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Abstrakt  

Bakgrund: Träning medför hormonella förändringar och anpassning av vävnader. Under 

kvinnans menstruationscykel fluktuerar halten könshormoner. International Organization for 

Physical Therapy in Women’s Health (IOPTWH) anser att vårdutbildningar på grundnivå bör 

inkludera kunskap kring kvinnans specifika fysiologi. Detta bör tas hänsyn till och inkluderas 

i sjukgymnastens arbete, rehabilitering och träning av kvinnliga patienter.  Första gången 

kraftutveckling under menstruationscykeln studerades var 1876. Det råder än idag oklarheter 

om varierande halter könshormon inverkar på förmågan att framkalla maximal kraft.  Syfte: 

Syftet med denna litteraturstudie var att utifrån ett sjukgymnastiskt perspektiv undersöka om 

de varierande nivåerna könshormon som förekommer under menstruationscykeln påverkar 

maximal kraftutveckling. Material och metod: En litteratursökning genomfördes i Pubmed, 

Scopus, Medline, Amed, Cinahl och Science direct. Detta resulterade i en litteraturstudie på 

fertila och regelbundet menstruerande kvinnors förmåga att utveckla maximal kraft under 

menstruationscykelns olika faser. Resultat: Variationer av könshormon under 

menstruationscykelns faser spelar sannolikt inte in på fertila och regelbundet menstruerande 

kvinnors förmåga att utveckla maximal kraft. Konklusion: Sjukgymnasten kan därmed 

troligtvis träna kvinnliga patienter på mycket hög belastning utan att behöva ta hänsyn till 

menstruationscykeln. 

Nyckelord: Könshormoner, Maximal kraftutveckling, Menstruationscykeln.  
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1 Bakgrund 
I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet ansågs det i Sverige inte lämpligt att kvinnor 

ägnade sig åt sport och idrott i samma utsträckning som män (1). Det ansågs skadligt ur 

medicinsk synvinkel då ansträngning troddes påverka menstruationscykeln negativt. Det var 

skadligt för hälsan och kvinnor kunde drabbas av skador i idrottssammanhang. Träning och 

idrott ansågs olämpligt då det medförde ökad risk för skador på livmodern, vilket skulle 

minska möjligheterna att bli gravid. Bäckenbottenmuskulaturen skulle med fysisk träning 

kunna bli förtjockad och försvåra förlossningen. Deltagande i idrott under graviditeten var 

förenat med missfall. Idrott kunde göra kvinnan manhaftig och öka risken för typiska 

”kvinnosjukdomar”. Så sent som 1979 uttalade sig en läkare och påstod att kvinnors skelett 

inte är lämpat för träning och idrott eftersom det är skört och lätt går sönder (1). Idag är det 

allmänt vedertaget att det är viktigt för kvinnor att vara aktiva då idrott och träning kan 

minska risken för bland annat osteoporos (2), sänka blodtryck, minska risken att utveckla 

fetma, sänka blodfetter och reducera risken för hjärt- och kärlsjukdomar samt led- och 

ryggsmärta (3). I Sverige är styrketräning den fjärde största motionsformen hos kvinnor i 

åldrarna 7-70 år, som tränar minst en gång i månaden (4). Trettioåtta procent av denna 

population styrketränar, merparten tränar 1-2 gånger per vecka. De största anledningarna att 

kvinnor utövar denna motionsform är för att må bättre, bibehålla/förbättra hälsan, det är skönt 

att träna och för att bli starkare (5). Totalt tävlar/tränar 17 procent av kvinnorna i denna 

åldersgrupp i varierande sporter, där gymnastik följt av fotboll har flest antal aktiva personer 

(4). I dessa idrotter används styrketräning som ett komplement till grenspecifik träning (6). 

Styrketräning är också en sjukgymnastisk intervention som används i både preventivt syfte 

och vid rehabilitering av många sjukdomar och skador (7).  

 

Styrketräning medför vissa fysiologiska effekter som bland annat styrkeökning (6,8). Även 

skelettet, senor och ligament stärks av styrketräning (7). Andra fysiologiska effekter är 

muskulär hypertrofi och/eller ökad neuromuskulär aktivering (6,8,9). Styrketräning kan 

utföras så att önskad effekt uppnås. Detta görs genom val av belastning och intensitet (6,7). 

Anpassningen av de olika vävnaderna sker genom ett samspel av anabola och katabola 

processer (6,10). Vid korrekt utförd styrketräning under optimala förhållanden är anabola 

processer större än katabola och muskeltillväxt sker. Vid muskeltillväxt hypertrofierar 

muskeln och dess förmåga att utveckla kraft ökar. Genom muskeltillväxt och ökad förmåga 
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att utveckla kraft ökar också den maximala kraftutvecklingen (6,7,10,11). Det endokrina 

systemet spelar en viktig roll i anpassning av muskelvävnad (6,7). Hormoner som utsöndras 

vid styrketräning är bland annat testosteron, tillväxthormon (GH), kortisol och insulinliknande 

tillväxtfaktor (IGF-1) (6,11-14). Det endokrina systemets verkan skiljer sig mellan könen 

(7,8). Förutom de hormonella skillnaderna har män relativt mer muskelmassa än kvinnor, 

framförallt i överkroppen (7). Kvinnors muskulära tvärsnittsytor är även mindre. I förhållande 

till utgångsnivån har dock otränade kvinnor och otränade män samma respons på 

styrketräning vad gäller muskeltvärssnittsyta, fibertvärsnittsyta och maximal muskelstyrka. 

Hos tränade individer är anpassningen mer oklar (7). En studie gjord på ett mindre antal 

atleter visar att kvinnor återhämtar sig betydligt snabbare jämfört med män efter att ha tränat 

på hög belastning. Efter fyra timmar var kvinnorna fullt återhämtade, för männen tog det 48 

timmar (15). Något som tydligt skiljer män och kvinnor är förekomsten av 

menstruationscykeln (16-19). 

 

International Organization for Physical Therapy in Women’s Health (IOPTWH) anser att det 

är viktigt att ta hänsyn till kvinnors specifika anatomi, fysiologi, endokrinologi och därmed 

menstruationscykeln i den sjukgymnastiska vården (20,21). Under kvinnans 

menstruationscykel varierar halterna av olika könshormoner. Hormonerna har till uppgift att 

skapa en så gynnsam miljö som möjligt för befruktning. En normal menstruationscykel pågår 

mellan 24-36 dagar (16,18,19). Följande exempel är beräknat på en menstruationscykel som 

pågår i 28 dagar. Varje menstruationscykel startar med en blödningsfas (menstruation) som 

pågår i ungefär fem dagar. Blödningsfasen följs av follikulärfasen (tillväxt av 

livmoderslemhinnan) vilken pågår 6-13 

dagar. Follikulärfasen är den fas som 

varierar mest i antal dagar. Vid dag 14 

inträffar ovulationen (ägglossningen). Från 

dag 15-28 pågår lutealfasen (sekretionsfas) 

(16,18,19). De hormoner som spelar in 

under menstruationscykeln frisätts från 

hypotalamus, vilka är gonadotropin-

frisättande hormon (GnRH) som stimulerar 

frisättningen av follikelstimulerande hormon 

Varierande halter av könshormoner under 
menstruationscykeln (16). 
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(FSH) och luteiniserande hormon (LH) (16,18,19). LH och FSH stimulerar cellerna i 

testiklarna och i äggstockarna att producera testosteron hos män och kvinnor (10,16). Halten 

FSH ökar något under menstruationens första dagar (18,19). Förutom att gynna produktionen 

av testosteron stimulerar FSH follikeltillväxten och därmed ökar östrogenhalten. Hypotalamus 

reagerar på den ökade östrogenhalten och det får hypofysen att utsöndra LH (18,19). Vid dag 

13-14 i menstruationscykeln inträffar ovulationen, då ett ägg frisätts för att kunna befruktas. 

Detta påverkas av LH-utsöndringen. Dagarna strax innan ovulationen är halten östrogen och 

LH som högst (16,18,19). Efter ovulationen blir corpus luteum (gulkroppen) kvar och denna 

producerar östrogen och progesteron. När corpus luteum dör, vilket sker efter cirka 13 dagar, 

minskas progesteron- och östrogenproduktionen (18,19). Blir inte ägget befruktat stöts 

slemhinnan ut och en ny blödning sker, en ny menstruationscykel startar. Blir ägget befruktat 

bidrar progesteronet tillsammans med östrogenet att endometriet inte stöts ut (16,18,19). För 

att förhindra graviditet kan hormonbaserat preventivmedel användas, till exempel p-piller, 

hormonspiral, p-spruta, p-ring och p-stav (18). Dessa preventivmedel påverkar 

menstruationscykeln via tillförsel av syntetiskt östrogen och gulkroppshormon (progesteron) 

(18,19). Verkningsmekanismerna hos till exempel p-piller är att både utsöndringen av LH och 

follikeltillväxten hämmas (18), ovulationen uteblir och därmed förekommer ingen riktig 

menstruation (19). Dessa kvinnor har dock en blödning, vilken är en bortfallsblödning av de 

syntetiska hormonerna och det endometrie som det tillförda östrogenet bidrar med (19). 

Förutom förekomsten av menstruationscykeln skiljer sig också hormonellt svar på träning hos 

kvinnor jämfört med män (6,10,11). Hur anabola processer påverkas av fluktuerande halter 

kvinnligt könshormon är inte vida studerat och därmed något oklart (10).  Kvinnor har tio 

gånger lägre halt av testosteron och dessa nivåer varierar under menstruationscykeln (22-24). 

Dock har det visat sig att kvinnor med rubbningar i menstruationscykeln, både oligomenorré 

och amenorré, har högre grundvärden av testosteron jämfört med regelbundet menstruerande 

kvinnor (24). Testosteronnivåer är under lutealfasen hos kvinnor signifikant högre än i 

follikulärfasen (22,23). Testosteron är ett anabolt hormon som främjar muskeltillväxt genom 

att stimulera proteinsyntesen och motverka proteinnedbrytning hos män (6,10). Vid träning på 

tung till moderat belastning svarar män med att producera mer testosteron jämfört med 

kvinnor som producerar väldigt lite eller inget testosteron (6,10). Den högsta direkta ökningen 

har setts hos yngre män (11). Hos kvinnor runt 40-årsåldern och runt 70-årsåldern har en 

signifikant ökning av fritt testosteron uppmätts inom en timma efter tung styrketräning. Hos 
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män i samma åldersgrupper uppmättes en ökning både innan och efter träningen (25). I en 

tidigare studie av samma författare fann de dock inte någon signifikant höjning av vare sig 

grundnivåerna av testosteron eller fritt testosteron hos kvinnor som styrketränade varannan 

dag i tre veckor. Trots detta ökade kvinnornas muskeltvärssnittsyta signifikant (8). Utebliven 

signifikant höjning av testosteronnivåerna efter träning har även observerats i en senare studie 

på kvinnor som styrketränade (24). Försökspersonerna i studien tränade endast en eller två 

gånger. Sextio minuter efter träningen hade nivåerna sjunkit och var signifikant lägre än innan 

styrketräningen hos både regelbundet och oregelbundet menstruerande kvinnor (24). Höjning 

av hormonet har på längre sikt i samband med träning observerats hos yngre män men inte 

hos kvinnor. Otränade kvinnor och kvinnliga tyngdlyftare på elitnivå hade liknande 

testosteronvärden (10,11). Hur kortsiktigt hormonsvar av testosteron påverkar muskulär 

hypertrofi hos kvinnor är något oklart (13).  

 

Vid fysiskt krävande styrketräning har studier observerat ökningar av GH hos båda könen 

(26,27). Detta hormons funktion är inte helt fastställt men troligen har det en anabol effekt på 

vävnader genom stimulering av proteinsyntesen (6,11,16). En anaerob 

styrketräningsintervention bestående av tio repetitioner maximum (RM) med en minuts vila 

mellan varje set har visat signifikant ökning av GH (28). I en uppföljning av samma författare 

observerades att förlängd vila, från en till tre minuter, medförde att nivåerna av GH inte 

höjdes signifikant. Även när det ursprungliga träningsprotokollet alternerades från tio 

repetitioner till fem uteblev höjningen av GH (26). Kvinnor har generellt högre nivåer 

kroppseget GH jämfört med män (11), det har till och med observerats att skillnaden på dessa 

nivåer statistiskt signifikant (29). De högsta halterna av kroppseget GH har uppmätts under 

follikulärfasen (26). Dock har Staron et al. (1994) observerat att ingen förändring eller 

höjning av hormonet förekom hos varken män eller kvinnor efter nio veckors styrketräning 

(29). Motsägande resultat har framkommit i en studie av Häkkinen et al. I denna studie kunde 

en ökning av GH uppmätas hos män och kvinnor i 40-årsåldern och hos män i 70-årsåldern 

innan och efter träning. Hos kvinnor i 70-årsåldern som deltog i samma studie, kunde inga 

signifikanta skillnader av hormonnivåer uppmätas (25). Det har observerats att oregelbundet 

menstruerande kvinnor inte får någon signifikant ökning av hormonet direkt vid styrketräning, 

jämfört med regelbundet menstruerande som får signifikant ökning (24). 
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Om nivåerna av GH ökar utsöndras IGF-1 av bland annat levern, skelettmusklerna, brosk och 

ben (16). Vid ATP-produktion minskas nedbrytningen av protein och användning av fria 

fettsyror ökar. Proteinsyntesen påverkas positivt genom ökat upptag av aminosyror. Genom 

detta bidrar GH och IGF-1 till ökad muskel- och bentillväxt hos barn och tonåringar. Hos 

vuxna bibehålls muskel- och benmassa samtidigt som vävnadsläkning främjas (16). 

Förändringar av IGF-1 vid styrketräning förefaller vara mycket individuellt, och varierande 

resultat har observerats (13,26). I studier från senare år har dock inte någon signifikant ökning 

kunnat påvisas hos regelbundet menstruerande kvinnor, både direkt vid ett styrketräningspass 

(24) eller efter åtta veckors styrketräningsintervention (30). Däremot har man hos 

oregelbundet menstruerande kvinnor observerat en liten, men ändå signifikant ökning av IGF-

1 (24). Nindl et al. menar att förändringar i cirkulerande IGF-1 uppkommer vid ökad 

träningsintensitet samt positiv energibalans (30).  

 

Vid fysiologisk och psykologisk stress utsöndras kortisol (31). Kortisol saktar ner 

proteinsyntesen, påskyndar proteinnedbrytningen och stimulerar frisättningen av fettsyror från 

fettcellerna. Kortisol har störst katabol verkan på typ II muskulatur (11). Kortisol spelar en 

viktig roll vid reglering av glukos via insulin, nedbrytning av proteiner samt omvandling av 

aminosyror till kolhydrater. Hormonet deltar i både anabola och katabola processer. 

Utsöndring av hormonet tycks vara relaterat till volym, intensitet och duration av träning (31). 

Styrketräning med ett eller tre set av tio repetition maximum (RM) samt med ett set av fem 

RM kan öka mängden kortisol signifikant (26). Hos kvinnor som styrketränade tre set med 

åtta RM fann författarna en signifikant ökning av både kortisol och GH direkt efter träning 

och upp till 30 minuter efter träning. Hos kvinnor som tränade ett set med åtta RM sågs också 

en tendens till ökning av kortisol, som dock inte var signifikant (31). Däremot har inte någon 

ökning av grundnivåerna av hormonet påvisats efter en sex månaders intervention av 

styrketräning hos båda könen (25). 

 

Östrogen är inte bara ett kvinnligt könshormon utan har också en positiv effekt på reducering 

av muskelskador samt gynnar proteinsyntesen och verkar därigenom positivt på 
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muskeluppbyggnad. Hormonet spelar även en viktig roll för bentätheten hos kvinnor 

(11,18,19). Östradiol är det mest aktiva ämnet i östrogen. En ökning av östradiolnivåerna har 

setts efter styrketräning hos både träningsvana kvinnor och kvinnor som inte tränar 

regelbundet (24,32). De naturliga halterna av östrogen fluktuerar under menstruationscykeln 

och når sin topp mellan dag nio och dag fjorton, då också ovulationen inträffar (16,18,19). 

Under lutealfasen sker en betydligt större ökning av östraidol efter träning jämfört med 

follikulärfasen (24,27). Kvinnor i fertil ålder har en väsentligt högre halt av kroppseget 

östrogen jämfört med män (16-18). Nivåerna kroppseget östrogen går ner kraftigt under 

menopausen (16,18,19). Kvinnor i menopaus har en kraftig reduktion av muskelstyrka jämfört 

med kvinnor i fertil ålder. Reduktionen av styrkan kan förhindras genom östrogenbehandling 

(33). I en studie utförd på 16 kvinnor i menopaus sågs en signifikant ökning av fettfri massa 

efter tolv veckors hormonbehandling (34). Detta har även studerats i senare studier men med 

motsägande resultat. Östrogen tros ha en positiv effekt på muskelvolym hos yngre kvinnor 

och minskad mängd östrogen tycks ha negativ inverkan på styrkan hos kvinnor efter 

menopausen. Dock är evidensen starkast för att östrogen skulle ha en anabol effekt på 

skelettmuskulaturen (35). 

 

Sjukgymnaster behandlar kvinnor och män, i olika åldrar och med problem i bland annat 

rörelseapparaten (36). Vid rehabilitering av en skada är styrketräning en intervention som 

förekommer frekvent inom sjukgymnastik (7,36). Styrketräning kan användas i både 

preventivt och behandlande syfte (7). Inom idrottsmedicin används styrketräning på hög 

belastning frekvent med målet att utveckla explosiv styrka, ökad spänst och förbättra maximal 

styrka (6,7). Som elitidrottare är det nödvändigt att kunna prestera på toppen av sin maximala 

kapacitet. Det finns både psykologiska och fysiologiska komponenter som spelar in vid 

maximala prestationer (37,38). För kvinnliga idrottare kan vissa faser av menstruationscykeln 

vara starkt kopplade till aggressivt beteende, tävlingsanda och hög eller låg skattad egen 

förmåga (39). Känslan av försämrad kapacitet och minskad fysisk förmåga under 

menstruationen tros av vissa författare vara en produkt av kulturellt arv (40). Förekomsten av 

fluktuerande styrka under menstruationscykeln undersöktes första gången 1876 av en student 

på Harvard University (41). Motivet till denna studie var tron att kraften från muskulaturen 

gick till kvinnans reproduktionsorgan under menstruationen. Därefter gjordes mer forskning 

på området, som inte kunde bekräfta denna hypotes. År 1923 misslyckades Moore att visa på 



10 

 

fluktuerande styrka under menstruationscykeln (42). Tio år senare publicerade Scott en studie 

som tittade på pulsutvecklingen under menstruationscykeln. De fluktuerande skillnader som 

upptäcktes ansågs inte relaterade till menstruationscykeln och avskrevs som orsakade av 

andra faktorer eller bristande undersökningsmetoder (43). Det råder, 80 år senare, fortfarande 

oklarheter och delande meningar kring frågan om prestationen eller effekt av träning är 

påverkad av menstruationscykeln eller inte (11). 

 

Maximal kraftutveckling innefattar enligt Beyer et al, det maximala böj- eller sträckmomentet 

som en specifik muskel eller muskelgrupp kan producera kring en led eller de leder som 

muskeln eller muskelgruppen passerar. Detta innefattar maximal hopphöjd och längd, samt att 

maximal kraftutveckling benämns som den maximal kraft som fastställs i både en given 

rörelse (peak-torque) och det maximala moment som framkallas vid en given 

ledvinkel/muskellängd. Detta kan mätas i isometrisk eller dynamisk kontraktion (7). Det 

endokrina systemet spelar en stor roll vid bland annat muskeltillväxt (6,7) men det är 

fortfarande oklart om hormonella skillnader i samband med menstruationscykeln har någon 

inverkan på kraftutveckling. Som sjukgymnast kan det vara av värde att veta om 

menstruationscykelns varierande hormonnivåer inverkar på förmågan att utveckla maximal 

kraft och därmed få en fingervisning om träning skall anpassas efter en kvinnas 

menstruationscykel eller inte.  
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2 Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att utifrån ett sjukgymnastiskt perspektiv undersöka om 

de varierande nivåerna könshormon som förekommer under menstruationscykeln påverkar 

maximal kraftutveckling.  

 

3  Material och metod 

3.1 Artikelinsamling 

För att svara på syftet till denna studie utfördes sökningar i databaserna Pubmed, Science 

direct, Medline, Amed, Cinahl och Scopus. Följande sökord användes; menstrual cycle, 

menstruation, exercise, resistance training, weight liftting och physical fitness. Sökorden 

parades ihop i olika kombinationer (se tabell I). Engelskspråkiga artiklar, kvinnor i åldrarna 

12-64 var begränsningarna som användes. Sökningarna resulterade i totalt 1627 träffar (se 

tabell I). Efter genomgång av titel och abstrakt detaljgranskades 38 artiklar. Av dessa 

bedömdes 21 som relevanta och inkluderades. Vid genomgång av dessa artiklars referenslistor 

påträffades ytterligare åtta relevanta artiklar. Totalt gav litteraturgenomgången 29 artiklar som 

berörde den specifika frågeställningen för detta arbete. Sökningarna utfördes under perioden 

2012-02-08 till och med 2012-03-27. 

3.2 Inklussionskriterier 

Engelskt språk. 

Friska kvinnor i fertil ålder med regelbunden menstruation som ej intog hormonbaserat 

preventivmedel. 

Studier där maximal kraftutveckling under menstruationscykelns olika faser undersöktes. 

3.3 Exklusionskriterier 

Studier på kvinnor som intog hormonbaserat preventivmedel. 

Studier på kvinnor med menstruationsstörningar. 

Studier som undersökt konditionsidrott, muskulär uthållighet eller träningsinterventioner. 

Studier utförda på djur. 
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3.4 Artikelanalys och kvalitetsgranskning  

Genom att definiera population, intervention/metod, jämförelse/kontrollgrupp och utfall så 

fastställs de huvudsakliga inklussionskriterierna inom det ämne som studerats (44). 

Patient/Population/Problem (P), Intervention/Index test (I), Comparison/Control (C), 

Outcome (O) (PICO) används bland annat för att strukturera frågeställningar vid 

litteratursökningar (44). PICO användes i denna litteraturstudie för att underlätta 

sammanställning av artikelsökningarna och analysera de inkluderade artiklarna.  

En kvalitetsgranskning av artiklarna utfördes enligt Physiotherapy Evidence Database 

(PEDro) -scale (se bilaga I). Bedömningen utfördes av författarna med hjälp av en tredje part. 

PEDro-scale används för bedömning av randomiserade kontrollerade studiers (RCT) kvalité 

vid bedömning av sjukgymnastiska interventioner (45). 
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3.5 Tabell I; Databassökning 

 
Databas 

 
Filter 

 
Sökord 

 
Antal 
träffar 

 
Antal 
relevanta 

 
Antal 
dubbletter 

 
Antal 
inkluderade 

 
Pubmed 

 
Språk: 
engelska 
Människor 
Kvinnor 
12-64 år 
 

 
Menstrual 
cycle  
OR 
menstruation 
AND 
exercise 
OR 
resistance 
training 
OR 
weight lifting 
OR 
physical 
fitness 
OR  
Strength 
training 

 
371 

 
11 

 
6 

 
1 

 
Science 
direct 
 
 

 
Språk: 
engelska 
Människor 
Kvinnor 
12-64 år 
 

 
Menstrual 
cycle 
OR 
menstruation 
AND 
exercise 

 
37 

 
9 

 
2 

 
1 

Menstrual 
cycle 
OR 
menstruation 
AND 
resistance 
training 

20 

Menstrual 
cycle 
OR 
menstruation 
AND 
weight lifting 

1 

Menstrual 
cycle 
OR 
menstruation 
AND 
physical 
fitness  

5 

 Menstrual 
cycle 
OR 
menstruation 
AND 
strength 
training  

0 
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Databas 

 
Filter 

 
Sökord 

 
Antal 
träffar 

 
Antal 
relevanta 

 
Antal 
dubbletter 

 
Antal 
inkluderade 

 
Samsökning 
Medline 
Cinahl 
Amed 
 
 

 
Språk: 
engelska 
Människor 
Kvinnor  
13-64 år 

 
Menstrual 
cycle 
OR 
menstruation 
AND 
exercise  

 
170 
Varav: 
170 Cinahl 

 
33  

 
7 
 

 
19 

Menstrual 
cycle 
OR 
menstruation 
AND 
resistance 
training 

10 
Varav: 
6 Medline  
4 Cinahl  

Menstrual 
cycle 
OR 
menstruation 
AND 
physical 
fitness 

22 
Varav: 
22 Cinahl  

Menstrual 
cycle 
OR 
menstruation 
AND 
weight lifting 

14 
Varav: 
13 Medline 
1 Cinahl 

Menstrual 
cycle 
OR 
menstruation 
AND 
strength 
training 
 
 

0 

 

  



15 

 

 
Databas 

 
Filter 

 
Sökord 

 
Antal 
träffar 

 
Antal 
relevanta 

 
Antal 
dubbletter 

 
Antal 
inkluderade 

 
Scopus  

 
Språk: 
engelska 
Kvinnor 
 

 
Menstrual 
cycle 
OR 
menstruation 
AND 
exercise  

 
804 
 
 

 
22  

 
22 

 
0 

Menstrual 
cycle 
OR 
menstruation 
AND 
resistance 
training 

20 

Menstrual 
cycle 
OR 
menstruation 
AND 
physical 
fitness 

127 

Menstrual 
cycle 
OR 
menstruation 
AND 
weight lifting 

25 

Menstrual 
cycle 
OR 
menstruation 
AND 
strength 
training 

1 
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4 Resultat  
Varierande nivåer av könshormon under menstruationscykeln tycks inte ha någon inverkan på 

maximal kraftutveckling. Dock går resultaten isär. Tjugoen av tjugonio inkluderade studier 

har inte hittat någon signifikant skillnad på maximal kraftutveckling mellan faserna under 

menstruationscykeln (22,23,46-63,72). I denna grupp finns de två studier som hade högst 

PEDro-score (59,61). I övrigt varierar PEDro-score i denna grupp mellan två och åtta poäng 

(se tabell II och bilaga II). I övriga studier observerades skillnader i kraftutveckling under 

faserna. Totalt åtta har observerat skillnader mellan faserna (64-71), dock går de observerade 

skillnaderna isär. PEDro-score hos dessa artiklar har skattats mellan ett till tre poäng (se tabell 

II och bilaga II). Fem av tjugonio studier har upptäckt en signifikant skillnad på 

kraftutveckling under menstruationscykeln (64-66,69,70).  

Under menstruation iakttogs en signifikant styrkeökning (dag 1-4) jämfört med follikulärfasen 

(dag 12-14) (66). Däremot observerade Wearing et al. att lägst testresultat uppnåddes under 

menstruationen (definition av dag ej angivet) (71).  

En signifikant sänkning i styrka observerades under follikulärfasen (dag 7-9) jämfört med 

lutealfasen (dag 19-21) (65). Dock såg Phillips et al. tio procent ökad styrka under 

follikulärfasen (definition av dag ej angivet) (68).  

Under ovulationen observerades signifikant skillnad i kraftutveckling av Bambaeichi et al. De 

fann även att styrkan var högst under denna fas (fastställande av ovulation via provtagning) 

(64). Liknande resultat framkom i en studie av DiBrezzo et al. Dock var inte den ökade 

kraftutvecklingen under ovulationen statistiskt signifikant (fastställande av ovulation via 

kroppstemperatur) (67). Även en tendens till reduktion av styrka har observerats under 

ovulationen, reduktionen var dock inte statistiskt signifikant (fastställande av ovulation via 

provtagning) (68). 

Phillips et al. iakttog en signifikant styrkeökning dag 14 jämfört med dag 1 (69). I en annan 

studie fann Sarwar et al. en signifikant styrkeökning under perioden dag 12-18 (70). Wearing 

et al. upptäckte en större kraftutveckling i den premenstruella fasen (sju dagar innan 

menstruation) (71). 
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4.1 Tabell II; Resultattabell 

Författare och år Syfte Population 
Antal 
Patient 
Ålder 
Träningsvana 
Menstruationscykel 

Intervention 
Testmetod 
Muskelgrupp 

Kontroll 
Kontrollgrupp 

Utfallsmått 
Dropout 

Studiedesign 
Tillvägagångssätt  

PEDro- 
scale 

Allen. M.J & Bailey. 
N. 1982 
(46) 
 

Syfte ej angivet Tjugotvå kvinnor 
Universitetsstudenter  
Menstruationscykel 
varaktighet ej angiven 
Inget angivet om 
försökspersonerna intog någon 
form av preventivmedel 
 
 

Isometrisk maximal greppstyrka mättes 
med en dynamometer. 
 
Testerna utfördes i premenstruations-
fasen, menstruationen, post-
menstruationsfasen och mitt i cykeln. 
 
Inget angivet om vilka dagar faserna 
avser. 

Ingen 
kontrollgrupp  

Ingen signifikant 
skillnad i styrka under 
menstruationscykeln. 
 
 

Studiedesign: ej 
angivet 
 
Kvinnorna fick själva 
rapportera var i 
menstruationscykeln 
de befann sig. 
 
 

2 

Bambaeichi.E, Cabel. 
NT, Reilly. T, 
Giacomoni. M. 2003 
(65)  
 
 

Syftet var att undersöka den kombinerade effekten 
av dygnsvariation under två faser av 
menstruationscykeln på muskelstyrka hos unga 
kvinnor med regelbunden menstruation.  

Åtta friska kvinnor  
28 år (+/- 4)  
Aktivitetsnivå framkom ej. 
Regelbunden 
menstruationscykel (25-31 
dagar)  
Ingen intog hormonbaserat 
preventivmedel 
 
 

Maximal isometrisk och dynamisk 
kontraktion av knäflexorer och 
knäextensorer mättes med 
dynamometer (Lido active). 
 
Testerna utfördes under: 
Follikulärfasen (dag 7-9) Lutealfasen 
(dag 19-21). 

Ingen 
kontrollgrupp 

Signifikant minskning i 
dynamisk maximal 
kontraktion 
observerades i 
hamstringsmuskulaturen 
under follikulärfasen 
jämfört med lutealfasen 
(dag 19-21). 
 
Ingen av resterande 
tester visade någon 
signifikant skillnad i 
maximal kontraktion. 

Studiedesign: ej 
angivet 
 
Menstruationscykelns 
faser fastställdes med 
hjälp av blodanalys 
och Clearplan 
ovulationstest samt 
fluktuerande 
kroppstemperatur.  

2 

Bambeichi, E., Reilly, 
T., Cabel, N.T. & 
Giacomoni, M. 
2004 
(64) 
 
 

Syftet var att undersöka den isolerade effekten av 
tidpunkten på dagen och menstruationscykelns 
inverkan på muskelstyrka hos kvinnor. 
 
Att vidare undersöka dygnsrytmens inverkan 
genom att testa vid två tidpunkter på dagen under 
fem faser av menstruationscykeln. 

Åtta kvinnor  
Medelålder 30år. 
Kvinnorna utförde ingen fysisk 
aktivitet på fritiden. 
Regelbunden 
menstruationscykel (23-31 
dagar)  
Ingen intog hormonbaserat 
preventivmedel 
 
 
 

Maximal isokinetisk kontraktion av 
knäflexorer och knäextensorer mättes 
med dynamometer. 
 
Testerna utfördes under: 
Menstruationen (dag 1-4) 
Follikulärfasen (dag 7-9) 
Ovulationen, 
Lutealfasen (dag 19-21)  
Lutealfasen (dag 25-27) 

Ingen 
kontrollgrupp 

Signifikant skillnad: 
maximal kraftutveckling 
i isokinetisk 
flexion. 
Störst kraftutveckling 
sågs under ovulationen. 

Studiedesign: ej 
angivet 
 
Menstruationscykelns 
faser fastställdes med 
hjälp av Clearplan 
samt fluktuerande 
kroppstemperatur. 
 
 

2 
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Författare och år Syfte Population 
Antal 
Patient 
Ålder 
Träningsvana 
Menstruationscykel 

Intervention 
Testmetod 
Muskelgrupp 

Kontroll 
Kontrollgrupp 

Utfallsmått 
Dropout 

Studiedesign 
Tillvägagångssätt  

PEDro- 
scale 

Birch, K.M., & 
Reilly, T.  
1999 
(48) 
 
 

Syftet var att studera hur de hormonella 
förändringarna under menstruationscykeln 
påverkar prestationen vid manuell hantering.  

Sjutton kvinnor 
18-32 år 
Aktivitetsnivå framkom ej 
Regelbunden menstruationscyklar 
(27-35 dagar). 
Ingen intog p-piller 

Maximal isometrisk lyftstyrka 
mättes i en lyft-dynamometer. 
 
Testerna utfördes under: 
Menstruationen (dag1) 
Mellan-follikulärfas 
Ovulationen 
Mellan-lutealfas 
Före-menstruation  
Definition ej redovisad 

Ingen 
kontrollgrupp 

Ingen signifikant 
skillnad i styrka 
upptäcktes under de fem 
olika faserna.  

Studiedesign: ej 
angivet  
 
Menstruationscykelns 
faser fastställdes med 
hjälp av fluktuerande 
kroppstemperatur och 
förändringar av 
livmoderhalssekretet. 
Inga blodprov togs.  

2 

Birch, K., & Reilly, 
T. 2002. 
(49) 
 

Syftet var att undersöka inverkan av 
menstruationscykeln och förändringar i 
kroppstemperaturen över dygnet på förmågan 
att utveckla maximal kraft. 

Tio friska kvinnor 
Aktivitetsnivå framkom ej 
Regelbundet menstruerande (inget 
angett om menstruationscyklarnas 
längd)  
Ingen intog något preventivmedel  

Maximal lyftkraft mättes med en 
lyftdynamometer. Maximal styrka i 
rygg- och benmuskulatur vid lyft i 
100 graders extension i knäled. 
 
Testerna utfördes under: 
Follikulärfasen  
Lutealfasen 
Definition ej redovisad 

Ingen 
kontrollgrupp 

Ingen signifikant 
skillnad i maximal 
lyftkraft under 
menstruationscykeln. 

Studiedesign: ej 
angivet 
 
Menstruationscykelns 
faser fastställdes med 
fluktuerande 
kroppstemperatur samt 
förändringar av 
livmoderhalssekretet. 

3 

Bushman. B., 
Masterson. G., & 
Nelsen. J. 2006.  
(47) 
 
 

Syftet var att undersöka inverkan av 
menstruationscykeln på kort tid vid 
högintensivt anaerobt utförande hos aktiva 
kvinnor med normal menstruation eller kvinnor 
som intar preventivmedel.  

Sju kvinnor  
21 år (+/2,6)  
Moderat aktiva kvinnor 
Regelbunden menstruation (inget 
angett om menstruationscyklarnas 
längd)  
Ingen intog något hormonbaserat 
preventivmedel 

Spänst (anaerobt utförande) mätt 
med Margaria-Kalamen trapptest. 
Testerna utfördes två gånger. 
 
Tester utfördes under: 
Menstruationen  
Lutealfasen 
Definition ej redovisad 

Sjutton kvinnor 
som använde p-
piller 

Ingen signifikant 
skillnad i spänst under 
menstruationen och 
lutealfasen. 
 
Ett bortfall på grund av 
fel i testutrustningen. 

Studiedesign: ej 
angivet 
 
Menstruationscykelns 
faser fastställdes med 
Answer One Step 
Ovaluation Test och 
kroppstemperatur. 

3 
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Författare och år Syfte Population 
Antal 
Patient 
Ålder 
Träningsvana 
Menstruationscykel 

Intervention 
Testmetod 
Muskelgrupp 

Kontroll 
Kontrollgrupp 

Utfallsmått 
Dropout 

Studiedesign 
Tillvägagångssätt  

PEDro- 
scale 

Davies, B.N. 1991 
(66) 
 

Syftet var att undersöka möjligheten att 
förändringarna av könshormoner hos kvinnor 
med normala menstruationscyklar har 
variationer i muskelstyrka. 

Tolv friska kvinnor  
18.4-22.8 år 
Aktivitetsnivå ej angivet 
Regelbunden menstruation (inget 
angett om menstruationscyklarnas 
längd) 
Ingen intog p-piller  
 
 

Greppstyrka mättes med en 
dynamometer. Även stillastående 
längdhopp mättes. 
 
Testerna utfördes under: 
Menstruationen (dag 1-4) 
Follikulärfasen (dag12-14) 
Lutealfasen (dag 19-21) 

Åtta män Signifikant styrkeökning 
sågs under 
menstruationen jämfört 
med follikulärfasen för 
både greppstyrka och 
stillastående längdhopp 
när värdena jämfördes 
inom individen. 
 
På gruppnivå sågs en 
signifikant styrkeökning 
i greppstyrka under 
menstruationen jämfört 
med follikulärfasen. För 
stillastående längdhopp 
sågs högst resultat under 
menstruationen dock var 
det inte signifikant. 

Studiedesign: ej 
angivet 
 
Testdagarna för 
menstruationscykelns 
var förbestämda.  

2 

Dibrezzo, R., Fort, 
I. & Brown, B. 
1988 
(50) 
 
 

Syftet med studien var att undersöka dynamisk 
styrka och arbetskapaciteten i knäflexorer och 
knäextensorer under tre faser av 
menstruationscykeln. 

Tjugoen friska kvinnor  
18-36 år 
Aktivitetsnivå endast angiven som 
konstant 
Regelbundna menstruationer (inget 
angett om menstruationscyklarnas 
längd) 
Ingen intog hormonbaserade 
preventivpiller 

Maximal dynamisk kontraktion av 
knäflexorer och knäextensorer 
mättes i en dynamometer. 
 
Testerna utfördes under 
Menstruationen, 
Ovulationen (dag 13-14) 
Lutealfasen (10 dagar efter 
ovulationen) 

Ingen 
kontrollgrupp 

Ingen signifikant 
skillnad i kraftutveckling 
mellan faserna.  

Studiedesign: ej 
angivet 
 
Testdagarna för 
menstruationscykeln 
var förbestämda.  

2 
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Författare och år Syfte Population 
Antal 
Patient 
Ålder 
Träningsvana 
Menstruationscykel 

Intervention 
Testmetod 
Muskelgrupp 

Kontroll 
Kontrollgrupp 

Utfallsmått 
Dropout 

Studiedesign 
Tillvägagångssätt  

PEDro- 
scale 

DiBrezzo, R., Fort, 
I. L., & Brown, B. 
1991 
(72) 
 

Syftet var att undersöka sambandet mellan 
kroppsvikt, kroppsfett, dynamisk styrka och 
muskulär uthållighet under olika 
menstruationsfaser. 

Tjugoen kvinnor 
18-36 år 
Aktivitetsnivån beskrevs enbart vara 
konstant under studien  
Regelbundna menstruationscyklar 
(inget angett om 
menstruationscyklarnas längd) 
Ingen använde preventivpiller eller 
östrogenpreparat. 
 
 

Maximal isokinetisk kontraktion av 
knäflexorer och knäextensorer 
mättes med en dynamometer. 
 
Definition av faserna: 
Menstruationen (24 timmar efter 
blödningsstart) 
Ovulationen (13-14 dagar från 
menstruationen) 
Lutealfasen (10 dagar från 
ovulationen) 

Elva av 
kvinnorna 
testades under 
två 
menstruationscy
kler för 
reliabiliteten.  

Knäflexion: 
Fler variationer i 
maximal kraftutveckling 
sågs under ovulationen. 
Starkast samband såg 
man under 
menstruationen samt 
lutealfasen. 
 
Knäextension: 
Starkast samband sågs 
mellan 
ägglossningsfasen och 
lutealfasen för 60 grader. 
Vid 180 grader och 240 
grader sågs starkast 
samband under 
menstruationsfasen och 
ovulationen. 

Studiedesign: ej 
angivet. 

Testdagarna för 
menstruationscykeln 
var förbestämda.  
 
 

 

2 

DiBrezzo, R. D., 
Fort, I. L., 
Boorman, M. L., & 
Oglesby, B.  
1994 
(67) 
 

Syftet var att undersöka dynamisk styrka och 
upplevd ansträngning under 
menstruationscykelns faser hos aktiva och icke 
aktiva kvinnor. 

Arton kvinnor  
21-46år 
Nio aktiva och nio oaktiva kvinnor 
De aktiva utförde fysisk aktivitet i 30 
minuter, tre gånger/vecka 
Regelbundna menstruationscyklar 
(25-35 dagar) 
Ingen intog preventivmedel 
 

Maximal dynamisk styrka i 
knäflexion- och extension testades i 
en dynamometer. 
 
Testerna utfördes under: 
Menstruationen (48 timmar efter 
blödningsstart). 
Ovulationen 
Lutealfasen (fem till sju dagar efter 
ovulationen) 

Ingen 
kontrollgrupp 

Det var ingen statistisk 
signifikant skillnad 
mellan faserna vad gäller 
dynamisk styrka. Dock 
syntes den högsta 
kraftutvecklingen vid 
ovulationen för båda 
grupperna. 
 
Dock fanns variationer 
mellan grupperna; den 
aktiva gruppen hade en 
signifikant högre 
kraftutveckling.  

Studiedesign: ej 
angivet  
 
Menstruationscykelns 
faser fastställdes med 
fluktuerande 
kroppstemperatur, ett 
frågeformulär samt 
kalender. 

2 
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Författare och år Syfte Population 
Antal 
Patient 
Ålder 
Träningsvana 
Menstruationscykel 

Intervention 
Testmetod 
Muskelgrupp 

Kontroll 
Kontrollgrupp 

Utfallsmått 
Dropout 

Studiedesign 
Tillvägagångssätt  

PEDro- 
scale 

Elliott, K.J., Cabel, 
N.T., Reilly, T., & 
Diver, MJ. 2003 
(52) 
 

Syftet var att undersöka den möjliga påverkan 
av hormonella förändringar vid 
menstruationscykeln på “biologiskt 
tillgängligt” östrogen och testosteron samt dess 
inverkan på maximal isometrisk kraft. 

Sju friska kvinnor  
25 år (+/-5 år)  
Aktivitetsnivå ej angivet 
Regelbundna menstruationscyklar 
(genomsnitt 29 dagar)  
Ingen intog något hormonbaserat. 
preventivmedel. 

Maximal isometrisk kontraktion av 
första dorsala interousseous testades 
med en dynamometer. 
 
Testerna utfördes under: 
Follikulärfasen (dag 2 i blödningen) 
Lutealfasen (dag 21) 

Ingen 
kontrollgrupp 

Ingen signifikant 
skillnad mellan 
kraftutveckling i 
follikulärfasen och 
lutealfasen. 

Studiedesign: ej 
angivet  
 
Menstruationscykelns 
faser fastställdes med 
hjälp av blodanalys 
och Clearplan 
ovulations test samt 
fluktuerande 
kroppstemperatur. 

2 

Eliott, KJ., Cabel, 
N.T., & Reilly, T., 
2005 
(51) 
 

Syftet med studien var att undersöka om 
kroppseget östrogen- och gulkroppshormonet 
progesteron framkallade av preventivpiller 
påverkar maximal frivillig styrkeutveckling 
hos unga friska kvinnor genom att jämföra 
styrkemätningar vid konsumtion av 
preventivpiller (dag sju och fjorton) och vid ej 
konsumtion (dag fem).  

Sju friska kvinnor  
24 år (+/-5 år) 
Ingen aktivitet utfördes 
Regelbundna menstruationscyklar 
(29,01 dagar +/- 1,2 dagar) 
Ingen intog något hormonbaserat 
preventivmedel 
 

Maximal kontraktion av första 
dorsala interousseous testades med 
en dynamometer. 
 
Testerna utfördes under: 
Follikulärfasen (dag2 i 
menstruationen)  
Lutealfasen (dag 21)  

14 kvinnor som 
använde p-piller 

Ingen signifikant 
skillnad mellan 
kraftutveckling mellan 
lutealfas och 
follikulärfas. 

Studiedesign: ej 
angivet  
 
Menstruationscykelns 
faser fastställdes med 
hjälp av blodanalys 
och Clearplan 
ovulations test. 

3 
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Författare och år Syfte Population 
Antal 
Patient 
Ålder 
Träningsvana 
Menstruationscykel 

Intervention 
Testmetod 
Muskelgrupp 

Kontroll 
Kontrollgrupp 

Utfallsmått 
Dropout 

Studiedesign 
Tillvägagångssätt  

PEDro- 
scale 

Fridén, C., Lindén, 
A., & Saartok, T. 
2003 
(53) 
 

Syftet var att studera muskelstyrka och 
muskeluthållighet under tre faser av 
menstruationscykeln.  

Femton friska kvinnor 
25 år (+/- 3,7 år)  
Tränade max två dagar/vecka. 
Regelbundna menstruationscyklar (28, 
2 dagar +/- 2,7 dagar) 
Ingen intog något hormonbaserat 
preventivmedel 
 
 

Maximal gripstyrka mättes av den 
dominanta handen med en 
dynamometer. Isokinetisk 
muskelstyrka och muskeluthållighet 
mättes i en dynamometer av 
knäextensorer. Även enbenshopp 
utfördes. 
 
Testerna utfördes under: 
Follikulärfas (dag 3-5) 
Ovulation 
Lutealfas (7 dagar efter ovulation) 
Testerna  
Under två menstruationscyklar  

Ingen 
kontrollgrupp 

Ingen signifikant 
skillnad i gripstyrka, 
isokinetisk muskelstyrka 
samt enbenshopp kunde 
ses under de tre olika 
faserna och/eller under 
de två olika cyklerna.  
 
Fem bortfall. 

Studiedesign: 
prospektiv, upprepade 
mätningar. 

Menstruationscykeln 
faser fastställdes med 
hjälp av blodanalys 
och Clearplan 
ovulations test. 
 
 

3 

Giacomoni, M., 
Bernard,T., 
Gavarry, O., Altare, 
S., & Falgairette, 
G., 2000 
(55) 
 

Syftet var att undersöka inverkan av 
menstruationscykeln på maximal anaerobt 
utförande. 

Sju kvinnor 
Medelålder 23 år 
Aktivitetsnivån beskrevs enbart vara 
konstant under studien  
Regelbundna menstruationscyklar 
(25-31dagar) 
Ingen intog något hormonbaserat 
preventivmedel 

Spänst (anaerobt utförande) testades 
genom maximal hoppkraft och höjd 
genom att utföra vertikalhopp där 
tid i luften och höjd mättes. Fem 
maximala hopp utfördes i två serier.  
 
Testen utfördes under: 
Menstruationen (dag 1-4)  
Follikulärfasen (dag 7-9) 
Lutealfasen (dag 19-21) 

Tio kvinnor 
som använde p-
piller 

Ingen statistisk 
signifikant skillnad på 
spänst (anaerobt 
utförande) under 
menstruationscykeln. 

Studiedesign: ej 
angivet  
 
Testdagarna för 
menstruationscykeln 
var förutbestämda. 
Menstruationscykelns 
faser fastställdes med 
hjälp av blodanalys. 
 

3 
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Författare och år Syfte Population 
Antal 
Patient 
Ålder 
Träningsvana 
Menstruationscykel 

Intervention 
Testmetod 
Muskelgrupp 

Kontroll 
Kontrollgrupp 

Utfallsmått 
Dropout 

Studiedesign 
Tillvägagångssätt  

PEDro- 
scale 

Giacomoni, M. & 
Garnett, C. 2002 
(55) 
 

Syftet med studien var att undersöka effekten 
av tiden på dygnet och menstruationscykelns 
inverkan på träning som involverar olika typer 
av muskelkontraktioner. 

Nio kvinnor  
25,4 år (+/- 5.2 år) 
Aktivitetsnivå ej angivet 
Regelbundna menstruationscyklar 
(inget angett om 
menstruationscyklarnas längd) 
Inget angivet om försökspersonerna 
intog någon form av preventivmedel 
 

Maximal koncentrisk kontraktion i 
knäflexorer och knäextensorer 
mättes med en dynamometer. 
 
Testerna utfördes under: 
Follikulärfasen (dag 7-8) 
Lutealfasen (dag 20-21).  

Fem kvinnor 
med frånvaro av 
menstruation 

Ingen signifikant 
skillnad i kraftutveckling 
mellan faserna.  

Studiedesign: ej 
angivet  
 
Inget nämnt hur 
faserna fastställdes. 

2 

Gür, H.  
1997. 
(22) 
 

Syftet var att undersöka reproducerbarheten av 
koncentriska och excentriska test för 
knämuskulaturen under menstruationscykeln 
och sedan fastställa inbördes förhållande 
mellan momenten under olika faser av 
menstruationscykeln. 

Sexton friska kvinnor  
24-35 år  
Oaktiva 
Regelbundna menstruationscyklar 
(24-32 dagar)  
Ingen intog p-piller 

Maximal isokinetisk styrka av 
knäflexorer och knäextensorer,  
koncentrisk och excentrisk fas av 
mm. quadriceps och mm. 
hamstrings mättes i en 
dynamometer.  
 
Testen utfördes under 
Menstruationen (dag 1-3) 
Follikulärfasen (dag 8-10) 
Lutealfasen (dag 19-21).  

Ingen 
kontrollgrupp 

Ingen signifikant 
skillnad i maximal 
isometrisk stryka av knä- 
flexorer och 
knäextensorer under 
menstruationscykeln, 
varken för koncentrisk 
eller excentrisk fas.  

Studiedesign: repeated 
measurments 

Menstruationscykelns 
faser fastställdes med 
hjälp av blodanalys.  
 
 

3 
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Författare och år Syfte Population 
Antal 
Patient 
Ålder 
Träningsvana 
Menstruationscykel 

Intervention 
Testmetod 
Muskelgrupp 

Kontroll 
Kontrollgrupp 

Utfallsmått 
Dropout 

Studiedesign 
Tillvägagångssätt  

PEDro- 
scale 

Gür, H., Akova, B., 
& Kücükoglu, S. 
1999 
(56) 
 

Att undersöka effekten av estraidol på 
reliabiliteten av koncentriska och excentriska 
isokinetiska mätningar av knämuskulaturen 
och jämföra reproducerbarheten av 
mätningarna i två testprotokoll.  

Tjugo friska kvinnor 
19-37 år 
Oaktiva 
Regelbunden menstruation (27-35 
dagar)  
Ingen intog p-piller 
 
Kvinnorna randomiserades in i två 
grupper. 

Ena gruppen utförde maximal 
dynamisk kontraktion av mm. 
quadriceps samt mm. hamstrings. 
Den andra gruppen utförde 
maximala isokinetiska, koncentriska 
och excentriska kontraktioner och 
av mm. quadriceps och mm. 
hamstrings. Testerna utfördes i en 
dynamometer.  
 
Testerna utfördes under: 
Menstruationen (dag 1-3) 
Preovulationen (dag 12-16) 
Under två menstruationscyklar 

Ingen 
kontrollgrupp 

Ingen signifikant 
skillnad mellan faserna 
eller grupperna med 
avseende på maximal 
kraftutveckling.  

Studiedesign: 
upprepad mätning 

Menstruationscykeln 
faser fastställdes med 
hjälp av blodanalys. 
Individerna blev 
randomiserade i vilken 
ordning de skulle 
testas (menstruation-
preovulation eller 
preovulation-
menstruation). 

5 

Janse De Jonge. 
X.A.K., Boot. 
C.R.L., Thom. J.M., 
Ruell. P.A., & 
Thompson. M.W. 
2001 
(57) 
 

Inget utskrivet syfte. Nitton kvinnor  
Medelålder 24 år 
Aktivitetsnivå ej angivet 
Regelbunden menstruation (inget 
angett om menstruationscyklarnas 
längd) 
Ingen intog p-piller  

Maximal isometrisk extension av 
mm. quadriceps. 
Maximal isokinetisk knäflexion och 
knäextension mättes i en 
dynamometer även maximal 
gripstyrka mättes. 
 
Testerna utfördes under: 
Menstruationen 
Follikulärfasen  
Lutealfasen. 

Ingen 
kontrollgrupp 

Ingen signifikant 
skillnad i maximal 
kraftutveckling gällande 
isometrisk knäflexion, 
isokinetisk knäflexion 
och knäextension samt 
greppstyrka under 
menstruationscykeln. 

Studiedesign: ej 
angivet 
 
Menstruationscykelns 
faser fastställdes med 
hjälp av blodanalys 
och fluktuerande 
kroppstemperatur.  
 
 

3 
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Författare och år Syfte Population 
Antal 
Patient 
Ålder 
Träningsvana 
Menstruationscykel 

Intervention 
Testmetod 
Muskelgrupp 

Kontroll 
Kontrollgrupp 

Utfallsmått 
Dropout 

Studiedesign 
Tillvägagångssätt  

PEDro- 
scale 

Kubo, K.  
2009 
(58) 
 

Undersöka de mekaniska förändringarna i 
muskel- och senvävnad under 
menstruationscykeln. 

Åtta friska kvinnor 
22,5 år (+/- 0,9 år)  
Inaktiva till medel-aktiva 
Regelbundna menstruationscyklar 
(28-32 dagar).  
Ingen intog p-piller  
 
 

Maximal isometrisk kontraktion av 
knäextensorer samt plantarflexorer 
mättes i en dynamometer. 
 
Testerna utfördes under: 
Menstruationsfasen (1-3 dagar efter 
menstruation) 
Ovulationen 
Lutealfasen (7-10 dagar efter 
förväntad ovulation). 

Ingen 
kontrollgrupp 

Ingen signifikant 
skillnad av isometrisk 
styrka i knäextensorer 
och plantarflexorer under 
menstruationscykeln.  

Studiedesign: ej 
angiven 
 
Menstruationscykeln 
faser fastställdes med 
hjälp av blodanalys 
samt fluktuerande 
kroppstemperatur. 

2 

Lebrun, M. C. 1991 
(59) 
 

Undersöka effekten av menstruationscykelns 
hormonella variationer och effekten 
användning av preventivpiller på olika fysiska 
tester.  

Nitton friska kvinnor  
25-30 år  
Elitidrottare  
Regelbundna menstruationscyklar 
(24-35 dagar).  
Ingen intog p-piller 

Isokinetisk maximal styrka av mm. 
hamstrings och mm. quadriceps 
mättes i dynamometer. 
 
Testerna utfördes under: 
Follikulärfasen (dag 3-8) 
Lutealfasen (dag 4-9 efter 
ovulation). 
 
Kvinnorna testades under två faser 
och randomiserades sedan till p-
pilleranvändare (8 stycken) och 
placebo (9 stycken). Testerna 
upprepades.  

Placebo 
 
 

Ingen statistisk 
signifikant skillnad i 
isokinetiska styrkan i 
mm. hamstrings och mm. 
quadriceps under 
menstruationscykelns 
faser.  
Två kvinnor 
exkluderades efter 
randomiseringen. 

Studiedesign: 
randomised controlled 
trial 
 
Menstruationscykelns 
faser fastställdes med 
hjälp av blodanalys. 
 
 
 
 

8 
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Författare och år Syfte Population 
Antal 
Patient 
Ålder 
Träningsvana 
Menstruationscykel 

Intervention 
Testmetod 
Muskelgrupp 

Kontroll 
Kontrollgrupp 

Utfallsmått 
Dropout 

Studiedesign 
Tillvägagångssätt  

PEDro- 
scale 

Lebrun, C.M., 
McKenzie, D.C., 
Prior, J.C., & 
Taunoton, J.E. 1995 
(60) 
 

Syftet var att utvärdera effekten olika 
könshormoner vid olika tester (aerobisk 
kapacitet, anaerobisk kapacitet, uthållighet 
samt isokinetisk styrka) samt 
kroppskomposition. 

Sexton friska kvinnor 
18-40 år  
Regelbundet aktiva 
Regelbundna menstruationscyklar 
(24-35 dagar).  
Ingen intog p-piller 
 
 

Maximal 
isokinetisk kontraktion av mm. 
hamstrings och mm. quadriceps 
mättes i en dynamometer. 
 
Testen utfördes under: 
Follikulärfas (dag 3-8) 
Lutealfasen (dag 4-9 efter 
ovulationen) 

Ingen 
kontrollgrupp 

Den isokinetiska styrkan 
påverkades ej av de två 
faserna. 

Studiedesign: ej 
angiven 
 
Menstruationscykeln 
faser fastställdes med 
hjälp av blodanalys 
samt ett frågeformulär.  

3 

Lebrun, C.M., Petit, 
M.A. McKenzie, 
D.C., Taunton, J.E., 
& Prior, J.C.  
2003 
(61) 
 

Syftet var att undersöka inverkan av p-piller på 
atletiska prestationer hos mycket aktiva 
kvinnor. 

Sju kvinnor  
18-40 år 
Regelbundet mycket aktiva 
Regelbundna menstruationscyklar 
(24-35 dagar)  
Ingen intog p-piller 

Isokinetisk maximal kontraktion av 
knäflexorer och knäextensorer 
mättes i dynamometer. 
 
Testerna utfördes under: 
Follikulärfas (dag 14-17) 
Lutealfasen.  

Sju kvinnor som 
använde p-piller 

Ingen signifikant 
skillnad i kraftutveckling 
mellan lutealfasen och 
follikulärfasen. 

Studiedesign: 
randomised controlled 
trial  
 
Menstruationscykelns 
faser fastställdes med 
hjälp av blodprov. 

8 

Montgomery, 
M.M., & Shultz, 
S.J. 2010 
(23) 
 

Syftet med studien var att undersöka maximal 
frivillig isometrisk kontraktion i knäflexorer 
och knäextensorer under kända tillfällen i 
menstruationscykeln då progesteron och 
östrogen är lågt och efter en höjning i endast 
östradiol eller en höjning av både östradiol och 
progesteron som har fastställts genom serum 
hormonnivåer.  

Sjuttiofyra kvinnor 
18-30 år  
Aktivitetsnivå: 2,5-10 timmar/vecka  
Regelbundna menstruationscyklar 
(26-32 dagar) 
Ingen intog p-piller  
 
Kvinnorna delades in i tre grupper: 
Tidig lutealfas(under blödningen): 
29 stycken. 
Mitt-lutealfas (inom 8 dagar efter 
ovulation): 32 stycken. 
Menstruationsstörning: 10 stycken 

Maximal isometrisk kontraktion av 
knäflexorer och knäextensorer 
mättes i en dynamometer. 
 
Tester utfördes under: 
Menstruationen (6 dagar) 
Lutealfasen (8 dagar) 

Ingen 
kontrollgrupp 

Ingen signifikant 
skillnad i kraftutveckling 
mellan menstruationen 
och lutealfasen. 
 
Tre kvinnor 
exkluderades då deras 
hormonella nivåer inte 
kunde användas för att 
bestämma 
menstruationsfas. 

Studiedesign: 
Cohort study  
 
Menstruationscykelns 
faser fastställdes med 
hjälp av blodanalys 
och One-step 
Ovulation Predictor 
test. 
 
 

3 
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Författare och år Syfte Population 
Antal 
Patient 
Ålder 
Träningsvana 
Menstruationscykel 

Intervention 
Testmetod 
Muskelgrupp 

Kontroll 
Kontrollgrupp 

Utfallsmått 
Dropout 

Studiedesign 
Tillvägagångssätt  

PEDro- 
scale 

Petrofsky, JS., 
LeDonne, DM., 
Rinehart, JS., & 
Lind, AR. 1976 
(62) 
 

Inget syfte angivet. Fyra kvinnor  
19-29 år 
Aktivitetsnivå ej angivet 
Regelbundna menstruationscyklar 
(inget angett om 
menstruationscyklarnas längd) 
Ingen intog p-piller 

Maximal isometrisk greppstyrka 
mättes med en dynamometer. 
 
Testerna utfördes under: 
Lutealfasen  
Pre-ovulationen 
 
 

Tre kvinnor 
som använde p-
piller 

Ingen signifikant 
skillnad i maximal 
isometrisk greppstyrka 
noterades. 

Studiedesign: ej 
angivet  
 
Testdagarna för 
menstruationscykeln 
var förbestämda.  

3 

Phillips, S.K., 
Gopinathan, J., 
Meehan, K., Bruce, 
S.A., & Woledge, 
R.C. 1993 
(69) 
 

Syftet var att studera om östrogennivåerna 
påverkar muskelstyrkan. 

Sju kvinnor   
21-24 år 
Aktivitetsnivå ej angivet 
Menstruationscyklarnas varaktighet ej 
angivet 
Inget angivet om försökspersonerna 
intog någon form av preventivmedel 
 
 

Den maximala isometriska 
tummadduktionskraften mättes, med 
vad framkommer ej. 
 
Testerna utfördes under: 
Dag 1 
Dag 14 
Dag 21 
(Inga faser definierade) 

Ingen 
kontrollgrupp 

Den isometriska styrkan 
signifikant större 
(p=0,005) vid dag 14 
jämfört med dag ett 
(procentuell skillnad 
20,7 +/- 7,1). Det var 
ingen skillnad mellan 
dag 21 och dag 1.  
 
Redovisning för den 
isometriska styrkan 
angavs enbart för fem 
individer 

Studiedesign: ej 
angivet  
 
Inget angivet om 
fastställande av 
menstruationscykeln. 
 
 

1 
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Författare och år Syfte Population 
Antal 
Patient 
Ålder 
Träningsvana 
Menstruationscykel 

Intervention 
Testmetod 
Muskelgrupp 

Kontroll 
Kontrollgrupp 

Utfallsmått 
Dropout 

Studiedesign 
Tillvägagångssätt  

PEDro- 
scale 

Phillips, S.K., 
Sanderson, A.G., 
Birch, K., Buce, 
S.A., & Woledge, 
R.C. 1996 
(68) 
 

Muskelstyrka av m. adductor pollicis 
studerades under menstruationscykeln för att 
fastställa om det förekommer skillnader i 
styrka under menstruationscykeln. 

Tjugosju kvinnor  
17-39 år  
Aktiva 6 dagar/vecka (15 stycken), 
oaktiva (12 stycken) 
Regelbundet menstruerande (aktiva 
28,5 +/- 6,83dagar och oaktiva 28,2 
+/-2,40 dagar)  
Fem av de aktiva intog p-piller 
 
Delades in i tre grupper: 
1) Aktiva (10 stycken)  
2) Otränade (12 stycken) 
3) Aktiva (5 stycken) som intog p-
piller 
 

Maximal frivillig kontraktion av m. 
adductor pollicis mättes under sex 
månader. 
 
Testerna utfördes under: 
Folliculärfasen  
Ovulationen 
 

6 män  
23-35 år  

I grupp ett och två var 
den maximala frivilliga 
styrkan i m. adductor 
pollicis ökad med cirka 
10 % vid follikulärfasen 
(ökad östrogenhalt). 
 
En minskning av styrka 
sågs under 
ägglossningen för båda 
grupperna, dock inte 
statistisk signifikant. 

Studiedesign: ej 
angivet.  

Menstruationscykelfas
erna fastställdes med 
hjälp av blodanalys 
och fluktuerande 
kroppstemperatur samt 
Bionike A/Q One-Step 
ovulations test. 
 
 

3 

Sarwar, R., Beltran 
Niclos, B., & 
Rutherford, O.M.  
1996 
(70) 
 

Syftet var att undersöka menstruationscykelns 
inverkan på muskelstyrka i muskelgrupper som 
är viktiga i många sporter och vardagliga 
aktiviteter (mm. quadriceps och gripstyrka).  

Tio kvinnor 
20,7 år (+/- 1,4 år)  
Aktivitetsnivå ej angivet 
Regelbundna menstruationscyklar 
(26-32 dagar). 
Kvinnorna intog inte några 
hormonbaserade preventivmedel. 
   
 

Frivillig maximal isometrisk 
kontraktion mättes i mm. 
quadriceps. Även gripstyrka mättes 
med hjälp av en hydraulisk hand-
dynamometer. 
 
Testerna utfördes under: 
Follikulärfas (dag 1-7) 
Follikulärfas (dag 7-12) 
Mellan-fasen (dag 12-18) 
Lutealfas (dag 18-21) 
Lutealfas (dag 21-32) 

Tio friska 
kvinnor, 20,5 år 
(+/-1,1år) som 
använder p-
piller  

Signifikant skillnad i 
maximal styrka i 
mm. quadricpes samt 
gripstyrka. Störst 
kontraktion sågs under 
mellan-fasen (dag 12-
18). 

Studiedesign: ej 
angivet. 

Testdagarna under 
menstruationscykeln 
var förutbestämda. 

2 
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Författare och år Syfte Population 
Antal 
Patient 
Ålder 
Träningsvana 
Menstruationscykel 

Intervention 
Testmetod 
Muskelgrupp 

Kontroll 
Kontrollgrupp 

Utfallsmått 
Dropout 

Studiedesign 
Tillvägagångssätt  

PEDro- 
scale 

Wearing, M. P., 
Yuhosz, M. D., 
Campbell, R., & 
Love, E. J. 1972 
(71) 
 

Syftet var att fastställa menstruationscykelns 
effekt på tester som mäter fysisk 
kondition/form.  

Antal deltagare ej specificerat 
Ålder ej angivet  
Volleyboll-eller basketbollspelare 
Menstruationscyklarnas varaktighet ej 
angivet 
Inget angivet om försökspersonerna 
intog någon form av preventivmedel 
 
 

Styrka i höftflexion och 
höftextension samt jämfota hopp 
mättes. 
 
Testerna utfördes under: 
Menstruation 
Efter menstruation (7 dagar efter 
slutet på menstruationen) 
Mellanperioden (tiden mellan ”efter 
menstruationen” och ”före 
menstruationen”) 
Före menstruationen (7 dagarna 
innan menstruationen) 
 
Testerna utfördes två gånger/vecka 
under sex veckor. 

Ingen 
kontrollgrupp 

Under ”före 
menstruationen” 
uppnåddes bäst resultat 
avseende styrka i 
höftflexion och 
höftextension samt 
jämfotahopp.  
 
Sämst resultat uppnåddes 
under menstruationen. 
 
Ej angivet om resultatet 
är statistiskt signifikant. 

Studiedesign: ej 
angivet.  

Menstruationscykeln 
räknades fram med 
utgångspunkt vid 
menstruationen.  
 
 

1 

White, M.J., & 
Weeks, C.  
1998 
(63) 
 

Inget syfte angivet.  Sex kvinnor  
24 år (+/-5 år)  
Aktivitetsnivå ej angivet 
Menstruationscyklarnas varaktighet ej 
angivet 
Ingen intog p-piller 

Maximal kontraktion av triceps 
surae mättes i en dynamometer och 
maximal kontraktion genom 
elektrisk stimulering. 
 
Testerna utfördes under: 
Follikulärfasen 
Ovulationen 
Lutealfasen  
Menstruationen 
 

Tre kvinnor 
som intog p-
piller 

Ingen signifikant 
skillnad i maximal 
kontraktion mellan 
menstruationscykelns 
faser.  

Studiedesign: ej 
angivet  
 
Faserna uppskattades 
retrospektivt från 
andra menstruationen.  

2 
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5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

För att svara på syftet gjordes en genomgång av den vetenskapliga litteraturen inom området. 

Författarna har endast använt två benämningar på menstruationscykeln som sökord men 

använt sökord med större bredd för styrketräning. De sökord som användes för styrketräning 

var något generella och resulterade i ett stort antal träffar. Eventuellt kunde sökningarna ha 

varit mer effektiva om sökorden varit mer precisa. Dock bedömde författarna att risken att 

missa relevanta artiklar var alltför stor. I och med de mer generella sökorden för styrketräning 

har ett stort område täckts in. Eventuellt hade sökord som peak-torque och maximal power 

resulterat i ytterligare träffar. Då endast två ord användes för att hitta artiklar om 

menstruationscykeln kan eventuellt relevanta artiklar ha missats. Sökning med benämning på 

de olika faserna i menstruationscykeln hade kanske bidragit med fler artiklar. Ett flertal 

databaser har genomsökts med sökorden i olika kombinationer. Vid den sista sökningen, som 

gjordes i Scopus, tillkom inga nya artiklar. Träffarna bestod av endast redan befintliga 

artiklar. Författarna anser att den använda sökstrategin har täckt in en betydande del av 

forskningen på området. Efter genomgång av de inkluderade artiklarnas referenslistor tillkom 

ett mindre antal artiklar. Hela materialet analyserades och graderades och referenslistor 

genomsöktes. Efter detta tillkom inga ytterligare artiklar och författarna ansåg därmed att 

materialet var mättat.  

 

5.1.1 Hormonbaserat preventivmedel 

Eftersom menstruationscykeln blir påverkad av hormonbaserat preventivmedel (18,19) var 

kvinnor som intar hormonbaserat preventivmedel ett exklusionskriterium. Om p-

pilleranvändare hade inkluderats hade resultatet påverkats eftersom dessa kvinnor har 

annorlunda hormonnivåer av LH, FSH, östrogen och progesteron (18,19). I denna 

litteraturstudie har studier som studerat både icke-användare och användare av hormonbaserat 

preventivmedel ansetts vara relevanta för resultatet. De som intar hormonbaserat 

preventivmedel har exkluderats i utfallet och endast deltagare som inte intog hormonbaserat 

preventivmedel inkluderades i resultatet.  
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5.1.2 Artikelanalys och kvalitetsgranskning 

PICO användes för att på ett överskådligt sätt sammanställa resultatet. Genom att fastställa 

inklusionskriterierna var det enklare att få svar på denna studies frågeställning. PICO 

medförde även att det var enklare att inkludera relevant material och exkludera icke relevant 

material. Alla studier som ingick i resultatet graderades enligt PEDro-scale. Författarna hade 

begränsad erfarenhet av PEDro-scale och konsulterade en tredje part i bedömning av 

artiklarna. Denna tredje part har anställning vid annat universitet och är i övrigt inte kopplad 

till detta arbete. Författarnas begränsade erfarenhet kan ha medfört att artiklarna fått en något 

felaktig bedömning och att poängsumman blivit för hög eller för låg. Vid oklarheter gällande 

PEDro- kriteriernas innebörd har författarna diskuterat både sinsemellan och med 

handledaren.  
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5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1  Försökspersoner/population 

Resultatet av denna litteraturstudie tyder på att menstruationscykeln inte inverkar på 

förmågan att utveckla maximal kraft. Det är dock svårt att dra en slutsats då inkluderade 

studier skiljer sig metodologiskt och i kvalité. Studier på större population hade varit 

önskvärt. Deltagarna i inkluderade studier var i stort 20-30 år. Vad gäller könshormoners 

inverkan på maximal kraftutveckling hos fertila kvinnor i övriga åldrar kan inte författarna i 

denna studie inte uttala sig om. Aktivitetsnivån på försökspersonerna var huvudsakligen lätt 

till måttlig, det vill säga att de var aktiva tre eller färre dagar i veckan och på en måttlig 

intensitet. I de få studier som är gjorda på mycket aktiva kvinnor skiljer sig inte resultatet (59-

61,68,71). Phillips et al. har observerat en styrkereduktion under ovulationen dock inte 

statistiskt signifikant (68). Detta skiljer sig gentemot de andra fyra studierna resultat (59-

61,71).  Detta indikerar att även mycket fysiskt aktiva kvinnor inte påverkas av 

menstruationscykeln. Men mer forskning inom området behövs. Kring ovulationen har ett 

mer tävlingsinriktat beteende observerats och dagarna innan menstruationen ökar 

aggressiviteten (39). Trots att resultatet inte visar på någon minskad eller ökad kraftutveckling 

över menstruationscykeln, skattar kvinnor sin fysiska förmåga lägre under menstruationen 

(39). Detta kan kanske enligt författarna vara en psykologisk aspekt snarare än en inverkan av 

blödningen i sig. Eller möjligen som Biddle och Mutrie uttryckte det ”en produkt av kulturellt 

arv” (40).   

 

5.2.2 Studiekvalité och studiedesign 

I litteraturöversikter är det viktigt med granskning av inkluderat resultatmaterial för att 

undvika felaktiga slutsatser (73). Alla studier bedömdes enligt PEDro-scale. Medelpoängen 

för de inkluderade studierna var 2,83. Några av PEDro-kriterierna var inte applicerbara på de 

inkluderade studierna på grund av deras experimentella design. Många studier undersökte 

bara en grupp under olika faser, hade ingen kontrollgrupp och undersökte inte en intervention. 

Trots detta skulle inkluderade studier med låga poäng fått högre poäng om studieutförandet 

varit mer noggrant. Några av studierna undersökte p-pillers inverkan på styrka (47,51,59,61), 

dessa interventionsstudier använde sig av kontrollgrupp (47,51,61) och placebo (59). Två av 

dessa var RCT:s som båda fick åtta i PEDro-score (59,61). Ytterligare några studier använde 
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sig av kontrollgrupp trots att de inte var interventionsstudier (54,55,62,63,66,68,70). Andra 

anledningar till låga poäng var att studierna ofta brast i redovisningen av antalet 

försökspersoner i resultatet. Det framkom sällan i studiernas metoder om blindning av 

testledare och försökspersoner förekom. För att undvika bias skulle det vara fördelaktigt om 

testledarna varit blindade. Med tanke på studiernas syfte, att mäta styrkan under 

menstruationscykelns olika faser, har det kanske varit svårt att blinda försökspersonerna då 

kvinnor ofta har någorlunda uppfattning om vart i sin menstruationscykel de befinner sig. 

Eventuellt skulle blindning kunna ske genom att testa varje dag under en hel cykel för mindre 

påverkan från försökspersonerna. För ett mer pålitligt resultat hade även studierna kunnat 

pågå under en längre tid och involverat fler försökspersoner.  

 

5.3 Definitioner av menstruationscykelns faser och antal följda cykler 

Det har varit svårt att fastställa när skillnader har observerats på grund av att studierna har 

studerat olika antal faser. Även definition och duration av menstruationscykelns faser har 

varierat mellan olika studier. En författare definierade inte menstruationen (71). 

Menstruationen ansågs vara de sex följande dagarna efter första blödningsdagen (23), dag ett 

till fyra (64,66) eller dag ett till tre med start vid första blödningsdagen (22,55,56,58). 

Menstruationen definierades också som 24 timmar (72) eller 48 timmar efter blödningen 

startat (67). ”Efter menstruationen” var en period som sträckte sig från första dagen till sju 

dagar efter menstruationen (71). Definitionerna innebär i praktiken att en kvinna kan vara i 

menstruationen (med låga halter av östrogen, FSH och LH) men kvinnan kan också vara i 

mitten eller slutet follikulärfasen (med höga halter av östrogen och LH) vid testtillfället.    

Follikulärfasen var fasen innan ovulationen (49,57) eller dag sju till nio (54,55,64,65), dag 

åtta till tio (22) eller dag 12-14 (66) men också dag 14-17 på menstruationscykeln (61). Tidig 

follikulärfas definieras som dag ett till sju (70), som andra dagen av blödningen (51,52) eller 

som dag tre till fem (53). Mellan-follikulärfas ansågs börja dag sju och sluta dag tolv (70). 

Mitt-follikulärfasen definieras som dag tre till åtta (59,60). Follikulärfasen karakteriseras av 

höga halter östrogen och LH, högsta halten varar endast i tre dagar. Vid samtliga ovanstående 

definition finns risk att en kvinna med kortare menstruations cykel redan dag 8-12 har haft 

ovulation och befinner sig i lutealfasen med låga halter östrogen och LH samt höga halter 

progesteron.   
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Preovulationsfasen, är fasen innan ovulationen (62) eller dag 12-16 i menstruationscykeln 

(56). Ovulation definieras som dag 13-14 i menstruationscykeln (50,72) eller så definierades 

ovulationen via provtagning (53,58,67). Nivåerna av könshormon som karakteriserar de olika 

faserna skiftar kraftigt under en kort tidsperiod, cirka tre dagar. När denna skiftning äger rum 

är högst individuellt. I praktiken innebär detta att beroende på hur försökspersonernas 

menstruations cykel ser ut kan ovulationen missas helt. Testerna har då utförts i lutealfasen 

som har en väsentligt annorlunda koncentration av könshormoner jämfört med ovulationen 

och senare delen av follikulärfasen.      

Benämningen mellan-fasen användes av två för fattare. Sarwar et al. ansåg denna fas starta 

dag 12 och sluta dag 18 (70). Mer diffust beskrev Wearing et al. att mellan-fasen var perioden 

mellan period två och fyra (71). Utifrån en normal menstruationscykel sträcker sig 

definitionen mellan två faser. Till exempel innebär dag 12 i en normal menstruationscykel 

höga halter av östrogen och LH. Samma definition innefattar dag 18 där halterna progesteron 

är höga och halterna östrogen och LH låga.   

 
Definitionerna av lutealfasen varierade kraftigt i inkluderade studier. Lutealfasen ansågs vara 

fasen efter ovulationen (57). Dag fem till sju (67), sju till tio (58) eller tio dagar efter 

ovulationen (50,72). Lutealfasen definieras också som dag 21, sju dagar efter ovulationen 

(51,52) eller dag 19-21 (22,54,55,64-66). Vissa författare delade in lutealfasen i mitt-

lutealfasen och mellan-lutealfasen. Mitt-lutealfasen sträckte sig från dag fyra till dag nio efter 

ovulationen (59,60). Denna fas ansågs också infalla sju dagar (53) eller åtta dagar efter 

ovulationen (23). Mellan-lutealfasen sträckt sig från dag 18-21 (70), eller dag 25-27 (64). Dag 

21 till dag 32 ansågs vara sen-lutealfas (70). Två författare nämnde lutealfasen utan att 

definiera denna (61,62). ”Före menstruationen” ansågs vara perioden före andra blödningen 

(71). I de fall definitionen innefattar dagar räknade från ovulationen och upphör innan andra 

menstruationen, kommer försökspersonen befinna sig i lutealfasen. Om definitionen inte har 

ovulationen som riktmärke, utan endast benämns som till exempel dag 21, finns en risk att 

försökspersoner med långa menstruationscyklar har höga halter östrogen och LH vid 

testtillfället. Dessa höga halter ses i follikulärfasen och sjunker efter ovulationen.   

Några författare har inte definierat faserna (46-48). Vissa författare har endast redovisat 

förutbestämda dagar (62). En författare har endast spårat höjningar och sänkningar av 

könshormon utan att definiera faserna (68). En författare uppskattade retrospektivt faserna 
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från andra menstruationen (63). I syfte att jämföra faserna mellan varandra bör de varierande 

halter av könshormon, som förkommer under menstruationscykeln, ligga till grund för 

definitioner av faserna snarare än bestämda dagar. De stora variationer av fasernas längd gör 

det mycket svårt och risken att testa i en annan fas än vad som menades är stor.  

Endast en författare har följt sina försökspersoner under en till tre cykler (68). Fem författare 

har följt två cykler (48,53,67,70,72). Resterande författare har utfört tester under en cykel 

(62,69) eller har inte angivit hur många cykler som har följts (46,47,49-52,54-66,69,71). Där 

antal cykler ej nämnts har antagligen tester förekommit under endast en cykel (46,47,49-

52,54-61,63-66,71). Skillnaderna i antalet studerade cykler försvårade sammanställningen av 

resultatet ytterligare. Författarna tycker att det hade varit önskvärt att försökspersonerna följts 

under ett större antal cyklar. Resultatet av studierna hade fått mer tyngd och en större mängd 

testfakta hade kunnat analyseras.    

 

5.3.1 Fastställande av menstruationscykeln 

Studierna som utgör resultatet i denna litteraturstudie definierar menstruationscykelns faser 

olika, vilket försvårade jämförelsen mellan studierna. Testtillfällen i studierna har skett vid 

två till fem tillfällen och antalet definierade faser har också varierat från två till fem. 

Ovulationen användes frekvent som ett riktmärke för att räkna ut var i menstruationscykeln 

försökspersonerna befann sig (23,47-49,51,53,57,58,60,64,65,67,68). Ett flertal sätt att 

fastställa ovulationen förekom. Elva av tjugonio studier använde sig av fluktuerande 

kroppstemperatur i kombination med annan metod för att säkerställa ovulationen (47-

49,52,57,58,60,64,65,67,68). En marginell ökning av kroppstemperaturen på 0,3 - 0,5 grader 

(48,49,57,65) har angetts som indikation på ovulationen (74). Ökning av kroppstemperatur 

spårades med rektal-, vaginal-, eller oraltermometer. Denna metod anses idag förlegad. Endast 

variation av kroppstemperatur som indikator för ovulation är en osäker metod då fluktuerande 

kroppstemperatur kan bero på ett flertal orsaker till exempel störd sömn, alkoholkonsumtion, 

stress, sjukdom eller gynekologiska problem (75).  Ingen av inkluderade studier har använt 

sig av endast fluktuerande kroppstemperatur för att fastställa menstruationscykeln. 

Observation av livmoderhalssekret användes endast i två studier (48,49). Metoden är relativt 

bra och kan förutsäga ovulationen med 2-5 dagars säkerhet (76).  
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Metoden att räkna dagar eller testa på bestämda dagar har använts i åtta inkluderade studier 

(50,61-63,66,70-72). Metoden baserar sig på att högsta halten östrogen varar i tre dagar (77). 

Högsta halten av östrogen ses i nära anslutning till högsta halten LH som används i de andra 

metoderna som förekom vid fastställande av ovulationen (75,76,78,79). Under vilka dagar 

toppen östrogen infaller är mycket individuellt (77). Tester på bestämda dagar förutsätter att 

försökspersonernas menstruationscykel varar i cirka 28 dagar (16). Stora variationer i cykelns 

längd samt fasernas längd har observerats. Total cykellängd kan variera med 24-42 dagar. 

Follikulärfasen kan ha sin början dag nio och pågå till dag tjugotre, vid en normal 

menstruationscykel slutar fasen dag 14. Lutealfasen kan starta dag åtta till sjutton men vid en 

normal menstruation startar lutealfasen dag 14 eller 15 (18,77). I en menstruationscykel 

beräknad på 28 dagar infaller ovulationen dag 14 (16). Under endast två dagar i 

follikulärfasen sker en kraftig ökning av LH och östraidol, strax innan ovulationen, även 

progesteron stiger men inte lika kraftig (16-19).  Under en observation av 68 kvinnor med 

normal menstruation inföll ovulationen hos en tredjedel av kvinnorna innan dag tolv eller 

efter dag femton i menstruationscykeln (77).  Det är lätt att missa höjning en östrogen och LH 

för att menstruationscykelns längd är mycket varierande. Kortare eller längre 

menstruationscykel beror ofta på variationer i follikulärfasen (16,18,19,77).  

Ovulationstest för hemmabruk användes i flertal studier för att fastställa ovulationen 

(23,47,51,53,64,65,68). Clearplan, Answer One-step och One-step ovulations predictor 

analyserar urin och förutspår ovulationen genom höjning av LH och östrogen. Urinbaserade 

ovulationstest anses mer pålitliga jämfört med att räkna dagar, observera förändringar av 

livmoderhalssekret och mätning av fluktuerande kroppstemperatur (75,76,78,79).  

I en undersökning gjord på 53 kvinnor jämfördes tre sätt att upptäcka ovulationen, Clearplan, 

spårning av LH och ultraljud. Högsta halten av LH och östrogen registrerades. Denna varade i 

tre dagar, i 96 % av fallen inträffade ovulationen under någon av dessa dagar (79). Clearplan 

och LH är en relativt säker metod att upptäcka ovulation med ett spann på 2-3 dagar (79). 

Som tidigare nämnt förkommer stora variationer när i menstruationscykeln ovulationen 

infaller. Clearplan och LH utgår från individen och upptäcker ovulationen med stor säkerhet 

därmed anser författarna att det var en bra metod att använda.    

De metoder som analyserar förändringar i urin (78,79), livmoderhalssekret (76) eller 

förändringar av kroppstemperaturen, i syfte att upptäcka ovulationen (75), utgår från 
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individen medan tester på förbestämda dagar är en generell metod (77). De metoder som utgår 

från individen kan med större sannolikhet säkerställa att försökspersonen befinner sig i den 

fas som ämnas testas.   

De studier som använde sig av blodanalys (22,23,51-53,55,57,58,60,61,68) i syftet att spåra 

hormonella förändringar och fastställa menstruationscykelns faser, har inte alltid preciserat de 

värden som indikerar de olika faserna under menstruationscykeln. Den referens (77) som 

återfinns i de studier, där minsta värde för progesteron preciserats, menar att ett värde som 

understiger 16 nmol/L och varar mindre än fem dagar är ett tecken på störd lutealfunktion 

(77). Då halterna inte alltid är redovisade är det svårt att utvärdera ifall inkluderade 

försökspersoner i studierna överskred minsta värdet eller inte. Därmed kan inte författarna 

med säkerhet säga att alla kvinnor inkluderade i resultatet hade en normalt fungerande 

lutealfunktion. Om progesteron inte överskrider 10 nmol/L har ovulationen uteblivit (19). Av 

alla cykler som sker på ett år är ca 10 % anovulatoriska där ingen ovulation sker. Trots en 

regelbunden menstruationsblödning, kan stora avvikelser från de normala halterna 

könshormoner ses. En regelbunden menstruationsblödning innebär inte nödvändigtvis normal 

menstruationscykel (19). För att säkert testa om nivåerna könshormon har inflytande på 

maximal kraftutveckling bör också dessa nivåer mätas, säkerställas och analyseras i 

förhållande till kraftutvecklingen.   

Metoderna för hormonell analys och fastställning av menstruationscykelns faser varierade 

vilket gjorde det svårt att sammanfatta resultatet. Majoriteten av studierna använde två eller 

fler metoder för att korrekt spåra hormonella förändringarna under menstruationscykeln och 

på så vis fastställa faserna (22,23,47-49,51-53,57,60,61,64,65,67,68). Alla metoder förutom 

fluktuerande kroppstemperatur ansågs vara pålitliga metoder som inom 2-5 dagars spann med 

hög säkerhet kunde fastställa ovulationen (75,76,78,79). Om metoderna för att fastställa 

menstruationscykelns faser har utgått från individens hormonnivåer har säkerligen testerna 

utförts under toppen av östrogen eller LH-nivåer. Hormonell analys av deltagarna varje dag 

hade varit det absolut säkraste sättet att säkerställa vilken fas deltagarna befann sig i samt hur 

höga nivåer av könshormon som förkom. Om styrketesten utförts varje dag, tillsammans med 

hormonell analys, hade antagligen utvärdering av könshormoners inverkan på maximal kraft 

kunnat fastställas med mer säkerhet.  
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5.3.2 Testmetoder för kraftutveckling 

Tjugofyra av de inkluderade artiklarna använde dynamometer för att mäta den maximala 

kraftutvecklingen (22,23,46,48-54,56-70,72). Dynamometrarna har varit av olika modeller. 

Apparaterna har även avsett mäta olika muskelfunktioner bland annat knäflexion och 

knäextension, gripstyrka och lyftstyrka. Att mäta maximal kraftutveckling med isokinetisk 

dynamometer är en bra testmetod (7). Dessa apparater är det enda sättet att mäta maximal 

excentrisk muskelstyrka. De isokinetiska dynamometerna kan kontrollera och reproducera 

följande parametrar väldigt noga; ledvinkelhastighet, rörelseomfång, kontraktionsform, 

stretch-shortening-cykeln och kontraktionstid (7). Många menar att dynamometer är ett 

tillförlitligt mätinstrument, både hos båda könen och för olika muskelgrupper (80-82). Detta 

indikerar på att det är ett bra sätt att mäta den maximala kraftutvecklingen. Dock kan 

mätningen påverkas, till exempel av inställningen av vridaxeln. Är inte inställningen korrekt, 

kan detta medföra att mätvärden för maximal kraftutveckling av knäflexion påverkas 

signifikant (83). Med tanke på att många av resultatartiklarna har mätt knäflexion i olika 

vinklar i samma studie kan detta ha påverkat aktuella studiers resultat. Detta kan ha medfört 

att resultatet av denna studie också kan vara påverkat. Sole et al. anser att dynamometrar inte 

är så känsliga att de kan mäta små förändringar, en förändring bör överstiga 15 % för att 

garantera en verklig ökning (82). Önskvärt hade varit att samtliga författare använt sig av 

samma inställningar och samma apparatur. Detta hade underlättat en sammanställning och 

minskat antalet felkällor. 

5.3.3 Effekten av fluktuerande hormonnivåer 

Flertalet av studierna pekar åt att faserna under menstruationscykeln inte inverkar på 

förmågan att framkalla maximal kraft. Dock har åtta studier redovisat att det förekommer 

skillnader (64-71), men dessa iakttagna skillnader varierar och resultaten är motsägande. 

Utförandet av dessa studier har varit ganska bristande med avsaknad av till exempel 

randomisering och blindning. Fyra studier som har visat på skillnader är gjorda av två 

författare (64,65,68,69). En av dessa författare anser att östrogenet bidrar med en 

styrkeökning och har även funnit detta i sina studier (68,69). Författaren anger en 10 % 

ökning av styrkan och relaterar denna till ökningen av östrogen. Under ovulationen sjunker 

östrogennivåerna och denne har då observerat en lägre kraft hos försökspersonerna, dock inte 

statistiskt signifikant (68). Sole et al. hävdar att en ökning av styrka, mätt med en 
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dynamometer, som inte överskrider 15 % inte kan ses som en verklig ökning (82). Om 

östrogenet gav en verklig ökning av styrkan eller inte kan inte författarna ta ställning till. 

Utifrån resultatet i denna studie verkar de variationer av hormoner som förkommer normalt 

under menstruationscykeln inte ha någon inverkan på styrkan hos yngre kvinnor. I en kohort 

studie gjord på 229 kvinnor i åldrarna 45 till 54 år, sågs ingen skillnad i styrkan oavsett om 

kvinnorna hade regelbunden menstruation, menstruationsrubbningar eller helt frånvaro av 

menstruation (84). Däremot vid menopaus har en reducering av styrka observerats. Positiva 

effekter på styrka eller minskning av styrkereducering i samband av östrogentillskott hos 

äldre kvinnor i menopaus har dokumenterats i flera studier (33-35). Två studier inkluderade i 

resultatet på denna litteraturstudie har sett en styrkeökning i samband med ovulationen då 

nivåerna av östrogen och LH är som högst (64,67). Även två andra författare observerade 

signifikant styrkeökning dag 14 (69) och under perioden dag 12-18 (70) då ovulation kan 

förekomma (77). Detta tyder på att östrogen kan ha en styrkeökande effekt, vilket motsäger 

det sammanställda resultatet av denna litteraturstudie. Vissa författare menar att vid träning 

ökar halten östradiol (det mest aktiva ämnet i östrogen) (13,24) och att den ökar markant vid 

träning med samtidig negativ energibalans (32). Under lutealfasen tycks hormonet öka mest 

(24) men andra författare menar att inga förhöjda nivåer som resultat av träning har 

dokumenterats (13). Exakt hur hormonet verkar är något oklart, men det har en positiv effekt 

på muskeladaption och återhämtning efter styrketräning (11) och kanske kan det vara den 

egenskapen som gör att kvinnor återhämtar sig snabbare än män (15)? En timme efter en 

träningssession med tung styrketräning minskade de deltagande männen sin maximala kraft 

med 23,7 (+/-16,3) %. Efter samma träningssession minskade kvinnornas maximala kraft med 

18.8 (+/- 7,7) % (12). Hos en mindre grupp atleter sågs en tydlig könsskillnad i 

återhämtningen. Efter träningssessionen återhämtade sig kvinnorna efter fyra timmar, för 

männen tog det 48 timmar (15). Att östrogen spelar en viktig roll för kvinnors hälsa är inget 

nytt men dess exakta funktion kvarstår dock att fastställa. 

Vid tung styrketräning ses en direkt ökning av GH hos både män och kvinnor (12,13,24,26). 

Kvinnor har en vilohalt som är upp till fyra gånger högre än männens. Men vid träning kan 

män öka halten GH med upp till 850 % jämfört med kvinnornas 106 % (13). Högst ökning av 

GH har kvinnor vid styrketräning i lutealfasen (24,27). Belastning och intensitet tycks också 

inverka. Störst ökning har förekommit i studier där styrketräning skett på en belastning av tio 

RM utfört i tre till fem set med en till två minuters vila. Vilken roll de hormonella nivåerna 
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har är svårt att säga då forskningen inte är entydig. Tre författare har inte noterat någon 

ökning av halten GH för kvinnor i samband med träning (25,29,85). Styrketräningen utfördes 

på en belastning och intensitet av sex till tolv RM i tre till sex set. De förhöjda halterna GH 

som ses efter styrketräning tycks endast vara kortsiktiga (13). På en rent teoretisk bas skulle 

det vara möjligt att kvinnor har störst anabol effekt av styrketräning under lutealfasen då 

svaret av GH skulle vara störst, om en ökning förekommer. En studie rapporterar även om 

styrkeökning i lutealfasen (65). Denna studie motsägs däremot av en annan studie som hävdar 

att styrkeökningen sker i follikulärfasen (68).    

De kroppsegna nivåerna av LH höjs inte generellt av träning, dock har en mindre höjning av 

hormonet setts hos manliga styrkeatleter under en intensiv träningsperiod (10). LH stimulerar 

cellerna i äggstockarna att producera testosteron. Eftersom inga förhöjda halter av LH har 

setts i samband med träning hos kvinnor spelar detta hormon troligen inte någon avgörande 

roll i anabola processer. Kvinnor med menstruationsrubbningar har signifikant högre vilohalt 

testosteron jämfört med kvinnor med regelbunden menstruation (24). Vissa författare menar 

att det föreligger en naturlig variation av halten testosteron hos kvinnor med normal 

menstruation. I lutealfasen ses högre vilohalt jämfört med follikulärfasen (22,23). Eliott et al. 

(2003) menar att det inte finns några signifikanta skillnader i halten testosteron under 

menstruationscykeln (52). Oavsett om det förekommer ökad halt testosteron i lutealfasen eller 

ej, påverkas inte alltid halten positivt av träning (27). Marginell eller utebliven ökning av 

testosteron ses som svar på tung styrketräning hos kvinnor (10,12,13,24-27,29,32,85). 

Undantagsvis har en signifikant sänkning av testosteron efter träning observerats hos kvinnor 

med menstruationsrubbningar (24). En åldersskillnad har också observerats, yngre kvinnor får 

en signifikant högre halt testosteron som svar vid styrketräning jämför med äldre kvinnor 

(25). Eventuellt varierande testosteronnivå i samband med menstruationscykeln, 

menstruationsrubbningar eller vid avsaknad av menstruation tycks inte spela in på styrka hos 

kvinnor (84). 

IGF-1 har en positiv effekt på muskelvävnad hos män och kvinnor (16). Förhöjda nivåer av 

IGF-1 i samband med träning har rapporterats (10,11,13). Motsägande resultat har också 

redovisats, där endast kvinnor med oregelbunden menstruation har fått en ökning av IGF-1 i 

samband med träning (24,30). Det kan ta mellan 16-28 timmar efter träning för hormonet att 

nå sin högsta volym (10,11). IGF-1 utsöndras i förhållande till GH. Trots att kvinnor har en 

högre vilohalt GH kan män i mycket högre grad stimulera halten GH med träning. Det tar 
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längre tid för hormonet att öka efter träning hos kvinnor jämfört med män. Halten IGF-1 

varierar inte signifikant mellan könen (10). Halten IGF-1 kan öka på lång sikt med en hög 

volym styrketräning (11,13). Någon signifikant skillnad, på produkt av IGF-1, mellan 

menstruationscykelns faser sågs inte (24). 

 

5.3.4 Sjukgymnastisk betydelse 

Även om ökade halter av kvinnligt könshormon inte har någon akut effekt på styrkan medför 

reducerad halt östrogen förlorad muskelstyrka hos äldre kvinnor (33-35). Östrogen har en 

positiv effekt på återhämtning (11) och med tanke på att östrogen är ett hormon som kvinnor 

har mer än män, kan det kanske tänkas vara det som gör att kvinnor återhämtar sig snabbare 

(15). Om då återhämtningen är snabbare i follikulärfasen jämfört med lutealfasen som följd av 

högre östrogenhalt kan bara författarna teoretiskt spekulera i. Under lutealfasen ses störst svar 

GH (24,27). Teoretiskt skulle detta kunna innebära att störst anabol effekt uppnås i 

lutealfasen. Direkt höjning av östradiol efter träning har också observerats främst i lutealfasen 

(24). Om optimal anabol effekt vill uppnås kan det tänkas att träning på hög intensitet med 

lite vila ska ske under lutealfasen för att under follikulärfasen vila och på så vis uppnå en 

hypertrofi med ökad maximal kraftutveckling.  

 

Det föreligger oenighet om huruvida menstruationscykeln påverkar maximal styrka, men 

flertalet studier indikerar på att kvinnor kan prestera på hög belastning utan hänsyn till 

menstruationscykeln. De fluktuerande hormonnivåer som förkommer under 

menstruationscykeln har antagligen ingen inverkan på maximal kontraktion. Under 

menstruationen uppfattar kvinnliga atleter sin förmåga nedsatt (39). Detta kan vara en 

psykologisk aspekt av menstruationscykeln. Majoriteten av inkluderade studier visar att 

kvinnligt könshormon inte har någon akut styrkeökande eller styrkereducerande effekt på 

muskulaturen (22,23,46-63,72). Vid menstruationen har en ökad skadefrekvens observerats 

(86). Som sjukgymnast inom det idrottsmedicinska området kan det vara av praktiskt värde att 

vara medveten om den ökade skadefrekvensen som observerats under senare delen av 

lutealfasen och under menstruationen (87) inte beror på minskad styrka. En kvinnlig atlet kan 

träna på maximal belastning under denna period men fördelaktigt är att detta kanske sker 

under kontrollerade förhållanden med reducerad verkan av yttre faktorer.  
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Enligt IOPTWH bör sjukgymnastprofessionens kunskap omfatta kvinnors könsspecifika 

anatomi, fysiologi och endokrinologi under livets alla skeden. Detsamma gäller de sjukdomar 

och de idrottsskador som är mer förekommande hos kvinnor (20). Sjukgymnaster ska även ha 

kunskap om kvinnors träningsfysiologi med hänsyn till ovanstående parametrar (21). LSR:s 

sektion Idrottsmedicin har som mål att bygga upp en organisation som alla har nytta av (88). 

Sjukgymnaster med kunskap inom idrottsmedicin förstår de olika idrotts- och 

motionsaktiviteternas belastningar, påfrestningar och förekomsten av skador och dess 

panorama (88). Om detta integreras med IOPTWH:s vision om kvinnors hälsa kan 

rehabiliteringen av idrottskadedrabbade kvinnor eventuellt kunna lyftas till en ny nivå. I 

resultatet av denna litteraturstudie återfinns en trend som indikerar på att könshormonerna 

antagligen inte påverkar var i menstruationscykeln kvinnor ska träna eller tävla för att prestera 

maximalt. Dock är inkluderade studiers definitioner och fastställande av menstruationscykeln 

mycket varierande i både kvalitet och genomförande. För att det ska vara möjligt att dra en 

slutsats behövs mer studier av högre kvalitet med ett standardiserat tillvägagångssätt.  

 

6 Konklusion 
Resultatet av denna litteraturstudie är spretigt och det är svårt att dra en slutsats. För att det 

ska vara möjligt att dra en slutsats behövs mer studier av högre kvalitet och med ett 

standardiserat tillvägagångssätt. Eventuellt kan resultatet antyda att kvinnligt könshormon inte 

inverkar på maximal kraftutveckling. Om sjukgymnaster behöver anpassa träning på mycket 

hög belastning efter menstruationscykeln hos kvinnliga patienter kan vi i dagsläget inte uttala 

oss om då mer forskning behövs på området.  
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Bilaga I; PEDro-scale kriterier 

 



 

 



 

 

Bilaga II; PEDro-scale gradering  

 

 
Författare 

 
Allen Bambeichi Bambeichi Birch  Birch  Bushman  Davies Di 

Brezzo 
Di 

Brezzo 
Di 

Brezzo 

År 1982 2003 2004 1999 2002 2006 1991 1988 1991 1994 
PEDro-scale 

criteria 
 

    
   

  
1 Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

2 Nej n/a n/a Nej Nej Nej Nej n/a n/a Nej 

3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a Nej n/a n/a n/a 

4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Nej 

5 n/a nej n/a n/a n/a n/a Nej n/a n/a n/a 

6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a Nej n/a n/a n/a 

7 n/a Nej n/a n/a n/a n/a Nej n/a n/a n/a 

8 Nej Ja nej nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej 

9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

10 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

11 Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Totalt  2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
 



 

 

 

Författare Elliot Elliot Fridén Giacomoni Giacomoni Gür Gür J de 
Jonge Kubo Lebrun 

År 2003 2005 2003 2000 2002 1997 1999 2001 2009 1991 
PEDro-scale 

criteria   
   

  
   1 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

2 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Ja 

3 n/a n/a n/a n/a Nej n/a Nej n/a n/a Ja 

4 n/a Nej n/a n/a n/a n/a Ja n/a n/a Ja 

5 n/a Nej n/a Nej Nej n/a Nej n/a n/a Ja 

6 n/a Nej n/a Nej Nej n/a Nej n/a n/a n/a 

7 n/a Nej n/a Nej Nej n/a Nej n/a n/a nej 

8 Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja 

9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ja 

10 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

11 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Totalt 2 3 3 3 2 3 5 3 2 8 



 

 

 

Författare Lebrun Lebrun Montgomery  Petrofsky  Philips Philips Sarwar Wearing White 

År 1995 2003 2010 1976 1993 1996 1996 1972 1998 
PEDro-scale 

criteria   
   

 
   1 Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja 

2 Nej Ja Nej Nej n/a Nej Nej n/a Nej 

3 n/a Ja n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

4 n/a Ja n/a n/a n/a Nej Nej n/a n/a 

5 n/a Ja n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

6 n/a Ja n/a n/a n/a n/a n/a n/a Nej 

7 n/a Ja n/a n/a n/a n/a n/a n/a Nej 

8 Ja Nej Ja Ja Nej Ja Nej Nej Ja 

9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

10 Ja Ja Ja Ja n/a Ja Ja Nej Nej 

11 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Totalt  3 8 3 3 1 3 2 1 2 
 


