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Förord 
 

Att prata om menstruationscykeln är fortfarande ett tabubelagt område som inte tillåts ta plats 

i idrottsvärlden och det kvinnliga idrottandet. Det behöver förändras. De flesta idrottande 

kvinnor har någon gång blivit påverkad av sin menstruationscykel, men det har inte stoppat 

dem från strålande prestationer inom sin idrott. Vi vill veta hur idrottande kvinnor gör för att 

må och prestera bra när de idrottar under sin menstruationscykel. Detta kommer vi beskriva i 

denna studie med en förhoppning om att sprida kunskapen vidare till alla berörda inom 

idrottsvärlden, allt från förbund till tränare och idrottsutövare. 

Ett stort tack till de kvinnliga idrottare som bidragit till studien och delat med sig av sina 

erfarenheter. Vi vill även rikta ett stort tack till Hanna Forsberg för tålmodig handledning och 

betydelsefull stöttning genom hela arbetet.
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Abstrakt 
 

Syftet med studien var att beskriva hur idrottande kvinnor gör för att må och prestera bra i sitt 

idrottande under menstruationscykeln. En kvalitativ metod av öppna brev användes för att 

samla in data. De öppna breven samlades in digitalt via plattformen www.enkät.se, som även 

säkerställde deltagarnas anonymitet. Tio idrottande kvinnor mellan 18–33 år deltog i studien 

genom att skriva det öppna brevet som började med meningen “Nu ska jag berätta hur jag gör 

för att må och prestera bra när jag idrottar under min menstruationscykel…”. Den skriftliga 

datan analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Utifrån analysen skapades ett 

huvudtema: Idrottande under menstruationscykeln - en fråga om kunskap och förhållningssätt 

och tre underteman: Vardagsrutiner för välmående, Idrottskvinnans prestation förutsätter 

egenmakt och valfrihet samt Idrottsrörelsens ansvar att skapa rätt förutsättningar. Huvudtemat 

tillsammans med de tre underteman beskriver hur deltagarna är beroende av sig själva, tränare 

och samhällsstrukturer för att må och prestera bra. Gemensamt för samtliga underteman är 

kunskap vilket utgör grunden för att kunna förhålla sig till ämnet på ett bra sätt. 

Nyckelord: idrottande kvinnor, menstruationscykel, prestation, kvinnors hälsa, empowerment, 

hälsopromotion 
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Abstract 

The aim of this study was to describe what female athletes do to feel and perform well in 

sports during their menstrual cycle. A qualitative method with open letters was used to collect 

data. The open letters were collected by the digital plattform www.enkät.se who ensured that 

the participants remained anonymous. Ten female athletes between 18–33 years old 

participated in the study and wrote the open letter which started with the sentence "I am now 

going to tell you what I do to feel and perform well in sports during my menstrual cycle…". 

The collected data was analyzed with a qualitative content analysis. Based on the analysis a 

main theme was created: Sports during the menstrual cycle - a matter of knowledge and 

approach, together with three sub-themes: Everyday routines of wellbeing, The female 

athletes’ performance requires empowerment and freedom of choice and The sports 

movement's responsibility to create the right conditions. The main theme together with the 

three sub-themes describes how the participants are dependent on themselves, coaches and 

social structures in order to feel and perform well. Common to all sub-themes is knowledge, 

which is the basis for being able to relate to the subject in a good way. 

 

 

Keywords: female athletes, menstrual cycle, performance, women’s health, empowerment, 

health promotion 
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Introduktion 

Den kvinnliga idrottshistorien 

Att vara kvinna och framgångsrik i olika idrottssammanhang är idag ingenting konstigt, trots 

att de flesta kvinnor någon gång blivit så påverkad av sin menstruationscykel att deras 

förmåga att utföra fysiska uppgifter försvårats (Schaumberg, Emmerton, Jenkins, Burton, 

Janse de Jonge & Skinner, 2018). Så har det inte alltid varit. På 1800-talet avskräcktes 

menstruerande kvinnor från att delta i fysiska aktiviteter under menstruation då den 

medicinska åsikten var att kvinnor var det svagare könet (Weaving, 2017). Året 1996 vann 

tyskan Uta Pipping Boston Marathon för tredje gången med pågående menstruationsblödning, 

kramper och diarré, något som medierna valde att hänvisa till som en dysfunktion och 

kvinnliga problem (Kissling, 1999). 

 

Det hälsopromotiva perspektivet 

Hälsopromotion innebär enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 1986) att ta kontroll över 

och förbättra sin egen hälsa. Eriksson och Lindström (2008) beskriver hur salutogenes är 

teorin bakom hälsopromotion och att teorin bidrar till att bibehålla och utveckla hälsa och 

livskvalité samt fokusera på medel för hälsa och hälsopromotiva processer. Denna studie 

bygger på salutogenes genom att beskriva de hälsopromotiva medel idrottande kvinnor 

använder för välmående och prestation under menstruationscykeln. Grundtanken med 

empowerment är att väcka medvetenhet, ge möjlighet till självhjälp samt ge makten att 

påverka sig själv (Kostenius & Lindqvist, 2006). Çınar (2019) menar att empowerment 

handlar om att använda sin egenmakt till att skapa förändring, vilket kvinnor gör för att må 

och prestera bra i sitt idrottande. Enligt Weaving (2017) är det helt naturligt för kvinnor att ha 

menstruationsblödning och något som inom vissa inhemska kulturer har hyllats då 

menstruerande kvinnor anses mer kraftfulla och spirituella. Vi borde tänka annorlunda och 

stärka kvinnors empowerment inom idrottssammanhang samt stärka deras tro på att de kan 

göra vad de vill med menstruationsblödning eller ej (Weaving, 2017). Att ha en fysisk och 

mentalt god hälsa innebär bland annat att man kan utföra ett meningsfullt arbete, hantera 

stressfulla situationer samt bidra till större, mer kollektiva mål, något som kan kopplas till 

idrottande kvinnor, då deras idrottande innefattar något meningsfullt som ibland leder till 

stressande situationer (tävling/matchdag) där laget siktar mot toppen (Gorczynski, Gibson, 

Thelwell, Papathomas, Harwood & Kinnafick, 2019). Verner-Filion, Vallerand, Amiot, och 

Mocanu (2017) menar att idrottare som är mer harmoniska och välmående har lättare att 
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engagera sig mer i sin idrott vilket leder till att de upplever känslor av autonomi, kompetens 

och relaterbarhet. 

 

Menstruationscykeln  

Enligt Ungdomsmottagningen (2019) får de flesta kvinnor mens när de är mellan 12-14 år, 

dock anses det vara normalt om den kommer mellan 9-16 års ålder. Kvinnans 

menstruationscykel har en medellängd på ca 29 dagar varav ca 5 dagar är blödande 

(Gudmundsdottir, Flanders & Augestad, 2011; Martin, Sale, Cooper & Elliott-Sale, 2018). 

Dag ett i menstruationscykeln (se figur 1) är densamma som första blödningsdagen och den 

första dagen i follikelfasen som varar fram till ägglossning sker (Wikström-Frisén & 

Nordström, 2017). Därefter hamnar kroppen i lutealfasen som pågår fram till nästa 

blödningsdag där en ny cykel tar vid (Wikström-Frisén & Nordström, 2017). Lutealfasen 

kommer vid ägglossning och 6–7 dagar efter ägglossningen peakar nivåerna av östradiol och 

progesteron (Mihm, Gangooly & Muttukrishna, 2011). 

 

 

 

Figur 1. En beskrivning av menstruationscykeln. Dag 1 är densamma som första blödningsdagen 

under follikelfasen. Vid ägglossning övergår follikelfasen till lutealfasen. 

Illustrerad av AnnaClara Forss och Mirella Lind.   
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Idrottande anpassat efter menstruationscykeln 

Under menstruationscykeln (se figur 1) pågår en stark hormonell aktivitet, där östrogen och 

progesteron är ledande bland de reproduktiva hormonerna (de Zambotti, Nicholas, Colrain, 

Trinder & Baker, 2013). De kvinnliga reproduktiva hormonerna ökar och minskar under 

menstruationscykeln vilket påverkar flera olika parametrar kring hjärta-lungor, 

värmereglering och ämnesomsättning (Constantini, Dobnov & Lebrun, 2005). Vidare 

beskriver författarna hur studier har visat att östrogen kan påverka det kardiovaskulära 

systemet, metabolismen och hjärnans funktioner. För att öka i muskelstyrka bör man träna när 

koncentrationen av östrogen är som högst då det har en uppbyggande effekt (Wikström-

Frisèn, 2016). Frankovich och Lebrun (2000) beskriver hur koncentrationerna av både 

östrogen och progesteron är låga under den första halvan av follikelfasen men att mängden 

östrogen stiger under den andra halvan av follikelfasen (se figur 2). Därför bör de flesta 

styrkepassen ökas och intensifieras under follikelfasen då östrogenet är som högst (Wikström-

Frisén, Boraxbekk & Henriksson-Larsén, 2017a). När lutealfasen tar vid efter ägglossning är 

koncentrationen av både östrogen och progesteron hög (Frankovich & Lebrun, 2000). Då 

progesteron anses ha en viss nedbrytande effekt bör man minska styrkepassen under 

lutealfasen (Wikström-Frisén et al., 2017a). Den fysiologiska belastningen av träning 

förändras under lutealfasen, bland annat genom en förhöjd kroppstemperatur som påverkar 

långvarig intensiv träning negativt (Janse de Jonge, 2003). Progesteron påverkar främst 

värmereglering, ventilation och till viss del även energiförbrukningen och val av bränsle vid 

energibehov (Constantini et al., 2005). 

 

År 2007 definierade American College of Sports Medicine den kvinnliga idrottstriaden som 

relationerna mellan energitillgång, menstruationsstatus och benhälsa (Nattiv, Loucks, Manore, 

Sanborn, Sundgot-Borgen & Warren, 2007). Idrottande kvinnor kan drabbas av ett eller fler 

spektrum av den negativa sidan av den kvinnliga idrottstriaden: otillräcklig energitillgång, 

menstruationsbortfall och benskörhet (Nattiv et al., 2007). Genom att periodisera sin träning 

kan man undvika att hamna i ett eller flera negativa tillstånd av den kvinnliga idrottstriaden, 

utan att behöva minska eller öka sina träningspass (Wikström- Frisén, Boraxbekk & 

Henriksson-Larsén, 2017b). Att anpassa kosten och se till att man får i sig tillräckligt av 

kolhydrater (tillför kroppen bränsle), proteiner (reparerar skadad muskelvävnad) samt 

elektrolyter (återställer vätskebalansen) hjälper kroppen till snabbare återhämtning, vilket 

förbättrar prestationen och minskar skaderisken för kommande träningspass (Murphy, 2017). 
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Figur 2. En beskrivning av träning under menstruationscykeln. Antalet pass och dess karaktär 

anpassat efter hormonnivåerna under de olika faserna. 

Illustrerad av AnnaClara Forss och Mirella Lind. 

 

Kvinnokroppen, menstruella besvär och preventivmedel 

Veaceslav (2017) menar att den kvinnliga kroppen skiljer sig från den manliga genom psyko-

fysiologiska egenskaper (känsloliv och kroppsliga förutsättningar) samt att den har en annan 

emotionell och känslomässig struktur som leder till att kvinnan behöver en mer kroppslig 

anpassning av sin idrott. Enligt Constantini et al. (2005) påverkar menstruationscykeln flera 

delar av den idrottsliga prestationen som: hjärnfunktion, kardiovaskulär och respiratorisk 

förmåga, metabolism, styrka, aerobisk och anaerobisk kapacitet, responsen till ergogena 

hjälpmedel samt skaderisk på ben, leder och ligament.  

 

Flera idrottande kvinnor lider av premenstruella symtom, smärta och rikliga blödningar under 

sin menstruationscykel (Namba, 2006). Williams, Etter och Lieberman (2017) förklarar hur 

viktigt det är för alla kvinnor som tränar att förstå hälsokonsekvenserna av oregelbunden 

menstruationscykel som kan leda till benförlust/benskörhet, låg energitillgång, stressfrakturer, 

ätstörningar och sämre prestation. Författarna beskriver vidare att menstruella störningar hos 

kvinnor som tränar är ganska vanligt och varierar från milda till allvarliga. Den huvudsakliga 

faktorn som orsakar menstruella störningar är låg tillgång till energi vilket medför att kroppen 

anpassar ämnesomsättningen för att bibehålla energibalans (Williams et al., 2017). 
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Kleinstäuber et al. (2016) menar att kvinnor som accepterat att de mår sämre under delar av 

menstruationscykeln har högre självkänsla vilket innebär att de inte låter det negativa måendet 

påverka vardagen utan idrottar och lever som vanligt. 

 

Enligt Lackie och Fairchild (2016) godkändes det första preventivmedel för oönskad 

graviditet, Enovid, i USA år 1960, men redan 1957 användes Enovid som ett läkemedel mot 

menstruationsstörningar. Enovid fick dock större genomslag som preventivmedel och 1962 

användes det av ca 1,7 miljoner amerikanska kvinnor (Lackie & Fairchild, 2016). Idag finns 

det olika typer av preventivmedel som inkluderar: hormonella piller, plåster, vaginal ring, 

injektioner, hormonspiraler och kopparspiraler (Vårdguiden, 2018). Preventivmedel används 

inte bara för att förhindra graviditet utan kan användas för att minska effekten av 

menstruationen för att inte låta det påverka idrottsprestationen (Bennell, White & Crossley, 

1999). 

 

Rationale 

Den idrottsforskning som finns idag är till största del baserad på prestation utifrån manliga 

idrottsutövare. Det saknas kunskap om det kvinnliga idrottsutövandet där 

menstruationscykeln kan vara en väsentlig del för att stärka mående och prestation. 
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Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur idrottande kvinnor gör för att må och prestera bra i sitt  

idrottande under menstruationscykeln. 
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Metod 

Kvalitativ metod innebär att få fram beskrivande data, något som kommer från en individs  

egna ord i tal eller skrift (Olsson & Sörensen, 2011). För att beskriva hur kvinnor gör för att  

må och prestera bra i sitt idrottande under menstruationscykeln tillämpas i denna studie en  

kvalitativ design med öppet brev. I de öppna breven får deltagarna uppge ålder, idrott och  

användande av preventivmedel samt uttrycka sina upplevelser med egna ord. Brevet börjar  

med meningen “Nu ska jag berätta hur jag gör för att må och prestera bra när jag idrottar  

under min menstruationscykel…”. Inledningen av det öppna brevet kan likställas med en  

öppen fråga, där deltagaren svarar med egna ord istället för att använda ja/nej-svar (Farrelly,  

2013). 

Deltagare 

Denna studie grundar sig i ett ändamålsenligt urval där de tillfrågade är idrottande kvinnor  

från 18 år, inom basket och handboll. För att hitta deltagare till studien kontaktades olika  

idrottsföreningar och idrottsgymnasier i Norrbottens län. Av de 22 tillfrågade deltagarna  

fullföljde 10 kvinnor sitt deltagande. Bortfallen berodde delvis på säsongsavslutning inom  

idrotterna där flera av spelarna gick på ledighet samt tekniska problem med plattformen  

www.enkät.se. De deltagande kvinnorna var mellan 18–33 år. Författarna hade ingen tidigare  

relation till deltagarna. 

 

Datainsamling  

Information skickades ut till ansvarig ledare i de olika idrottsföreningarna och  

idrottsgymnasierna. Informationen inkluderade fakta om ämnet, varför vi var intresserade av  

att studera området samt beskrivning av hur studien skulle gå till. Ansvarig ledare gav  

informationen vidare till sina aktiva spelare som vid intresse fick ytterligare information. De  

fick tillgång till det öppna brevet med samtyckeskrav via en länk till plattformen  

www.enkät.se som användes för att kunna samla in de öppna breven elektroniskt och som  

säkerställer att deltagarna förblir anonyma. Deltagarna fick ungefär två veckor på sig att  

skriva det öppna brevet och upplevelserna beskrevs utifrån deras tidigare erfarenheter. 

http://www.enkät.se/
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Dataanalys  

Data från de öppna brev analyserades i enlighet med Graneheim och Lundmans (2004) 

kvalitativa innehållsanalys som delas upp i de olika stegen: upprepad läsning av materialet, 

plocka ut meningsbärande enheter som kodas, kategoriseras för att slutligen tolkas och 

bearbetas till teman. Vi har använt oss av en latent innehållsanalys, då teman ses som ett 

uttryck för ett latent innehåll - vad texten handlar om (Graneheim & Lundman, 2004).  

 
 

Tabell 1. Exempel från dataanalys 

Tema Vardagsrutiner för välmående 

 

Kategorier Kost Sömn Sociala 

relationer 

Träning Prestation 

Koder Äter bra och 

dricker vatten 

Sova 8h per 

natt, minska 

trötthet  

Familj och 

vänner 

Mår bra av att 

träna 

Aktivitet för 

prestation 

Meningsbärande 

enheter 
Äter bra och 

någorlunda 

ofta, frukt eller 

macka, dricker 

vatten så 

mycket jag kan  

Sömn en viktig 

del för att 

prestera bra, 

sova 8 timmar 

per natt hjälper 

att minska 

tröttheten under 

dagen 

Skratta med 

sina bästa 

vänner, laga 

middag med 

familjen  

Mår bättre av 

att träna. Den 

lilla 

mensvärken 

jag har 

minskar. 

Gå på 

promenad när 

jag vaknar- 

klara av 

dagen bättre 

och prestera 

på topp 

 

 

 

Etik  

Vetenskapsrådet (2013) hänvisar till fyra olika krav som man skall följa vid forskning.  

Informationskravet uppfylldes genom den information som skickades ut till ledare och  

deltagare inför studien (se bilaga 1). Samtyckeskravet genom det samtycke som deltagaren  

lämnade i samband med det öppna brevet. Konfidentialitetskravet genom att deltagarens  

uppgifter skyddas på den lösenordsskyddade plattformen www.enkät.se samt nyttjandekravet  

som uppfylldes genom att deltagarens uppgifter endast användes för denna studie  

(Vetenskapsrådet, 2013). 



 

AnnaClara Forss och Mirella Lind 9 

Resultat 

Under innehållsanalysen formulerades meningsbärande enheter till koder som kategoriserades 

och slutligen landade i ett huvudtema: Idrottande under menstruationscykeln - en fråga om 

kunskap och förhållningssätt. Under huvudtemat följer tre underteman som nedan förklaras 

mer ingående.  

Tabell 2. Resultat 

Huvudtema    Idrottande under menstruationscykeln - en fråga om kunskap och förhållningssätt  

 

Underteman Vardagsrutiner för 

välmående 

Idrottskvinnans prestation 

förutsätter egenmakt och 

valfrihet 

Idrottsrörelsens ansvar att 

skapa rätt förutsättningar  

 

 

Idrottande under menstruationscykeln - en fråga om kunskap och 

förhållningssätt 

Huvudtemat tillsammans med de tre underteman beskriver hur deltagarna är beroende av sig 

själva, tränare och samhällsstrukturer för att må och prestera bra. Gemensamt för samtliga 

underteman är kunskap vilket utgör grunden för att kunna förhålla sig till ämnet på ett bra sätt. 

 

 

Vardagsrutiner för välmående 

Detta undertema skapades genom att flera av deltagarna berättade om deras vardagsrutiner. 

Flera beskrev hur det under menstruationen blir viktigt med en god kosthållning och 

regelbundenhet i måltiderna. Att hålla fast vid sina rutiner är viktigare än man tror när 

kroppen utsätts för fysiska och hormonella förändringar och något som flera deltagare valde 

att lyfta i sina öppna brev. Det vanligt förekommande ökade sötsuget återfanns hos flera 

deltagare som valde att hantera det olika där en del mådde bäst av att motstå suget och andra 

ansåg att lite choklad hörde mensen till. Vidare nämnde en deltagare kosttillskott i form av 

järn. En näringsrik kost, mycket vatten och sömn var grundläggande faktorer för välmående 

hos de flesta deltagarna. 
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“Som många andra blir jag extra sugen på sötsaker under menstruationen men det är något 

som gör att jag mår ännu sämre och ökar min trötthet. Så kosten är nummer ett på min lista 

tillsammans med att få i mig mycket vatten. Sömn är också en viktig del för att jag ska 

prestera bra när jag har mens. “ -Deltagare 6 

 

 

Deltagarna beskrev hur de mådde bra av att träna och kunde göra det relativt obehindrat. Det 

kunde dock vara svårt att finna motivation till ett träningspass men flera av deltagarna mådde 

mycket bättre av att röra på sig, trots att de kände svullnad i kroppen och hade värk i 

mage/rygg. Det positiva måendet efter ett träningspass sporrade deltagarna att utföra sina 

pass, trots de fysiska besvär som vissa av dem led av under menstruationen. Deltagarna hade 

blandade erfarenheter om huruvida prestationen påverkades av menstruationen men var eniga 

om att det var bra för välmåendet att fortsätta träna under hela menstruationscykeln. 

 

 

“De endorfiner som jag får utav att träna är hur viktiga som helst för mig när jag har mens”- 

Deltagare 7 

 

 

Ytterligare en faktor som lyftes fram var vikten av att ha ett rikt socialt liv med vänner och 

familj som skapade peppande och värdefulla upplevelser och bidrog till ett bättre mentalt 

mående hos deltagarna. Utöver träningen fanns det ett värde i meningsfulla relationer och att 

ha andra vardagsaktiviteter att ägna sig åt. 

 

 

“... att skratta med sina bästa vänner, laga middag med familjen eller klara av ett riktigt 

jobbigt träningspass är extremt värdefulla upplevelser, som man allt för ofta tar för givet. “ 

 -Deltagare 10 

 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att det är viktigt att få i sig en näringsrik kost, att sova 

ordentligt och att röra på sig. Att träna trots värk, att skratta och umgås med familj och vänner 

bidrar till ett gott välmående och positiva upplevelser för bättre förutsättningar och prestation 

inom idrotten. 
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Idrottskvinnans prestation förutsätter egenmakt och valfrihet 

Flertalet deltagare berättade om själva blödningen under menstruationscykeln. De beskrev hur 

blödningarna och mående kunde skilja sig åt från gång till gång och att menstruationen även 

kunde vara oregelbunden. De gångerna som blödningarna var rikliga tyckte deltagarna var 

jobbigt, främst för att risken att blöda igenom då var som störst. Det gick därmed åt en del 

planering och energi för att tänka på detta och välja och byta mensskydd, men själva 

inställningen till problemet skiljde sig lite åt bland olika deltagare. 

 

 

“Det jag upplever jobbigast under träningen är just känslan av att det kan läcka igenom. 

Därför byter jag alltid mensskydden precis innan jag börjar träna och precis efteråt.”  

-Deltagare 1 

 

 

Deltagarnas berättelser speglade inte hela menstruationscykeln utan de berättade mestadels  

om själva blödningen. Idrottskvinnorna upplevde mest besvär av olika slag i samband med 

menstruationen och det fanns flera beskrivningar om hur man dels tar hjälp av smärtlindring i 

form av Alvedon och Ipren för att kunna träna. 

 

 

“Brukar ibland få jätteont och ibland känns det som att jag inte kan röra mig så då tar jag 

ipren för att kunna träna. Annars försöker jag bara stå ut med smärtan för efter ett tag under 

träningens gång kan det släppa lite.” -Deltagare 9 

 

 

Vidare berättar flera deltagare hur de använder preventivmedel för att minska eller hoppa över 

sina blödningar. 

 

 

“Desto äldre och desto mer jag tränade blev också mensvärken värre. Av den anledningen 

skaffade jag hormonspiral i hopp om att få bort min mens.” -Deltagare 2 
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Deltagarna använde sig av olika sorters preventivmedel, där spiral och p-piller dominerade. 

En deltagare berättade hur hon tagit p-piller men fick sluta med det då hon fick högt 

blodtryck, yrsel och upplevde att hjärnan inte riktigt hängde med. Vilket behov deltagarna 

hade av smärtstillande och preventivmedel samt hur deras kroppar reagerar på dessa skiljde 

sig åt en del men för flera var det en avgörande faktor för deras idrottande. 

 

 

Idrottsrörelsens ansvar att skapa rätt förutsättningar 

Det sista undertemat beskriver deltagarnas berättelser om hur mens fortfarande är ett 

tabubelagt ämne inom idrottsrörelsen. Då det inte pratas om ämnet är det svårt att ha 

förståelse för hur menstruationscykeln påverkar idrottande kvinnor både fysiskt och psykiskt 

och deltagarna uttrycker en önskan om att tränare skulle ha ökad kunskap och bättre attityd till 

ämnet.  

 

 

“...det kan komma som en chock för vissa ledare om man är tvungen att avstå en träning pga 

mensvärk…”- Deltagare 2 

 

Det visade sig inte bara vara ledare som hade lite eller ingen förståelse för ämnet. Det fanns 

deltagare som själva kände att de hade bristande kunskap om menstruationscykeln och ville 

lära sig mer. 

 

 

“Jag har inte så bra koll på själva menscykeln …” -Deltagare 4 

 

 

Deltagarna beskrev att det inte bara var inom idrottsrörelsen som mens var ett tabubelagt 

ämne, utan att även rent generellt ute i samhället. Det upplevdes som ett ämne man inte pratar 

om. De föreslog att man skulle kunna må bättre om det var en mer avslappnad och bättre 

attityd till att prata om mens. 

 

 

“Mens är ett väldigt nedtystat ämne i samhället generellt ... Ofta är det svårt att veta eller att 

ha kunskap om något som man själv inte upplever. För trots att mens är världens mest 
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naturliga grej så är det en stor del av vår jordens befolkning som inte har en aning om hur 

det fungerar.” -Deltagare 10 

 

 

Resultatet visar att deltagarna upplevde hur det saknas kunskap i ämnet hos idrottskvinnorna, 

deras ledare och rent generellt ute i samhället. För att förstå hur menstruationscykeln fungerar 

och påverkar idrottande kan det behövas grundläggande kunskap.  
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Resultatdiskussion 

Vardagsrutiner för välmående syftar till att fortsätta hålla sina rutiner avseende kost, sömn, 

sociala relationer samt träning trots att det egna måendet påverkas fysiskt, psykiskt och 

socialt. Flera av deltagarna tog upp att det kunde kännas jobbigt att ta sig till träningen under 

menstruationens första blödande dagar, men att de ändå tog sig dit då de positiva känslorna 

ökade efter passets gång. En deltagare nämnde att hon var i ett extra stort behov av de 

endorfiner som träningen gav under menstruationen. Det önskades mer kunskap om träning i 

förhållande till menstruationscykeln. Wikström-Frisén et al. (2017b) menar att kvinnor kan 

öka i styrka genom att periodisera styrketräningen till de första två veckorna under 

menstruationscykeln jämfört med de två sista. Vidare skriver författarna att kvinnorna i 

studien även upplevde styrketräningen mer positiv under denna period. Genom att periodisera 

träningen utifrån menstruationscykeln kan deltagarna underlätta/mildra premenstruella besvär 

då de får en tydligare överblick av sin menstruationscykel. Fysisk aktivitet bidrar till ett ökat 

välbefinnande och hjälper till att förebygga och mildra premenstruella besvär (Çiçek, 2018). 

Det finns däremot inga definitiva bevis på att idrottskvinnors prestation påverkas negativt av 

menstruation då det är väldigt individuellt (Weaving, 2017). Deltagarna nämnde att 

regelbunden kost och sömn var viktiga för dem, framför allt precis innan och under 

blödningsdagarna. Att anpassa sin kost och vätskebalans hjälper kroppen till snabbare 

återhämtning, vilket förbättrar prestationen och minskar skaderisken för kommande 

träningspass (Murphy, 2017). Det framkom att vänskap och sociala relationer hade stor 

betydelse för deltagarnas välmående. Miething, Almquist, Östberg, Rostila, Edling och 

Rydgren (2016) menar att vänskapsrelationer som håller hög kvalité relateras till högre nivåer 

av välmående. 

 

Omkring hälften av elitidrottskvinnor använder någon form utav hormonellt preventivmedel, 

möjligen på grund av möjligheten att kunna förutse och styra över den menstruella 

blödningens timing, frekvens och mängd samt för att försena eller förhindra 

menstruationsblödning under träning och/eller tävling (Martin et al., 2018; Rosenberg, 

Meyers & Roy, 1999). Majoriteten av idrottande kvinnor har använt sig av hormonella 

preventivmedel någon gång under sin karriär (Martin et al. 2018). Av våra 10 deltagare var 

det 60% som använde sig av preventivmedel. I studien framkom det att flera av deltagarna 

använde preventivmedel och då främst för att minska eller hoppa över blödningar. Deltagarna 

beskrev hur de använde preventivmedel för att kontrollera sin mens och i resultatet framgick 

även ett fall där en deltagare valt ett preventivmedel som inte passade henne så att hon fick 
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sluta med det. Deltagare i en studie av Marshall, Kandahari och Raine-Bennett (2017) 

upplevde det som ett svårt beslut att välja preventivmedel och beskrev hur de kände sig 

tveksamma och osäkra. Det som skapade deltagarnas tveksamhet var brist på kunskap om 

olika metoder och oförutsägbarheten av metodernas bieffekter. Kvinnorna valde 

preventivmedel utifrån deras livssituation och deras egen värdering av preventivmedlens 

egenskaper, speciellt dess bieffekter. Deltagarna hämtade främst information om 

preventivmedel från familj och vänner men skulle vilja ha både saklig och erfarenhetsbaserad 

information (Marshall et al., 2017). Vidare beskriver Martin et al. (2018) hur det finns stora 

individuella variationer i hur kvinnliga idrottare och deras menstruationscykel svarar på 

hormonella preventivmedel som bör tänkas över av idrottare och läkare. 

 

I resultatet framgick att det fanns deltagare som själva kände att de hade bristande kunskap 

om menstruationscykeln och ville lära sig mer. Genom att få kunskap om och lära sig hantera 

sin egen menstruation kan kvinnor öka kontrollen över den egna kroppen (Fingerson, 2005). 

Vissa kvinnor känner sig hämmade att tala öppet om menstruation då de inte lärt sig hur man 

kommunicerar om ämnet i en social konstellation (Brantelid, Nilvér & Alehagen, 2014). 

Deltagarna föreslog att man skulle kunna må bättre om det fanns en mer avslappnad och 

bättre attityd till att prata om mens. Kvinnor uttrycker liknande tankar om menstruation 

samtidigt som det är en individuell upplevelse (Brantelid et al., 2014). Vidare berättade även 

deltagarna om tränares brist på förståelse och kunskap. Majoriteten av alla tränare ville lära 

sig mer om olika saker som är relevanta för kvinnliga idrottares hälsa (Kroshus, Sherman, 

Thompson, Sossin & Austin, 2014). Däremot upplever kvinnor att män inte har förståelse för 

menstruationscykeln då de själva inte har någon menstruationsblödning, vilket leder till att 

kvinnor kan undvika att prata med män om ämnet (Brantelid et al., 2014). Enligt Kroshus et 

al. (2014) pratar kvinnliga tränare mer med de aktiva om vikten av att dricka vatten, äta 

balanserat, få tillräckligt med sömn, ha ett välbalanserat liv utanför idrotten och att ta vara på 

vilodagar. Manliga tränare pratar mer om att få kroppen till en idealisk nivå för att kunna 

prestera i sin idrott, utesluta vissa livsmedel från kosten och ta vissa tillskott. Kvinnliga 

tränare ansåg i en högre utsträckning än manliga tränare att det är viktigt att veta om de aktiva 

har regelbundna menscyklar och var mer bekväma med att diskutera menstruella störningar 

(Kroshus et al. 2014). Däremot finns det inte tillräckliga belägg för varför tränare ska samla 

information om deras kvinnliga atleters menstruationscykel (Weaving, 2017).  
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Empowerment återfanns hos flera av deltagarna, då de såg möjligheten att själva påverka sitt 

mående till det bättre under menstruationscykeln, bland annat genom att äta näringsrik mat, få 

tillräckligt med sömn, umgås med vänner och familj och anpassa preventivmedel och 

smärtstillande för att kunna utföra sin idrott obehindrat. Grundtanken med empowerment är 

att väcka medvetenhet, ge möjlighet till självhjälp samt ge makten att påverka sig själv 

(Kostenius & Lindqvist, 2006). Resultatet i denna studie tyder på att empowerment 

genomsyrar idrottande under menstruationscykeln, där de idrottande kvinnorna själva väljer 

att göra sådant de mår bra av och vända eventuella svårigheter till positiva och stärkande 

erfarenheter.  

 

Hälsovägledare arbetar med hälsofrämjande insatser mot individer, grupper och 

organisationer. Att lyfta fram de hälsopromotiva faktorerna som hälsosamma vardagsrutiner, 

periodiserad träning och rätten till självbestämmande över den egna kroppen, inom området 

idrottande och menstruation är en viktig uppgift. Genom att utbilda idrottande kvinnor, deras 

tränare samt andra idrottsaktörer om idrottande under menstruationscykeln kan klimatet i 

idrottsrörelsen bli mer öppet och jämställt. Om lagkamrater, tränare, klubbar och förbund 

besitter den kunskap som krävs så kan varje kvinnlig idrottare bemötas utifrån hennes behov. 

Riksidrottsförbundet (2018) beskriver hur idrottsrörelsen historiskt är skapad av och för män, 

vilket leder till att idrotten idag fortfarande präglas mycket av manliga normer och 

maktstrukturer. Mycket har hänt för jämställdheten i samhället och inom idrotten men trots 

utvecklingen så är det fortfarande mycket kvar (Riksidrottsförbundet, 2018). För att kunna 

bidra till ny kunskap och utveckling av kvinnors idrottande skulle det vara betydelsefullt med 

vidare forskning baserad på kvinnor och deras idrottsliga prestationer, framförallt inom 

konditionsträning då det idag finns mer forskning inom styrketräning. I denna studie beskriver 

idrottande kvinnor hur de gör för att må och prestera bra i sitt idrottande. För att fördjupa sig 

ytterligare i ämnet skulle interventionsstudier med syfte att mäta förbättrad prestation kopplad 

till periodisk träning enligt menstruationscykeln kunna utföras. Vidare vore det intressant att 

kolla närmare på relationer mellan aktiva idrottare och tränare för att skapa förståelse för hur 

kunskapen ska kunna tillämpas. 
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Metoddiskussion 

Olsson och Sörensen (2011) menar att personberättelser är ett sätt för deltagaren att minnas 

olika händelser och erfarenheter. Vidare menar författarna att personberättelser är ett slags 

dokument som någon skrivit kring ett visst ämne. De kan ha olika utformning likt brev, 

statistik och register samt att det är forskarens problemställning som styr dokumentets 

utformning (Olsson & Sörensen, 2011). Denna studie använder den kvalitativa metoden öppet 

brev, en typ av personberättelse där deltagaren skriver om sina egna erfarenheter kopplat till 

ämnet menstruationscykel. Farrelly (2013) beskriver hur man genom att använda en öppen 

fråga ger deltagaren möjligheten att använda sina egna ord istället för att välja bland fasta 

svar. Vidare beskriver författaren hur öppna frågor har förmågan att framkalla svar som är 

meningsfullt och viktigt för deltagaren, oförutsägbart för forskaren samt rikt och belysande i 

sin enkelhet. 

 

Till denna studie valdes metoden öppet brev för insamling av data, eftersom det kan vara 

lättare för deltagarna att öppna upp sig via skrift istället för tal som vid exempelvis en 

intervjusituation (Rich & Ginsburg, 1999). Dittmer (1991) menar att brev är ett kraftfullt sätt 

att skriva på, framförallt för att det är väldigt likt naturligt tal och avslappnad kommunikation. 

Vidare är det viktigt att den information som deltagaren får är så tydlig som möjligt så att 

missförstånd undviks (Olsson & Sörensen, 2011). Negativa aspekter med metoden är att det 

kan kännas svårt för deltagare som har läs- och skrivsvårigheter, samt att det skrivna ordet 

inte kan kompletteras med följdfrågor som vid exempelvis intervjuer eller fokusgrupper (Rich 

& Ginsburg, 1999; Olsson & Sörensen, 2011). Författarna av denna studie såg en risk, i likhet 

med andra studier som bygger på självrapporterade data, att deltagaren kan minnas fel. 

Petersen, Patihis och Nielsen (2015) menar att det finns en relation mellan könshormoner, 

känslomässigt minne och minnesbildning. Författarna beskriver i sin studie hur kvinnor som 

använder hormonella preventivmedel var mindre benägna att skapa falska minnen. Chang, 

Overall, Madden och Low (2018) menar däremot att upplevelser av negativa känslor tenderar 

att bli mer negativa vid ett återberättande. Då deltagarna var i olika faser av sin 

menstruationscykel hade vi inte möjlighet att ge dem längre tid än två veckor för att skriva de 

öppna breven, vilket innebär att denna studie baseras på återberättande av tidigare 

erfarenheter. Den kvalitativa metoden vi valt att använda är uppbyggd för att skapa förståelse 

för deltagarnas upplevda erfarenheter och metoden fokuserar på deltagarnas egna tolkningar 

och hur de uttrycker dessa (Farrelly, 2013). 
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Inför denna studie genomfördes en pilotstudie. Syftet med pilotstudien var att undersöka 

idrottande kvinnors upplevelser av träning under deras menstruationscykel och det öppna 

brevet började med meningen “Nu ska jag berätta om mina upplevelser av träning vid min 

menstruationscykel”. Pilotstudien gav oss möjlighet att testa det öppna brevet som metod och 

göra förändringar innan denna studie påbörjades. Det skapade en viss förförståelse av 

fenomenet hos författarna. I enlighet med Olsson och Sörensen (2011) har vi försökt hitta 

kärnan i deltagarnas texter på en övergripande nivå. 

 

Kvalitativ forskning utforskar och förklarar mindre kända eller svårförståeliga fenomen 

(Farrelly, 2013). Enligt Graneheim och Lundman (2004) bygger trovärdighet i en studie på 

olika faktorer som giltighet, pålitlighet, bekräftbarhet och överförbarhet. Författarna menar att 

dessa går att skilja åt, men att de står i relation till varandra och är sammanflätade. För att öka 

trovärdigheten i en studie är det viktigt att välja en lämplig metod för datainsamling och även 

mängden data. Öppet brev ansågs vara en lämplig metod för denna studie då deltagarna fick 

möjlighet till eftertanke innan de uttryckte sina erfarenheter med egna ord. Författarna ansåg 

att en öppen fråga lämpade sig mer till ämnet i jämförelse med en enkät med förutbestämda, 

slutna frågor. De öppna breven hade i genomsnitt en längd på 170 ord/brev. Vilken mängd 

data som behövs för att kunna besvara studiens frågeställningar varierar och beror på hur 

komplicerat det fenomen som man försöker beskriva är samt vilken kvalité datan håller 

(Graneheim & Lundman, 2004). Denna studie blev av mindre skala än vad vi förutsåg från 

början vilket är en svaghet. Detta berodde delvis på att vi tidigt under datainsamlingen 

upplevde att de öppna breven återspeglade de som vi fick in under pilotstudien och att 

resultaten i denna studie därför är överförbara till kvinnor inom andra idrotter, till exempel de 

som fanns representerade i pilotstudien. Kvalitativa studier är oftast av mindre skala och 

resultaten är inte generaliserbara till hela befolkningen men däremot kan resultaten vara 

överförbara till en annan liknande grupp (Farrelly, 2013). Författarna ansåg att de öppna 

breven höll hög kvalité då deltagarnas berättelser liknade varandras vilket tyder på en viss 

mättnad.  
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Slutsats 

Deltagarna beskriver hur de är beroende av sig själva, tränare och samhällsstrukturer för att 

må och prestera bra. Resultatet tyder på att de kvinnliga idrottarna har egna vardagliga 

strategier och vanor för att må och prestera bra men att en annan viktig del är den 

övergripande kunskapen och förhållningssättet till ämnet inom idrottsrörelsen.  

 



 

AnnaClara Forss och Mirella Lind 20 

Referenser 

 

Bennell, K., White, S., & Crossley, K. (1999). The oral contraceptive pill: a revolution for 

sportswomen? British Journal of Sports Medicine, 33(4), 231-238. doi: 

10.1136/bjsm.33.4.231 

 

Brantelid, E.I., Nilvér, H., & Alehagen, S. (2014). Menstruation During a Lifespan: A 

Qualitative Study of Women's Experiences. Health Care for Women International, 35(6), 

600-616. doi: 10.1080/07399332.2013.868465  

 

Chang, V. T., Overall, N. C., Madden, H., & Low, R. S. T. (2018). Expressive suppression 

tendencies, projection bias in memory of negative emotions, and well-being. Emotion, 18(7), 

925–941. doi: 10.1037/emo0000405 

 

Çiçek, G. (2018). The effect of regular aerobic exercises on premenstrual syndrome in 

sedentary women. Baltic Journal of Health & Physical Activity, 10(2), 34–42. doi: 

10.29359/BJHPA.10.2.04 

 

Çınar, K. (2019). Women and the city: female empowerment in the world, 1960-2014. 

Turkish Studies, 20(2), 177-199. doi: https://doi.org/10.1080/14683849.2018.1531712 

 

Constantini, N. W., Dubnov, G., & Lebrun, C. M. (2005). The Menstrual Cycle and Sports 

Performance. Clinics in Sports Medicine, 24(2), 51-82. doi: 10.1016/j.csm.2005.01.003 

  

de Zambotti, M., Nicholas, C. L., Colrain, I. M., Trinder, J. A., & Baker, F. C. (2013). 

Autonomic regulation across phases of the menstrual cycle and sleep stages in women with 

premenstrual syndrome and healthy controls. Psychoneuroendocrinology, 38(11), 2618–2627. 

doi: 10.1016/j.psyneuen.2013.06.005 

 

Dittner, A. E. (1991). Letters: The personal touch in writing. English Journal, 80(1), 18–24. 

doi: 10.2307/818086 

 

https://doi.org/10.1080/14683849.2018.1531712


 

AnnaClara Forss och Mirella Lind 21 

Eriksson, M., & Lindström, B. (2008). A salutogenetic interpretation of the Ottawa Charter. 

Health Promotion International, 23(2), 190-199. doi: 10.1093/heapro/dan014 

 

Farrelly, P. (2013). Choosing the right method for a qualitative study. British Journal of 

School Nursing, 8(2), 93-95. doi: https://doi.org/10.12968/bjsn.2013.8.2.93 

 

Fingerson, L. (2005). Agency and the body in adolescent menstrual talk. Childhood, 12, 91–

110. doi: https://doi.org/10.1177%2F0907568205049894 

 

Frankovich, R. J., & Lebrun, C. M. (2000). Menstrual cycle, contraception, and performance. 

Clinics in Sports Medicine, 19(2), 251-271. doi: 10.1016/S0278-5919(05)70202-7 

 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education today, 24(2), 

105-112. doi: 10.1016/j.nedt.2003.10.001 

 

Gorczynski, P., Gibson, K., Thelwell, R., Papathomas, A., Harwood, C., & Kinnafick, F. 

(2019). The BASES Expert Statement on Mental Health Literacy in Elite Sport. Sport & 

Exercise Scientist, (59) 6–7.  

 

Gudmundsdottir, S. L., Flanders, W. D., & Augestad, L. B. (2011). A longitudinal study of 

physical activity and menstrual cycle characteristics in healthy Norwegian women -- The 

Nord-Trøndelag Health Study. Norsk Epidemiologi, 20(2), 163–171. doi: 

https://doi.org/10.5324/nje.v20i2.1337 

  

Janse de Jonge, X. A. (2003). Effects of the menstrual cycle on exercise performance. Sports 

Medicine, 33(11), 833–885. doi: https://doi.org/10.2165/00007256-200333110-00004 

 

Kissling, E. (1999). When being female isn´t feminine:Uta Pippig and the menstrual 

communication taboo in sports journalism. Sociology of Sport, 16, 79-91. doi: 

10.1123/ssj.16.2.79 

 

Kleinstäuber, M., Schmelzer, K., Ditzen, B., Andersson, G., Hiller, W., & Weise, C. (2016). 

Psychosocial Profile of Women with Premenstrual Syndrome and Healthy Controls: A 



 

AnnaClara Forss och Mirella Lind 22 

Comparative Study. International Journal of Behavioral Medicine, 23(6), 752–763. doi: 

10.1007/s12529-016-9564-9 

 

Kostenius, C., & Lindqvist, A-K. (2006). Hälsovägledning. Från ord och tanke till handling. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Kroshus, E., Sherman, R. T., Thompson, R. A., Sossin, K., & Austin S. B. (2014). Gender 

Differences in High School Coaches’ Knowledge, Attitudes, and Communication About the 

Female Athlete Triad. Eating Disorders, 22(3), 193-208. doi: 

10.1080/10640266.2013.874827 

 

Lackie, E., & Fairchild, A. (2016). The birth control pill, thromboembolic disease, science 

and the media: a historical review of the relationship. Contraception, 94(4), 295-302. 

doi:10.1016/j.contraception.2016.06.009 

 

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, Calif: Sage. 

 

Marshall, C., Kandahari, N., & Raine-Bennet, T. (2017). Exploring young women’s 

decisional needs for contraceptive method choice: a qualitative study. Contraception, 97(3), 

243-248. doi: https://doi.org/10.1016/j.contraception.2017.10.004 

  

Martin, D., Sale, C., Cooper, S. B., & Elliott-Sale, K. J. (2018). Period Prevalence and 

Perceived Side Effects of Hormonal Contraceptive Use and the Menstrual Cycle in Elite 

Athletes. International Journal of Sports Physiology & Performance, 13(7), 926–932. doi: 

https://doi.org/10.1123/ijspp.2017-0330 

 

Miething, A., Almquist, Y. B., Östberg, V., Rostila, M., Edling, C., & Rydgren J. (2016). 

Friendship networks and psychological well-being from late adolescence to young adulthood: 

a gender-specific structural equation modeling approach. BMC Psychology, 4(34). doi: 

10.1186/s40359-016-0143-2 

 

Mihm, M., Gangooly, S., & Muttukrishna, S. (2011). The normal menstrual cycle in women. 

Animal Reproduction Science, 124(3-4), 229–236. doi: 10.1016/j.anireprosci.2010.08.030 

  

https://doi.org/10.1123/ijspp.2017-0330
https://doi.org/10.1123/ijspp.2017-0330


 

AnnaClara Forss och Mirella Lind 23 

Murphy, L. (2017). Nutrition & Exercise Timing Is Everything. American Fitness, 35(2), 25-

32.  

 

Namba, A. (2006). Physical conditioning by control of the menstrual cycle. Japanese Journal 

of Clinical Sports Medicine, 14(2), 197–202. 

  

Nattiv, A., Loucks, A. B., Manore, M. M., Sanborn, C. F., Sundgot-Borgen, J., & Warren, M. 

P. (2007). American College of Sports Medicine Position Stand. The Female Athlete Triad. 

Medicine and Science in Sports and Exercise, 39(10), 1867-1882. doi: 

10.1249/mss.0b013e318149f111 

 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Stockholm: Liber AB. 

 

Petersen, N., Patihis, L., & Nielsen, S. E. (2015). Decreased susceptibility to false memories 

from misinformation in hormonal contraception users. Memory, 23(7), 1029–1038. 

doi: 10.1080/09658211.2014.949777. 

 

Rich, M., & Ginsburg, K. R. (1999). The reason and rhyme of qualitative research: Why, 

when, and how to use qualitative methods in the study of adolescent health. Journal of 

Adolescent Health, 25(6), 371-378. doi: https://doi.org/10.1016/S1054-139X(99)00068-3  

 

Riksidrottsförbundet. (2018). Idrott på lika villkor. Hämtad 2019-05-28, från 

https://www.rf.se/jamstalldhet/  

 

Rosenberg, M.J., Meyers, A., & Roy, V. (1999). Efficacy, cycle control, and side effects of 

low- and lower-dose oral contraceptives: a randomized trial of 20 µg och 35 µg estrogen 

preparations. Contraception, 60(6), 321-329. doi: 10.1016/S0010-7824(99)00109-2  

 

Shaumberg, M. A., Emmerton, L. M., Jenkins, D. G., Burton, N. W., Janse de Jonge, X. A. 

K., & Skinner, T. L. (2018). Use of Oral Contraceptives to Manipulate Menstruation in 

Young, Physically Active Women. International Journal of Sports Physiology and 

Performance, (13), 82-87. doi: http://doi.org/10.1123/ijspp.2016-0689 

  

https://www.rf.se/jamstalldhet/
http://doi.org/10.1123/ijspp.2016-0689


 

AnnaClara Forss och Mirella Lind 24 

Ungdomsmottagningen. (2019). Om mens. Hämtad 2019-04-25 från 

https://www.umo.se/kroppen/mens/Om-mens/ 

 

Veaceslav, M. (2017). Conditioning Of Sports Performance By The Women Contingent. 

Annals of the University Dunarea de Jos of Galati: Fascicle XV: Physical Education & Sport 

Management, (1), 88–91. 

 

Verner-Filion, J., Vallerand, R. J., Amiot, C. E., & Mocanu, I. (2017). The two roads from 

passion to sport performance and psychological well-being: The mediating role of need 

satisfaction, deliberate practice, and achievement goals. Psychology of Sport & Exercise, 30, 

19–29. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.psychsport.2017.01.009  

 

Vetenskapsrådet. (2013). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Hämtad 2019-05-28, från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

Weaving, C. (2017). Breaking Down the Myth and Curse of Women Athletes: Enough is 

Enough, Period. Women in Sport & Physical Activity Journal, 25(1), 43–49. doi: 

https://doi.org/10.1123/wspaj.2016-0010 

  

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

without oral contraceptive use. (Doktorsavhandling, Umeå University medical dissertations). 

Umeå: Umeå Universitet. Tillgänglig: http://www.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A955835&dswid=-9726   

 

Wikström-Frisén, L., Boraxbekk, C-J., & Henriksson- Larsén, K. (2017a). Effects on power, 

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

Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 57(1-2), 43-52. doi: 10.23736/S0022-

4707.16.05848-5 

 

Wikström-Frisén, L., Boraxbekk, C-J., & Henriksson- Larsén, K. (2017b). Increasing training 

load without risking the female athlete triad: menstrual cycle based periodized training may 

be an answer? Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 57(11), 1519-1525. doi: 

https://www.umo.se/kroppen/mens/Om-mens/
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A955835&dswid=-9726
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A955835&dswid=-9726


 

AnnaClara Forss och Mirella Lind 25 

10.23736/S0022-4707.16.06444-6 

 

Wikström-Frisén, L., & Nordström, A. (2017). Kvinnor och träning. Stockholm: SISU 

Idrottsböcker. 

 

Williams, N. I., Etter, C. V., & Lieberman, J. L. (2017). The Science of Healthy Menstruation 

in Exercising Women. Kinesiology Review, 6(1), 78-90. doi: https://doi.org/10.1123/kr.2016-

0041 

 

World Health Organisation [WHO]. (1986). The Ottawa Charter for Health Promotion. 

Geneve: World Health Organisation.  

 

1177 Vårdguiden. (2018). Preventivmedel – skydd mot graviditet. Hämtad 2019-06-04, från 

https://www.1177.se/liv--halsa/sexuell-halsa/skydd-mot-graviditet/preventivmedel--skydd-

mot-graviditet/?fbclid=IwAR3tS-Ud8v4Ykh6XFWFTPnTdHh7D-I3vLgiaI-

3uAlaZ9PAbEWBF5eCQ75I  

 

https://doi.org/10.1123/kr.2016-0041
https://doi.org/10.1123/kr.2016-0041
https://doi.org/10.1123/kr.2016-0041
https://doi.org/10.1123/kr.2016-0041
https://www.1177.se/liv--halsa/sexuell-halsa/skydd-mot-graviditet/preventivmedel--skydd-mot-graviditet/?fbclid=IwAR3tS-Ud8v4Ykh6XFWFTPnTdHh7D-I3vLgiaI-3uAlaZ9PAbEWBF5eCQ75I
https://www.1177.se/liv--halsa/sexuell-halsa/skydd-mot-graviditet/preventivmedel--skydd-mot-graviditet/?fbclid=IwAR3tS-Ud8v4Ykh6XFWFTPnTdHh7D-I3vLgiaI-3uAlaZ9PAbEWBF5eCQ75I
https://www.1177.se/liv--halsa/sexuell-halsa/skydd-mot-graviditet/preventivmedel--skydd-mot-graviditet/?fbclid=IwAR3tS-Ud8v4Ykh6XFWFTPnTdHh7D-I3vLgiaI-3uAlaZ9PAbEWBF5eCQ75I


 

AnnaClara Forss och Mirella Lind 

Bilagor 

Bilaga 1 

Hej, 

Vi heter AnnaClara Forss och Mirella Lind och vi studerar sista terminen på 

Hälsovägledarprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Vi skriver just nu vår C-uppsats 

"Hur kvinnor gör för att må bra när de idrottar under sin menstruationscykel" och tycker det 

är väldigt roligt att du vill delta. 

 

 I studien medverkar idrottande kvinnor över 18 år inom idrotterna handboll och basket 

genom att skriva ett öppet brev. Brevet börjar med meningen “Nu ska jag berätta hur jag gör 

för att må och prestera bra när jag idrottar under min menstruationscykel…”. Deltagaren 

fyller på meningen och utvecklar sina känslor och tankar på max 1-2 A4 sidor.  

 

Vi är intresserade av att veta vad kvinnor gör för att må bra under hela sin 

menstruationscykel, alltså från blödningsstart till ägglossning och dagarna fram till ny 

blödning. Under hela menstruationscykeln påverkas kvinnokroppen av olika 

hormonutsöndringar beroende på vilken fas av cykeln de är i. Några av de vanliga symptom 

kvinnor kan känna av är olika grader av premenstruella besvär (PMS) som humörsvängningar, 

smärta i rygg och mage samt rikliga blödningar.  

 

Resultatet kommer sammanställas och den förening/lag som du tillhör kommer självklart att 

få ta del av detta. Dels kommer studien att publiceras på Luleå Tekniska Universitet men vi 

erbjuder även en föreläsning av studiens resultat för deltagare och tränare/ledare. Vår 

förhoppning med denna studie är att öka medvetenheten om hur kvinnokroppen fungerar och 

vad man själv kan göra för att må och prestera bra. Det är även tänkt att idrottsledare kan 

använda resultatet för att optimera den individuella träningen samt lagträningen. 

 

Deltagandet är helt frivilligt och anonymt.  

 

Vid frågor, kontakta oss via mail 

AnnaClara Forss nanfor-6@student.ltu.se 

Mirella Lind mirlin-6@student.ltu.se  

 


