knäböj är detta en minskning från testtillfälle 1 till testtillfälle 2, resultatet 

följer inte samma mönster för eventuell inlärningseffekt eller träningseffekt.  

 

 
Figur 8. 1RM knäböj, individuella resultat för testgruppen och indelning efter menstruationsfaserna. 
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Figur 9. Längdhopp, individuella resultat för testgruppen och indelning efter menstruationsfaserna. 

4.2 Motivation 

4.2.1 Snabbkollen 
Resultaten visar ingen förändring gällande allmänt hälsotillstånd, motivation, fysiskt tillstånd och 

psykiskt tillstånd hos kontrollgruppen under de fyra testtillfällena (bilaga 7). Samtliga i 

kontrollgruppen upplever ett normalt till bättre än normalt allmänt hälsotillstånd och normal till 

mer än normal motivation inför testerna. Fysiskt och psykiskt tillstånd upplevs normalt. 

  

Testgruppens resultat redovisas utefter menstruationsfaserna. Resultaten skiljer sig från 

kontrollgruppen, då testgruppen visar förändring gällande allmänt hälsotillstånd, motivation, 

fysiskt tillstånd och psykiskt tillstånd vid de olika faserna och testerna. Resultaten visar på ett 

sämre allmänt prestationstillstånd under fas 1 (menstruation) och fas 4 (premenstruell fas) och 

normal till mindre än normal motivation under samma faser. Under fas 1 upplevs det fysiska och 

psykiska tillståndet normalt, men under fas 4 uppger flera att de har dåligt humör eller mindre 

känsla av lycka och glädje när det gäller det psykiska tillståndet. Fas 2 och 3 (intermenstruation) 

upplevs mer normala med hänsyn till alla tillstånd, dock beskriver flera att de har stelhet och 

ömhet från träning och motivationen under fas 2 skiljer sig åt mellan testdeltagarna. Hälften av 

deltagarna upplever sämre reaktivitet och ”studsighet” under fas 3. 
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4.2.2 MOOS Menstrual Distress Questionnaire 
Resultaten visar på att samtliga testgruppsdeltagare hade något symptom från alla teman i MOOS 

frågeformulär under fas 1 (menstruation) och fas 4 (premenstruell fas). Allmän värk och smärta, 

trötthet, nedsatt arbets- och studieförmåga, yrsel och matthet, uppsvälld kropp, sämre hy och 

ömmande bröst förekom likvärdigt i fas 1 och fas 4. Under fas 1 förekom fysiska symtom i större 

utsträckning och flera upplevde koncentrationsproblem så som klumpighet och 

koordinationssvårigheter. Under fas 4 redovisades en större negativ påverkan hos samtliga 

deltagare framförallt kopplat till psykiska symtom så som irritation, att känna sig spänd, 

humörsvängningar, gråt, orolighet, depression, rastlöshet och ensamhet. Endast en deltagare 

upplevde positiv påverkan i form av mer fokus. Under fas 2 och 3 upplevde fler att de hade mer 

fokus och var mer energiska och kärleksfulla, dock förekom, trötthet, sämre sömn och 

koncentrationsförmåga även i dessa faser, om än i mindre utsträckning. 

  

3 av 4 testdeltagare angav att de tror att menstruationscykeln hade påverkat deras testresultat. 

Trots att samtliga deltagare visar på bristande motivation, fysiska samt psykiska negativa symtom 

under menstruationsfasen och den premenstruella fasen har de inte presterat signifikant sämre 

under de testerna eller faserna. Motivationen och den upplevda känslan korrelerar inte med 

prestationen. 
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5 Diskussion 

Studien avser att undersöka hur prestationen gällande maximalstyrka och explosivitet varierar 

under menstruationscykeln för att se om en periodisering av belastningen av träningen kan vara 

aktuell för kvinnor inom prestationsidrotter. Dessutom undersöks om den psykologiska 

motivationen eller känslan korrelerar med prestationen. Studiens syfte är att skapa en 

utgångspunkt för att se om periodisering av styrketräning efter menstruationscykeln är aktuell för 

kvinnor inom prestationsidrotter. 

5.1 Metoddiskussion 
Det fanns en relevant tidsplan och en vision om en tillräckligt stor testgrupp. På grund av en 

Crossfit-tävling under den avsedda testperioden var det många som avstod att medverka i studien. 

Det knapphändiga deltagandet försvårar den statistiska analysen och anledningen till att det är 

svårt att avläsa några resultat är inte på grund av låg reliabilitet på testerna, utan det berodde på 

att test- och kontrollgrupperna blev för små.  

 

I ”Snabbkollen” rapporterades om trötthet och träningsvärk från träning, vilket kan vara en faktor 

som påverkar resultatets utfall och som inte togs hänsyn till i denna studie. Standardiseringen 

under testernas gång försöktes hålla konstant, dock varierade material som olika typer skor eller 

skivstångsställningar m.m., även detta är delar som kan påverka resultatet. På grund av nämnda 

omständigheter ses studien som en pilotstudie. 

 

Då resultaten tyder på en inlärningseffekt eller träningseffekt bör en längre tillvänjningsperiod för 

att minimera dessa faktorer ske innan de avsedda testerna (Urquhart, Moir, Graham och 

Connaboy, 2015). En annan svaghet i metoden var kraven och fastställandet av testdeltagarnas 

menstruationscykler. Blodprover och andra lämpliga analysmetoder för att fastställa 

menstruationsfaserna och hormonnivåerna hos testgruppen borde använts. 

 

Frågeformuläret MOOS bygger på att minnas hur menstruationscykeln tedde sig bakåt i tiden 

vilket kan vara svårt att återge och på så sätt kan felaktiga resultat framkomma. Då MOOS inte 

alltid stämmer överens med Snabbkollen går det att konstatera att det var bra att ha två typer av 

frågeformulär i detta fall för att tyda skillnaderna och vad de kan ha berott på. Eftersom metoden 
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innehåller en kvalitativ analys är det viktigt att ta hänsyn till att författarnas egen tolkning 

förekommer, trots att författarna eftersträvar ett objektivt förhållningssätt. 

 

Det är många delar som måste stämma och ta hänsyn till än vad studieförfattarna föreställde sig, 

vilka kan påverka resultatet. Studien ses som ett lärorikt arbete för eventuellt kommande 

uppsatser och gällande tester vid träningsutvärdering.  

5.2 Resultatdiskussion 

I figur 3 går det att avläsa en klar inlärningseffekt eller träningseffekt för testgrupp samt 

kontrollgrupp. På grund av det vaga antalet deltagare är det svårt att genomföra en utförlig 

statistisk analys. Om testdeltagarna uppnått studiedesignens kriterier angående vana utförare av 

1RM knäböj, kan man med hjälp av en uträknad träningseffekt från kontrollgruppen räkna bort 

träningseffekten för testgruppen och då avläsa menstruationscykelns eventuella effekt på 

prestationen. På grund av det knapphändiga deltagande går det inte att avläsa om det endast är 

inlärningseffekt eller en påverkan av menstruationsfaserna vid 1RM knäböj.  

 

Inga signifikanta skillnader finns mellan de olika faserna, varken i 1RM knäböj eller längdhopp. 

Kontrollgruppen visade inte heller de några signifikanta skillnader mellan testtillfällena. CV 1 

RM knäböj 1,6 %. För att en förbättring ska kunna avläsas bör testgruppen öka med 7,5kg i 1RM 

knäböj, vilket inte är orealistiskt och har skett mellan testtillfälle 1 och 4. Dock tyder detta 

snarare på en inlärningseffekt än variation efter menstruationscykeln. Då skillnaderna är små är 

frågan om det är värt att anpassa träningen efter menstruationscykeln och periodisera träning efter 

detta. Längdhopp visar dock inte på en lika stor inlärningseffekt, inte heller på någon signifikant 

förändring mellan menstruationsfaserna. Den uteblivna inlärningseffekten kan bero på 

svårighetsgraden mellan de olika testerna. Trots att testdeltagarna hade vana vid knäböj visade 

sig en inlärningseffekt i 1RM knäböj. Det går att konstatera att vana i knäböj inte är detsamma 

som vana vid 1RM knäböj. Om testgruppen varit större i antal kan jämfota längdhopp vara en 

användbar övning i sammanhanget, detta på grund av den uteblivna inlärningseffekten på 

resultatet.  
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Trots bristande deltagande och svåranalyserad data gällande prestationen är det genom 

frågeformulären Snabbkollen och MOOS möjligt att se att menstruationscykeln påverkat 

testdeltagarna både kroppsligt och psykologiskt när det gäller motivation och känsla inför 

testerna. Samtliga deltagare visar på bristande motivation och fysiska, samt psykiska symtom 

under menstruationsfasen och den premenstruella fasen, men de har inte presterat signifikant 

sämre under just de testerna och faserna. Motivationen och den upplevda känslan korrelerar inte 

med prestationen i detta fall. Eftersom prestationen inte påverkas av motivationen och de 

hormonella förändringar som förekommer i menstruationscykeln finns det inget underlag för att 

planera träningen med hänsyn till detta. 

 

Trots att det inte går att utläsa någon signifikant skillnad under menstruationscykelns olika faser 

bör ändå fortsatt forskning genomföras för att få en klarhet i hur menstruationscykeln påverkar 

motivationen och prestationen hos idrottande kvinnor. Detta med tanke på att data i denna studie 

är svårtolkad på grund av lågt deltagande. 
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6 Slutsats 

Det är ur denna studie svårt att tyda om menstruationscykelns olika faser skulle ha någon relevant 

effekt värd att ta hänsyn till när det gäller prestationen hos idrottande kvinnor. Motivationen 

korrelerar ej med prestationen. Resultaten visar dock att motivationen påverkas i olika faser av 

menstruationscykeln. 
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Bilaga 1, Informationsbrev testgrupp 

  
Information om studie gällande prestation och motivation under menstruationscykeln 

Vi är två studenter från Högskolan Dalarna, Idrottstränarprogrammet som ska genomföra en 

studie till vårt examensarbete. Träning för hårt tränande kvinnor är oftast inte planerad efter 

menstruationscykelns olika faser och dess hormonnivåer. Vi vill därför undersöka om 

prestationen gällande maximalstyrka och explosivitet varierar under menstruationscykeln. 

Dessutom vill vi också undersöka om den psykologiska motivationen korrelerar med 

prestationen. Om resultaten i studien visar skillnader på prestationen efter menstruationscykelns 

olika faser tyder det på att det finns potential för att förbättra träningsresultaten för kvinnliga 

atleter. Då kan det finnas möjligt till att på lång sikt förbättra kvinnliga atleters prestationer i 

sportsliga sammanhang genom periodisering av träning efter menstruationscykeln och dess faser. 

  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning 

Du tillfrågas för att du tillhör den målgrupp vi eftersöker. Vi eftersöker ca 20 stycken kvinnor och 

10 stycken män (kontrollgrupp) i åldrarna ca 20-30 år, som har vana för de valda testövningarna 

som är 1RM i knäböj och jämfota längdhopp utan ansats. Deltagandet innebär att tester utförs på 

din träningsanläggning 2 ggr per vecka under en månads tid (april/maj). Tidsåtgången beräknas 

till ca 40 minuter per testtillfälle. Du kommer också delta i en enkätundersökning kring 

testtillfällena. 

  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. 

  

Hantering av data och sekretess 

Studiens resultat kommer presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna, som en poster 

under examensdagen på Högskolan Dalarna och på databasen DIVA. Studiens data och resultat 

kommer att kodifieras på ett sådant sätt att det inte går att identifiera enskilda personer. Ingen 

obehörig kommer att kunna ta del av data som hanteras på ett betryggande sätt och som 

makuleras efter avslutat examensarbete. 
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Undersökningen är forskningsetiskt granskad av Forskningsetiska nämnden vid Högskolan 

Dalarna. 

  

Om du vill delta - Fyll i bifogad samtyckesblankett med kontaktinformation och skicka den till 

oss via e-post. Du får gärna kontakta oss för mer information. 

  

Ansvariga studenter:     Ansvarig handledare: 

Erica Koop-Nedrell - h13erine@du.se                       Emma Hawke - ehw@du.se 

Hanna Laxholm - h13hanla@du.se 
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Bilaga 2, Informationsbrev kontrollgrupp 

 

Information om studie gällande prestation och motivation 

  

Vi är två studenter från Högskolan Dalarna, Idrottstränarprogrammet som ska genomföra en 

studie till vårt examensarbete. Träning för hårt tränande kvinnor är oftast inte planerad efter 

menstruationscykelns olika faser och dess hormonnivåer. Vi vill därför undersöka om 

prestationen gällande maximalstyrka och explosivitet varierar under menstruationscykeln. 

Dessutom vill vi också undersöka om den psykologiska motivationen korrelerar med 

prestationen. Om resultaten i studien visar skillnader på prestationen efter menstruationscykelns 

olika faser tyder det på att det finns potential för att förbättra träningsresultaten för kvinnliga 

atleter. Då kan det finnas möjligt till att på lång sikt förbättra kvinnliga atleters prestationer i 

sportsliga sammanhang genom periodisering av träning efter menstruationscykeln och dess faser. 

För denna studie krävs även en kontrollgrupp. Detta för att kunna jämföra resultatet och utläsa 

förändringar. 

  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning 

  

Du tillfrågas för att du tillhör den målgrupp vi eftersöker. Vi eftersöker ca 20 stycken kvinnor och 

10 stycken män (kontrollgrupp) i åldrarna ca 20-30 år, som har vana för de valda testövningarna 

som är 1RM i knäböj och  jämfota längdhopp utan ansats. Deltagandet innebär att tester utförs på 

din träningsanläggning 2 ggr per vecka under en månads tid (april/maj). Tidsåtgången beräknas 

till ca 40 minuter per testtillfälle. Du kommer också delta i en enkätundersökning kring 

testtillfällena. 

  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. 

  

Hantering av data och sekretess 

Studiens resultat kommer presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna, som en poster 

under examensdagen på Högskolan Dalarna och på databasen DIVA. Studiens data och resultat 
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kommer att kodifieras på ett sådant sätt att det inte går att identifiera enskilda personer. Ingen 

obehörig kommer att kunna ta del av data som hanteras på ett betryggande sätt och som 

makuleras efter avslutat examensarbete. 

  

Undersökningen är forskningsetiskt granskad av Forskningsetiska nämnden vid Högskolan 

Dalarna. 

  

Om du vill delta - Fyll i bifogad samtyckesblankett med kontaktinformation och skicka den till 

oss via e-post. Du får gärna kontakta oss för mer information. 

  

Ansvariga studenter:                                                   Ansvarig handledare: 

Erica Koop-Nedrell - h13erine@du.se                       Emma Hawke - ehw@du.se 

Hanna Laxholm - h13hanla@du.se 
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Bilaga 3, Testprotokoll 

 
Namn:     

Datum:     

Längd:   Vikt:   

Övergripande uppvärmning 10 min   

5 minuter jogging/cykling     

3 varv av följande: 5 stycken air squat, 5 stycken jämfota hopp   

Uppvärmning utförd korrekt:    

Stående längdhopp    

Kommentar:      

Försök 1:   cm  Kommentar:   

Försök 2:  cm  Kommentar:   

Försök 3:  cm  Kommentar:   

2-3 min vila mellan hoppen    

1RM Knäböj     

Kommentarer:      

Uppvärmning:     

10 reps 50 % 1:  kg   

7 reps 70 % 2:  kg   

3 reps 80 % 3:  kg   

2 reps 90 % 4:  kg   

Uppvärmning utförd korrekt:    

Vila 2-3min mellan sett och försök.   
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Öka motståndet med ca 2,5kg tills testpersonen når fail.  

Första försök:  kg   

Andra försök:  kg   

Tredje försök:  kg   

Fjärde försök:  kg   
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Bilaga 4, Upplägg av styrketester 

 

Standardiserat testprotokoll (Raastad et al., 2013 & Bellardini, Henriksson, & Tonkonogi, 2009). 

Övergripande uppvärmning 10 minuter 

5 minuter jogging/cykling 

3 varv av följande: 5 stycken air squat, 5 stycken jämfota hopp 

  

 Jämfota längdhopp utan ansats 

Utrustning – måttband, stabilt underlag. 

●      Ett jämfota längdhopp utan ansats för att testa explosivitet i nedre extremiteterna utförs i 

denna träningsstudie genom att följa nedan angivna anvisningar. 

●      Testet genomförs på plant underlag som inte är halt eller medför någon ökad risk för 

skada. En startlinje har markerats och ett måttband finns tillgängligt för en korrekt 

mätning i samband med nedslaget. 

●      Testpersonen har genomfört en övergripande uppvärmning enligt ovan. 

●      Testpersonen genomför tre hopp med 2-3 minuter vila. Bästa hoppet av dessa tre 

dokumenteras. 

  

●      Försök utförs efter följande direktiv: 

1.     Testpersonen står jämfota på raka ben med armarna hängande fritt. Fötterna placeras 

axelbrett avstånd från varandra vid den markerade kanten. 

2.     Testpersonen gör en aktiv nedgång till en knävinkel på ca 90°, lutar kroppen framåt och 

pendlar med armarna bakåt. Fötterna håls platt med golvet (hela fotsulan ska ha kontakt 

med golvet) under nedgången. 

3.     Direkt när testpersonen nått 90° knäböjsposition ska rörelsen vändas till en explosiv 

sträckning av kroppen i ett horisontalt hopp så långs framåt som möjligt. Testpersonen 

använder den aktiva armpendeln i upphoppet. 

4.     Landningen sker jämfota och i balans. Hopplängden mäts från uthoppslinje till 

nedslagsplatsen för bakre häl. 
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1 RM (en repetition max, vad testdeltagaren klarar att maximalt lyfta under en repetion) 
knäböj 
Utrustning – Skivstång, skivstångsställning, viktplattor, låskolvar, bänk och två stycken personer 

passare (säkerhets åtgärd). 

●      Ett One Repetition Maximum-test (1RM-test) för knäböj utförs i denna träningsstudie 

genom att följa nedan angivna anvisningar. 

●      Testet genomförs med skivstänger och vikter på befintligt anläggning för att 

testdeltagarna ska vara bekväma med utrustningen. 

●      Testpersonen har ca 10 minuter före befintligt test genomfört ett explosivt hopptest och en 

övergripande uppvärmning. Testpersonen genomför en specificerad uppvärmning för 

knäböj efter följande struktur: 

10 reps 50 %, 7-10 reps 70 %, 3-5 reps 80 % och 1-2 reps 90 %. 

●      Vila 2-3min mellan sett och försök. Öka motståndet med ca 2,5 kg tills testpersonen inte 

klara av att genomföra rörelsen enligt angiven beskrivning. 

●      Försök utförs efter följande direktiv: 

1.     Testpersonen fattar skivstången, som ligger på skivstångsställningen, med händerna. 

Avståndet mellan händerna beror på om skivstången placeras i en hög eller låg position på 

axlarna. 

2.     Testpersonen kliver in under skivstången och placerar fötterna parallellt med varandra. 

Skivstången placeras i en balanserad position. Testpersonen tar ett eller två steg bakåt och 

placerar fötterna höftbrett eller bredare, med tårna pekande något utåt. Från denna 

position startar lyftet. 

3.     Vid nedgång med skivstång ska ryggen hålls rak. Hälarna hålls konstant mot golvet under 

hela rörelsen. 

4.     Testpersonen böjer i knä- och höftled till låten är parallellt med golvet eller rumpan 

nuddar bänken. 

5.     Från den djupaste positionen startat uppgången med skivstången genom att höft- och 

knäled sträcks ut, fortsätt till startposition har nåtts. 

●      Klarar testpersonen försöket läggs stången tillbaka på ställningen. Vikten ökar med 2.5 kg 

och utför punkten 4 igen med en vila på ca två minuter mellan försöken. 

●      Klarar testpersonen ej försöket ges ett försök till med en vila på ca två minuter. Önskar 

inte testpersonen ett till försök noteras den senast klarade vikten.  
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Bilaga 5, Snabbkollen 

 
 Namn:    

 Datum:    

 Sätt ett streck (I) i den rutan som bäst står 
för hur du känner dig och reagerar under 
dagen. Svara ärligt! Endast testledarna 
kommer ta del av dina svar.  

   

    Bättre än 
normalt 

Normalt Sämre än 
normalt 

1. Allmänt hälsotillstånd       

2. Allmänt fysiskt tillstånd       

3. Aptit och matsamsättning       

4.  Allmänt prestationstillstånd       

5. Sömnkvalité       

6. Uthållighet       

7. Reaktivitet (stutsighet)       

8. Känslan gentemot andra (i allmänhet)       

9. Muskelstyrka       

10. Rörlighet (förmåga att stretcha)        

    Mindre än 
normalt 

Normalt Mer än 
normalt 

11. Känslan av dåligt humör       

12. Tid tagen för återhämtning mellan 
träningspassen 

      

13. Stelhet och ömhet från träningen       

14. Invärtes värk och smärta       

15. Frekvens av dispyter       

16. Känsla av ointresse/uttråkad       

    Mer än 
normalt  

Normalt Mindre än 
normalt 



 
 

 X 

17. Tid tagen för återhämtning under 
träningspassen 

      

18. Känsla av lycka och glädje       

19. Entusiasm för träning       

20. Entusiasm för tävling       

Cox, R. (1999). Psychological considerations of effective coaching.  
Cross, N. & Lyle, J. (red.) (1999). The coaching process: principles and practice for sport.  
Oxford: Butterworth-Heinemann. 
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Bilaga 6, Hälsodeklaration LIVI 

  
Inför testerna är det viktigt att du fyller i denna hälsodeklaration, dels för din egen säkerhet men 
också för utvärdering av ditt testresultat samt att standardisera dina ev. kommande tester. Vid 
eventuella frågor kontakta testledaren.                  
  
Testdatum:                                                                 Tid: 
Personnummer:                                                           Kön: � Man � Kvinna 
Namn: 
Adress: 
Telefon: 
E-post:                             
  
  
Lider du för närvarande av någon sjukdom (ex. förkylning eller feber)?        � Ja   � Nej 
                   Om ja, specificera (sjukdomstyp, symptom): 
  
Har du haft någon sjukdom eller hälsoproblem den senaste månaden?          � Ja   � Nej 
                   Om ja, specificera (sjukdomstyp, datum): 
  
Har du regelbunden menstruation?                                                                                                                   
 � Ja   � Nej 

Om nej, specificera orsak: 
(Fler frågor angående menstruation kommer ställas efter att alla tester är utförda) 
  
Har du eller har du haft något av följande: 

Hjärtbesvär?                                                             � Ja   � Nej                      Specificera: 
Bröstsmärtor?                                     � Ja   � Nej                      Specificera: 
Högt eller lågt blodtryck?                   � Ja   � Nej                      Specificera: 
Yrsel?                                                  � Ja   � Nej                      Specificera: 
Blodsjukdom?                                     � Ja   � Nej                      Specificera: 
Andningsbesvär?                                � Ja   � Nej                      Specificera: 
Epilepsi?                                             � Ja   � Nej                      Specificera: 
Diabetes?                                            � Ja   � Nej                      Specificera: 
Allergi?                                               � Ja   � Nej                      Specificera: 
Hjärnskakning inom 4v?  � Ja   � Nej                      Specificera: 

  
Har du/har du haft någon skada som kan påverka din prestation?                      � Ja   � Nej 
                   Om ja, specificera: 
  
Tar du, eller har du tagit något läkemedel de senaste två veckorna?                      � Ja   � Nej 
                   Läkemedel och orsak: 
  
  
Om du röker eller snusar, när gjorde du det senast? 
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När drack du någon koffeinhaltig dryck senast (kaffe/te/cola el. dyl.)? 
  
Hur har din senaste träningsvecka ett ut?                                                              � Lätt � 
Medel � Hård 
  
Hur mycket och vad har du tränat de senaste 48 timmarna? 
  
Övrig information som kan tänkas bidra till ditt resultat (ex. graviditet, överträning, snabb 
viktnedgång, druckit/ätit dåligt)? 
  
Är du införstådd med att testet sker på egen risk?                                                                   
� Ja   � Nej 
  
Godkänner du att dina personuppgifter/testdata lagras på vår databas?               � Ja   � Nej 
  
Lagring av personuppgifter/testdata sker i syfte att kunna sammanställa din testrapport samt jämföra dina 
ev. tidigare och senare testresultat. All testdata behandlas med sekretess. Du kan när som helst kontakta 
OSS för borttagning av dina uppgifter. 
  
  
Underskrift                                                                                       Underskrift testledare 
  
Namnförtydligande                                                                          Namnförtydligande testledare 
  
Genom din underskrift intygar                                                           Testledare intygar med sin 
du att de uppgifter som lämnats                                                        underskrift att denne tagit del av 
i detta dokument är korrekta.                                                            ovanstående uppgifter.  
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Bilaga 7, Tematisering analys motivation  

Tematisering	-	Korrelation	mellan	motivation	och	
prestation   
Resultat	
prestation     
 Fas	1 Fas	2 Fas	3 Fas	4 

Knäböj	1RM 

Inlärningseffekt/svå
ranalyserat	pga	få	
deltagare	    

Jämfota	
längdhopp	utan	
ansats 

Ingen	signifikant	
skillnad	mellan	
faserna    

     
Tematisering     
 	 	 	 	 
Snabbkollen	
kontrollgrupp Test	1 Test	2 Test	3 Test	4 
Allmänt	
hälsotillstånd 

Normalt/Bättre	än	
normalt 

Normalt/Bättre	
än	normalt Normalt Normalt 

Motivation Normalt/Mer	än	
normalt 

Normalt/Mer	än	
normalt Normalt 

Normalt/Mer	än	
normalt 

Fysiskt	tillstånd Normalt Normalt Normalt Normalt 
Psykiskt	tillstånd Normalt Normalt Normalt Normalt 
     
Snabbkollen	
testgrupp Fas	1 Fas	2 Fas	3 Fas	4 
Allmänt	
hälsotillstånd 

Sämre	allmänt	
prestationstillstånd Normalt 

Normalt,	sämre	
reaktivitet/studsighet Sämre	än	normalt 

Motivation 
Mindre	än	normalt 

Normalt,	skiljer	
sig	åt	mellan	
deltagare Normalt 

Normalt/mindre	än	
normalt,	skiljer	sig	
åt	mellan	deltagare 

Fysiskt	tillstånd 

Normalt 

Normalt,	flera	
har	
stelhet/ömhet	
från	träning 

Normalt,	
stelhet/ömhet	från	
träning,	värk/smärta Normalt 

Psykiskt	tillstånd Normalt Normalt Normalt 
Normalt,	dåligt	
humör 

     

MOOS Fas	1 

Fas	2	&	3	
(intermenstruati
on) Fas	4 	 

Smärta 

Allmän	och	specifik	
värk/smärta,	
trötthet	förekom	
hos	alla - 

Allmän	och	specifik	
värk/smärta,	trötthet	
förekom	hos	alla  
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Koncentration Klumpighet,	
koordinationssvårig
heter 

En	del	hade	
koncentrationss
vårigheter,	
sämre	sömn 

Förvirring	och	
koncentrationssvårigh
eter	förekom  

Beteendeförändri
ngar Sänkt	

arbets/studieförmå
ga,	trötthet 

Trötthet	
förekom 

Sänkt	
arbets/studieförmåga
,	minskad	effektivitet	
och	svårt	att	komma	
upp	ur	sängen  

Autonoma	
reaktioner Yrsel/matthet - 

Yrsel/matthet	och	
värmevallningar  

Fysiska	
förändringar 

Uppsvälld,	sämre	
hy,	ömmande	bröst - 

Uppsvälld,	sämre	hy,	
ömmande	bröst  

Negativ	påverkan 
Lättare	
symtom,sämre	
humör/irritation - 

Större	negativ	
påverkan	hos	
samtliga	deltagare  

Positiv	påverkan 

Kärleksfull 

Flera	var	
fokuserade,	
energiska	och	
kärleksfulla 

Endast	1	deltagare	
hade	positiv	påverkan  

Ångestsymtom 

Lätta	symtom - 

Hjärtklappning,	
bröstsmärtor,	känsla	
av	andnöd	och	
synproblem	förekom	  

Övrigt 

3	av	4	testdeltagare	
tror	att	
menstruationscykel
n	kan	ha	påverkat	
deras	testresultat    
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Bilaga 8, MOOS 

 
MOOS Menstrual Distress Questionnaire (MDQ) (Moos, 
1968) 

    Ålder: 	       När hade du din menstruation 
(ange datum): 

      Tror du att din menstruation har påverkat dina testresultat? 
     Om Ja, när (fas) och hur (på 

vilket sätt)?  
      

	 	 Menstruations (under 
menstruation) 

 

Premenstruella 
(veckan före början 
av menstruation)  

 

 
Intermenstruations 
(återstående dagar 
av cykeln) 

 

	 	
Erfarenhet av symptomen 

    

Akut eller delvis 
invalidiserande 
erfarenhet av symptom. 

Smärta 1 2 3 4 5 6 

	 Muskelstelhet ��☐  ��� ��� ��� ��� ��� 

	 Huvudvärk ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

	 Kramp ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

	 Ryggvärk ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

	 Trötthet ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

	
Allmän värk och 
smärta ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

Koncentration 
      	 Sömnlöshet ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

	 Glömska ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

	 Förvirring ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

	 Sänkt omdöme ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

	
Koncentrationssvåri
gheter ��� ��� ��� ��� ��� ��� 



 
 

 XVI 

	 Distraherad ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

	
Klumpighet/risk för 
olycka ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

	
Kordinationssvårigh
eter ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

Beteendeförändringar 
      

	
Sänkt studie- eller 
arbetsförmåga ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

	

Tar powernaps; svårt 
att komma upp ur 
sängen 

��� ��� ��� ��� ��� ��� 

	 Stannar hemma ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

	
Undviker sociala 
sammanhang ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

	 Minskad effektivitet ��� ��� ��� ��� ��� ��� 
Autonoma reaktioner       
	 Yrsel, matthet ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

	 Kallsvettas ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

	
Illamånde, 
kräkningar ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

	 Värmesvallningar ��� ��� ��� ��� ��� ��� 
Fysiska reaktioner       
	 Viktuppgång ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

	 Acne/Hudsjukdomar ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

	 Ömmande bröst ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

	 Uppsvälld ��� ��� ��� ��� ��� ��� 
Negativ påverkan       
	 Gråter ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

	 Känsla av ensamhet ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

	 Orolighet ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

	 Rastlöshet ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

	 Irritation ��� ��� ��� ��� ��� ��� 



 
 

 XVII 

	 Humörsvängningar ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

	 Depression ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

	 Känner sig spännd ��� ��� ��� ��� ��� ��� 
Positiv påverkan 

      	 Kärleksfull ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

	 Focuserad ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

	 Exalterad ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

	
Känsla av 
välbefinnande ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

	 Energisk ��� ��� ��� ��� ��� ��� 
Ångestsymptom       
	 Känsla av andnöd ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

	 Bröstsmärtor ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

	 Ringer i öronen ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

	 Hjärtklappning ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

	
Domningar, 
stickningar ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

	
Blinda fläckar, 
suddig syn ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

 


