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Sammanfattning 

Bakgrund: Kvinnor är underrepresenterade i studier gällande sport och träning. En 

av anledningarna till det, skulle kunna vara att menstruationscykeln anses vara ett 

stort hinder till varför kvinnor inte har undersökts. De olika faserna i 

menstruationscykeln påverkar hormonnivåerna hos kvinnan, vilket också sägs kunna 

påverka styrkan. De två hormonerna som tros påverka styrkan är östrogen och 

progesteron. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka greppstyrkan under 

menstruationscykeln. Metod: Till studien rekryterades 13 kvinnor. Greppstyrkan hos 

kvinnorna har undersökts fem gånger under deras menstruationscykel och resultaten 

analyserades med hjälp av ett Factorial Repeated Measures ANOVA-test. Resultat: 

Studien visar en signifikant skillnad i greppstyrka för den icke-dominanta handen 

mellan menstruationfas två (350 Newton) och menstruationsfas fem (322 Newton), 

p=0,016. Resterande mentruationsfaser, för dominant respektive icke dominant hand 

visar ej några signifikanta skillnader. Diskussion: Resultatet av studien visar att det 

finns tendenser till styrkeskillnader i respektive hand under menstruationscykeln. 

Men på grund det låga antalet deltagare i studien kunde dessa skillnader ej styrkas. 

Slutsats: Det finns en signifikant skillnad i greppstyrkan i den icke-dominanta 

handen under menstruationscykeln, men ingen signifikant skillnad i greppstyrkan i 

den dominanta handen. Ytterligare studier med en större studiepopulation behövs för 

att få en mer klar bild av hur menstruationscykeln påverkar greppstyrkan. 

 

Nyckelord: Menstruationscykel, p-piller, handgrip, greppstyrka 
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 1.Bakgrund 

1.1 Var finns idrottsforskningen om kvinnorna?  

Kvinnor är underrepresenterade i studier gällande sport och träning. Vid 

litteratur-undersökningar har observationer gjorts på en stor mängd studier där det 

sammanlagda deltagandet var över 6 miljoner människor, av dessa var antalet kvinnor 

endast 39 % (Bruinvels, Burde, McGregor, Ackerman, Dooley, Richards & Pedlar 

2016).  

Menstruationscykeln anses vara ett stort hinder till varför kvinnor inte har undersökts 

i samma utsträckning som män när det kommer till forskning inom sport och träning. 

Historiskt sett uteslöt man kvinnor från forskningen, då man ansåg att det skulle 

kunna finnas en skaderisk för fostret. Kvinnorna har även fler variabler som man bör 

ta hänsyn till, därför användes främst män då de sågs som tillräckliga (Bruinvels et al. 

2016). 

De olika faserna i menstruationscykeln påverkar hormonnivåerna hos kvinnan. Detta 

påverkade även resultaten av tidigare studier och forskarna ansåg då att materialet ej 

sågs som användbart. Därför lämnar tidigare forskning en hel del oklarheter om hur 

dessa hormoner påverkar bland annat blodtryck, ämnesomsättningen och framförallt 

menstruationscykelns effekt på motion (Bruinvels et al. 2016). 
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1.2 Menstruationscykeln 

“Menstruationscykel: tidsintervall mellan två menstruationsblödningar räknat från 

första dagen av en menstruation till första dagen av den nästkommande” 

(Nationalencyklopedin 2017). 

I livmodern finns livmoderslemhinnan som behövs för att ett befruktat ägg ska kunna 

fästa i livmoderväggen. Livmoderslemhinnan är i ständig process där den byggs upp 

och bryts ned, denna process kallas menstruationscykeln. Menstruationscykeln börjar 

dagen då blödningen kommer och avslutas dagen före nästa blödningsperiod börjar. 

Cykeln är ca 28 dagar lång men kan variera från person till person. Hypofysen och 

äggstockarna är några av de endokrina körtlar som styr cykeln och dessa producerar 

bland annat hormonerna östrogen och progesteron. Dessa är hormon som påverkar 

livmoderslemhinnan i form av uppbyggnad, funktion och överlevnad. 

Menstruationscykeln delas vanligtvis in i fyra faser: Menstruation, follikelfasen, 

ovulering, lutealfasen. Nedan beskrivs de olika faserna (Faller & Schuenke 2004). 

Menstruationsfasen  

Denna fas är en del av den tidiga follikelfasen. I denna fas sker själva blödningen och 

här blir nivåerna av östrogen och progesteron låga och kan inte längre hjälpa till med 

livmoderslemhinnans funktion och tillväxt. Livmoderslemhinnan bryts därför ner och 

dör. En menstruation är normalt sett mellan tre till sju dagar och dag ett är första 

dagen på cykeln (Faller & Schuenke 2004). 

Follikelfasen 

Follikelfasen delas upp i två delar, tidig follikelfas samt sen follikelfas. Denna fas har 

sin start på första dagen av menstruationen och slutar vid ägglossning. Äggstockarna 
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producerar östrogen som hjälper livmoderslemhinnan att växa och utvecklas för att ta 

emot ett befruktat ägg. Under denna fas bildar äggstockarna små äggblåsor 

(äggfollikel) som ska mogna och under mognadsprocessen ökar mängden östrogen, 

vilket leder till att livmoderslemhinnan utvecklas ytterligare. Östrogenhalten ökar 

kraftigt innan ägglossningen (Faller & Schuenke 2004). 

Ovulering (ägglossning) 

Under ägglossning spricker äggfollikeln och skickas ut för att tas upp av äggledaren. 

Sedan vandrar ägget mot livmodern och slemhinnan fortsätter växa. Efter ca 3 dagar 

är ägget framme och en befruktning behöver ske inom ett dygn annars dör ägget 

(Faller & Schuenke 2004). 

Lutealfasen 

Denna fasen innehåller mitt-luteal och sen-lutealfas. Detta är den sista fasen som 

innebär att äggfollikeln förändras till en gulkropp. Gulkroppen producerar en stor 

mängd progesteron och lite östrogen, vilket är nödvändigt för att livmoderslemhinnan 

ska kunna ta emot och implantera ett befruktat ägg. En hög nivå av progesteron 

behövs för att en graviditet ska kunna ske. Om befruktning ej sker dör gulkroppen 

och progesteronnivåerna sjunker snabbt och livmoderslemhinnan faller sönder och 

dör vilket gör att menstruationen börjar, cykeln startas om (Faller & Schuenke 2004). 

Man kan även dela in menstruationscykeln i fem faser (Tenan, Hackney & Griffin 

2016) och det är dessa fem faser vi har valt att utgå ifrån i denna studie, se figur 1. 

Menstruationscykelns fem faser: dag 4 (tidig follikel), dag 11 (sen follikel), dag 14 

(ägglossning), dag 21 (mitt-luteal), dag 28 (sen-luteal).  
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Figur 1. Figuren illustrerar de fem faser av menstruationscykeln som studeras i denna 

studie. Y-axeln representerar hormonnivån och x-axeln representerar dagarna i 

menstruationscykeln. Denna figur är en modifierad version från Tenan et al. (2016). 

1.2.1 Menstruationscykeln & styrka 

Tidigare studier visar att menstruationscykelns faser inte har någon inverkan på 

kvinnors styrka (Birch & Reilly 1999), (Abt et al. 2007) och (Kubo et al. 2009). Trots 

detta finns även studier som hävdar motsatsen. Bland annat Philips et al. (1996), 

Sawar et al. (1996) och Wikström-Frisén (2016) visar att menstruationscykelns faser 

påverkar kroppsstyrkan hos kvinnor.  

Tenan et al. (2016) rapporterar att isometrisk muskelarbete är stabilt under hela 

menstruationscykeln, med undantag för den mitt-luteala fasen. I mitt-luteala fasen är 

 
   9  

 



 

  

 

progesteronet som högst. Det är alltså efter ägglossningen som prestationen kan vara 

något sämre. En i en annan studie (Redman & Wheatherby 2004) kan man se att 

prestationerna blev bättre i ett power output-test och snabbare vid ett 1000 meters 

roddtest i den sen-luteala fasen. I den fasen sjunker både progesteronet och 

östrogenet. Som tidigare nämnts så har man i andra studier även sett att det inte är 

någon skillnad på kroppsstyrkan eller prestationen under de olika faserna av 

menstruationscykeln. 

1.3 P-piller 

P-piller är ett preventivmedel som mestadels används för att förhindra graviditet samt 

vid kontroll av sin menstruation. P-piller innehåller oftast två typer av hormon i olika 

mängd, östrogen och gestagen. Östrogen är det kvinnliga könshormonet som i 

pillerform oftast är konstgjort, det kallas då etinylestradiol. I vissa p-piller finns det 

naturligt östrogen som kallas estradiol (Vårdguiden 2015). 

Gestagen är ett steroidhormon som är motsvarigheten till progesteron. 

Gestagen-gruppen innehåller olika ämnen och det är dessa ämnen som skiljer sig åt 

beroende på vilket sorts gestagen som används i de olika p-pillerna (Vårdguiden 

2015). 

P-piller som innehåller två hormoner kallas för kombinerade p-piller. Så kallade 

minipiller och mellanpiller innehåller endast ett hormon, gestagen (Vårdguiden 

2015). 

År 2010 var det uppskattningsvis 100 miljoner kvinnor över världen som använde sig 

utav p-piller som preventivmedel (Dagens Nyheter 2010). 
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1.3.1 P-piller & styrka 

Wirth och Lohman (1982) rapporterar att kvinnor som äter p-piller har en signifikant 

lägre statisk muskeluthållighet än kvinnor som inte använder p-piller. Denna studie 

rapporterar alltså att p-piller kan ha en negativ inverkan på styrkan hos de kvinnor 

som använder denna typ av preventivmedel.  

1.4 Greppstyrka 

Att ha en god greppstyrka är förknippat med en god hälsa. Bohannon (2008) visar i 

sin studie att låg greppstyrka associeras med en större risk för en tidig död samt större 

risk för att utveckla funktionsnedsättningar. Därför kan greppstyrka användas som en 

god prediktor vid tester för att undersöka hälsan hos individer, särskilt individer i 

medelåldern samt hos äldre (Bohannon 2008). 

När man utvärderar den fysiska prestationsförmågan är hangripen ett välanvänt 

mätinstrument. Hangripen har genom åren förbättrats och har därför hög validitetet 

och reliabilitet. Vanligast är att man mäter den viljemässiga isometriska styrkan 

(MVC) vilket ger ett högt vetenskapligt värde. Mätningen som sker med hangripen 

sker i den övre extremiteten vilket innefattar skulderblad, axelled, armbågsled, 

handled, fingrar och muskulatur som tillhör. Resultatet mätningen ger beror på hur 

mätningen utförs, såsom ledposition och kontraktion. Därför är det viktigt att alla 

mätningar alltid sker på samma sätt (Magnusson, Svantesson & Sahlberg 2003). 

Isolerade muskelmätningar i övre extremiteten korrelerar med mätningar av enbart 

greppstyrkan, därav kan man se stora fördelar med hangripen, då denna typ av 

mätning endast kräver en mätning och är lätt att använda (Bohannon 1998). 
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1.5 Menstruationscykeln, p-piller & handgrip 

Wirth et al. (1982) har mätt sambandet mellan statisk muskelfunktion och 

användandet av p-piller hos kvinnor med hjälp av en handgrip. Där undersöktes 

skillnaden på styrkan hos kvinnorna vid två olika tillfällen under 

menstruationscykeln, under follikelfasen (runt dag åtta) och lutealfasen (runt dag 21). 

Resultaten i den studien visade på att den viljemässiga isometriska styrkan (MVC) 

var signifikant högre hos kvinnorna under follikelfasen. 

1.6 Dominant- respektive icke-dominant greppstyrka 

Tidigare studier (Armstrong & Oldham 1999) har observerat skillnader mellan den 

dominanta- samt den icke-dominanta handen gällande greppstyrka. Den dominanta 

handen har visat sig vara starkare, speciellt hos högerhänta. Resultaten av en annan 

studie (Cary & Adams 2003) visar även tecken på att handfunktionen i den 

dominanta handen kan vara starkare än i den icke-dominanta handen. Men ytterligare 

studier krävs för att fastställa detta.  

 De spridda resultaten från tidigare studier motiverar till denna studie. 
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2. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om greppstyrkan varierar under 

menstruationscykeln i den dominanta- respektive den icke-dominanta handen. 

2.1 Forskningshypotes 

H0: Menstruationscykeln påverkar ej greppstyrkan i den dominanta- respektive den 

icke-dominanta handen. 

H1: Menstruationscykeln påverkar greppstyrkan i den dominanta- respektive den 

icke-dominanta handen. 
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3. Metod 

3.1 Studiepopulation 

För att medverka i denna studie fanns det kriterier som testpersonerna behövde 

uppfylla, dessa var: att kvinnorna skulle uppnå WHOs (2010) fysiska 

aktivitets-rekommendationer på minst 150 minuters medelintensiv aktivitet i veckan, 

kvinnorna skulle vara mellan 18-35 år, fertila, använda p-piller, ej ha fött barn samt ej 

ha några gynekologiska åkommor.  

Anledningen till varför deltagarna i denna studie skulle uppnå WHOs 

aktivitets-kriterier grundades i en önskan om att undersöka aktiva kvinnor. Kravet för 

åldersspannet, 18-35 år, baserades på tidigare studier som hade undersökt kvinnor i 

dessa åldrar (Wikström-Frisén 2016). Eftersom denna studie undersökte hur 

menstruationscykeln påverkar greppstyrkan var det av största vikt att kvinnorna var 

fertila, det vill säga har mens. Anledningen till att samtliga deltagare skulle använda 

sig av p-piller baserades på den kunskapslucka som finns inom detta ämne. Det finns 

begränsat med kunskap om hur p-pilleranvändning påverkar relationen mellan styrka 

och menstruationscykeln. Slutligen så motiveras de sista kriterierna, ej ha fött barn 

samt ej några gynekologiska åkommor, med att dessa kan påverka hormonerna i 

kroppen väldigt mycket. På grund av avvikande hormonmönster kan det därför vara 

svårt att jämföra dessa individer med kvinnor som varken har fött barn eller har några 

gynekologiska åkommor.  

 

Deltagandet i studien var helt frivilligt och avhopp under testperioden var möjligt om 

testpersonerna inte ville eller hade möjlighet att fullfölja studien. 
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För att lokalisera testpersoner skickades inbjudningar ut till elever som studerar 

idrottsvetenskap på Linnéuniversitetet. De första inbjudningarna skickades ut via två 

slutna Facebookgrupper som är till för alla elever som studerar idrottsvetenskap i 

Kalmar. Inbjudan innehöll bland annat studiens syfte samt hur testerna skulle gå till 

(bilaga 1). Denna inbjudan skickades även ut via mail till kvinnorna i dessa klasser, 

totalt 25 stycken.  

För att nå ut till ytterligare testpersoner kontaktades kvinnor i det egna kontaktnätet 

samt deras bekanta som kunde tänkas vara intresserade av att medverka. Detta 

gjordes via sociala medier eller mail till kvinnorna. Meddelandet som skickades ut 

innehöll en kort presentation om studien. I meddelandet bifogades även en inbjudan 

till studien så att mottagaren kunde läsa sig till vad som skulle ske och hur studien 

skulle gå till. Detta resulterade i 15 nya deltagare till studiepopulationen.  

Inbjudningar skickades även ut till Facebook-grupper tillhörande Crossfit Kalmar och 

Kalmar AK. Dessa facebookgrupper är slutna för medlemmar som tränar på 

respektive anläggning. Medlemsantalet i Facebook-grupperna var 166 samt 149 

personer, både män och kvinnor. Detta resulterade i ytterligare en deltagare till 

studien. 

För att nå ut till en större grupp studenter på Linnéuniversitetet kontaktades 

utbildningsadministratören på universitetet. Hon kunde bidra med mailadresser till 

studenterna som läser till idrottslärare på Linnéuniversitetet. Ytterligare inbjudningar 

kunde då skickas ut till totalt 38 kvinnor. 
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Två fotbollslag, ett handbollslag och ett innebandylag kontaktades även med en 

inbjudan samt en kort presentation av studien. Dessa inbjudningar skickades via mail 

till huvudtränaren i respektive lag.  

Inbjudningar lämnades ut på Friskis & Svettis i Kalmar. Dessa fanns tillgängliga på 

ett par olika ställen inne på Friskis & Svettis så att medlemmar kunde se dem.  

 

Studien startade med ett stickprov på 16 kvinnor. Under studiens två första veckor 

hoppade tre deltagare av, därför exkluderades dessa deltagare. Studiepopulationen 

bestod slutligen av 13 kvinnor.  

Tabell 1. Tabellen illustrerar studiens deltagare samt deras medelålder. Tabellen 

redovisar även medellängden och medelvikten hos deltagarna. Andelen höger- och 

vänsterdominanta deltagare redovisas längst ner i tabellen.  
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3.2 Studiedesign & datainsamling 

För att mäta greppstyrkan i denna studie användes en handgrip. Valet av metod 

berodde bland annat på att handgripen är ett väldigt lätthanterligt mätinstrument. 

Tidigare studier har använt andra alternativa mätmetoder, som till exempel benspark 

(Tenan et.al 2016), vilket kan ses som mer komplicerat. Greppstyrkan kan mätas 

relativt exakt med enkla metoder som inte kräver att försökspersonerna kommer till 

laboratoriet, utan testledarna kan istället besöka försökspersonerna. 

 

Denna studie har ett liknande tillvägagångssätt som i Wirth och Lohmans (1982) 

studie. För att få en djupare förståelse av hur menstruationscykeln påverkar 

greppstyrkan är menstruationscykeln uppdelad i fem faser istället för två faser (Wirth 

& Lohman, 1982). Valet beror på att senare forskning inom området, visar att 

hormonnivåerna ändras kontinuerligt under hela menstruationscykeln och att dela upp 

cykeln i endast två faser kan ses som otillräckligt (Tenan et al.  2016). 

Handgripen är ett instrument som mäter den maximala kraft som testpersonen kan 

pressa ihop fingrarna med (GIH 2017). Varje deltagare har under fem testtillfällen 

fått göra två försök per hand, med 60 sekunders vila mellan försöken. Det bästa 

resultatet per hand antecknades. Testtillfällena har ägt rum under specifika dagar i 

varje individs p-pillercykel. Dessa dagar har varit; dag 3-5 (tidig follikel), dag 10-12 

(sen follikel), 13-15 (ägglossning), dag 20-22 (mitt-luteal), dag 26-28 (sen-luteal).  

Vid varje testtillfälle har samtliga deltagare fått göra ett testförsök per hand för att få 

prova på instrumentet, innan de dokumenterade testet skulle ske. Rörelsen med 

handgripen utfördes på följande vis: startpositionen var över huvudet och drogs under 

cirka tre sekunder ned mot golvet med rak arm. Armen fördes i ett läge snett ut från 

kroppen. (bilaga 3)  
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Efter att den första kontakten tagits med testpersonen och hon meddelat att hon ville 

delta, bestämdes en träff för att genomföra det första testet. Alla testtillfällen gick till 

på samma vis, men utfördes under olika faser av menstruationscykeln hos kvinnorna. 

För någon deltagare kunde första testtillfället vara dag 13-15 (ägglossningsfas) av 

cykeln medan en annan deltagare kunde ha sitt första testtillfälle dag 26-28 

(sen-lutealfas) och så vidare. 

 

Vid första testtillfället fick alla medverkande i studien fylla i en hälsodeklaration för 

att säkerhetsställa sina hälsotillstånd. Där fick de även ge sitt skriftliga samtycke för 

att delta i studien. Hälsodeklaration är från CIHs testlaboratorium i Kalmar. På grund 

av detta finns det frågor i deklarationen som ej användes i denna studie. Frågorna om 

tobaksbruk, kost, fysisk självkänsla samt hälsomål behövdes därför ej besvaras av 

deltagarna. En fråga om vilket p-piller som deltagaren använder lades till, detta för att 

kontrollera att det var kombinerade p-piller som används och inte minipiller eller 

mellanpiller (bilaga 2). 

3.3 Etik  

För att undvika några etiska hinder för utförandet av denna studie har etiska lagar 

samt regler tagits i beaktning för att skydda testpersonerna och deras information. 

Dessa lagar är etikprövningslagen, personuppgiftslagen samt integritetsskyddet 

(Statistiska centralbyrån 2005). 

Etikprövningslagen är en bestämmelse för om och hur uppgifter får behandlas i 

forskningsstudien. I de flesta studier krävs det att en etikprövningsnämnd godkänner 

forskningsprojektet för att forskarna ska få lov att hantera personuppgifter i studien. 

Denna lag gäller även om testpersonerna i studien har gett sitt skriftliga samtycke för 

hur deras uppgifter ska behandlas i studien. Eftersom denna studie ej behandlar eller 
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utför; känsliga personuppgifter om lagbrott eller andra rättsprocesser, fysiskt ingrepp 

på testpersonerna, forskning som påverkar testpersonerna samt ta biologiskt material 

från testpersonerna så behövdes inte något godkännande från en etikprövningsnämnd 

(Statistiska centralbyrån 2005). 

Personuppgiftslagen är en lag som reglerar hur och om forskarna får behandla 

personuppgifter som används i forskningsändamål (Statistiska centralbyrån 2005). 

Denna lag reglerar alltså hur så kallad känslig data, exempel personuppgifter, 

hanteras. I denna studie har kodning använts för att skydda identiteten av 

testpersonerna. Vid första testtillfället har varje hälsodeklaration blivit tilldelat ett 

nummer och detta nummer har då blivit deltagarens “identitet”. Numret skrevs sedan 

in i ett exceldokument där all data dokumenterades. Detta resulterade i 13 nummer 

med fem vardera testtillfälle.  

Enligt personuppgiftslagen har testpersonerna i denna studie givit ett skriftligt 

samtycke för att få medverka (Statistiska centralbyrån 2005). Innan deltagarna gav 

sitt skriftliga samtycke fick dem information om studiens syfte samt hur processen 

skulle gå till i skriftlig form via inbjudan till studien. Detta dokument skickades ut till 

kvinnorna personligen så att de i sin egna takt och ro kunde läsa sig till hur processen 

skulle gå till. Om kvinnan sedan meddelat en önskan om att delta bestämdes ett första 

möte för att få en underskrift om medverkan och för att sedan påbörja det första 

testet.  

Den tredje lagen forskarna har arbetat med under denna studie har varit 

integritetsskyddet. Detta är en lag som bland annat rör testpersonerna och deras rätt 

att få information om hur deras personuppgifter används i studien (Statistiska 

centralbyrån 2005). I denna studie har kvinnorna fått muntlig information om hur 

deras uppgifter behandlas. De har även fått information om att resultatet endast 

kommer användas i forskningssyfte.  
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3.4 Statistisk analys 

För att undersöka studiens data har ett Factorial Repeated Measures ANOVA-test 

använts (IBM SPSS Statistics, Version 24;64-bit, OS: Windows 7). Detta test valdes 

för att det fanns en resultatvariabel med en kontinuerlig typ av resultat. Det fanns 

flera prediktorvariabler med kategorisk prediktor och eftersom det var samma enheter 

i varje kategori valdes detta ANOVA-test. För att mäta eventuella signifikanta 

skillnader inom grupperna så utförs ett Post Hoc-test (Field 2013).  
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4. Resultat 

Resultaten kommer att presenteras i underrubriker för att få en tydlig presentation av 

studiens empiriska data.  

4.1 Dominant hand 

Menstruationsfaserna består av fas 1= tidig follikel, fas 2= sen-follikel, fas 3= 

ägglossning, fas 4= mitt-luteal och slutligen fas 5= sen-luteal.  

Ingen signifikant huvudeffekt av menstruationscykeln i greppstyrka observerades (fig 

2).  

 

Figur 2. Medelvärde och standardavvikelse för greppstyrka (N) i dominant hand hos 

deltagarna (n=13) under menstruationsfas 1-5. Ingen signifikant (p>0,05) skillnad 

noterades mellan faserna. 
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4.2 Icke-dominant hand 

Menstruationsfaserna består av fas 1= tidig follikel, fas 2= sen-follikel, fas 3= 

ägglossning, fas 4= mitt-luteal och slutligen fas 5= sen-luteal. 

Ingen signifikant huvudeffekt av menstruationscykeln i greppstyrka observerades. 

Vid post-hoc analysen observerades dock en signifikant skillnad mellan 

menstruationsfas 2 och 5 (fig 3). 

 

Figur 3. Medelvärde och standardavvikelse för greppstyrka (N) i icke-dominant hand 

hos deltagarna (n=13) under menstruationsfas 1-5. *Signifikant skillnad jämfört med 

fas 5 (p=0,016). 
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Studiepopulation 

Värvandet av testpersoner var mer utmanande än först beräknat. Då denna studie 

bland annat krävde att testpersonerna skulle använda p-piller blev urvalet genast 

limiterat. Det visade sig att det inte var många kvinnor i vårt kontaktnät som använde 

sig utav p-piller. Det var istället många av kvinnorna som använde andra 

preventivmedel och kunde därför ej medverka.  

I efterhand har vi hittat ytterligare information som kan vara en del av förklaringen 

till varför det var svårt att lokalisera kvinnor som använde p-piller. Socialstyrelsen 

rapporterade i deras läkemedelsrapport att färre kvinnor hämtade ut korttidsverkande 

preventivmedel under året 2015. Korttidsverkande preventivmedel är i detta 

sammanhang p-piller, p-plåster samt p-ring. Socialstyrelsen rapporterar även att 

användandet av korttidsverkande preventivmedel har minskat sedan 2011 och istället 

ersättas av långtidsverkande preventivmedel såsom spiral och p-stav. Dessa 

långtidsverkande preventivmedel används mer frekvent hos unga kvinnor i dagens 

läge. År 2016 valde 13,129 tjejer mellan 13-19 år, att använda spiral eller p-stav. 

Detta är en ökning med 46 % sedan 2013 för åldersgruppen (Socialstyrelsen 2016), 

(Läkemedelsverket 2017). 

Anledningen att användningen av p-piller har minskat kan även bero på att 

Läkemedelsverket år 2014 ändrade sina rekommendationer för användandet av 

p-piller. Istället för p-piller rekommenderar Läkemedelsverket kvinnor att använda 

sig av långtidsverkande preventivmedel då dessa ej kräver någon åtgärd av kvinnan. 
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Långtidsverkande preventivmedel har även lägre risk för blodpropp och högt 

blodtryck som gör användningen av denna metod mer fördelaktig (Läkemedelsverket 

2017). 

I intervjuer med unga kvinnor berättar dem att de anser långtidsverkande 

preventivmedel vara mer bekväma. Vid användning av till exempel spiral så slipper 

personen i fråga ta ett piller varje dag. De eliminerar därför risken att glömma ta sina 

piller och då riskera att bli gravid. En annan orsak till ökningen av långtidsverkande 

preventivmedel är att unga kvinnor eftersträvar en jämn hormonell balans. De vill 

undvika de toppar och dalar av hormoner som är förknippade med bland annat 

p-pillercykeln (Sverigesradio 2017), (SVT Nyheter 2017).  

5.1.2 Handgripen 

Under testperioderna insåg vi svårigheterna att standardisera inställningen av greppet 

i handgripen. Varje testperson ändrade ibland greppet i handgripen för att 

instrumentet skulle passa deras händer. Denna inställning styrs av ett litet hjul som 

sitter ovanför greppet på instrumentet. Detta hjul är inte markerat med siffror eller 

andra markeringar vilket gör dokumentation och standardisering av inställningen 

svår. Detta kan betyda att grepp-inställningen hos testpersonerna har varierat vid 

varje testtillfälle vilket kan leda till ett bättre eller sämre resultat.  

Enligt Härkönen, Piirtomaa och Alaranta (1993) varierar greppstyrkan beroende på 

positioneringen av handgripen i handen samt handens spann. Hos varje individ finns 

det en optimal inställning för att mäta den maximala greppstyrkan (Ruiz, 

Espana-Romero, Ortega, Sjöström, Castillo & Gutierrez 2006) och att kalkylera 

denna inställning på handgripen för varje testperson hade varit det bästa. Kunskapen 

om vilken inställning för respektive handstorlek var tyvärr något vi saknade vid 

testernas genomförande.  
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Trots inställnings-problemet så har mätinstrumentet fungerat utmärkt i denna studie. 

Instrumentet har varit lätthanterligt och har därför fått väldigt positiv feedback från 

studiens deltagare. Trots att de flesta deltagare ej hade använt en handgrip tidigare 

kunde de med enkelhet, efter ett testförsök, använda mätinstrumentet.  

5.2 Resultatdiskussion  

Resultatet av denna studie bidrar till att vi delvis kan förkasta nollhypotesen; 

Menstruationscykeln påverkar ej greppstyrkan i den dominanta- respektive den 

icke-dominanta handen. Anledningen till att hypotesen delvis kan förkastas är på 

grund av att studien enbart visade signifikanta skillnader i den icke-dominanta 

handen vid två tillfällen under menstruationscykeln. Resultatet visade inte några 

signifikanta skillnader på den dominanta handen under menstruationscykeln. 

I denna studie deltog 13 respondenter, vilket kan ses som ett relativt lågt antal. Med 

en mindre studiepopulation är det svårare att identifiera signifikanta skillnader i 

studien. 

Deltagarnas resultat i studien delades upp i dominant- och icke-dominant hand. Hos 

majoriteten av deltagarna var den dominanta handen den starkaste handen. Data från 

den dominanta handen resulterade ej i någon signifikant skillnad på greppstyrkan 

under menstruationscykeln, även om tendenser till skillnader iakttogs. Den 

icke-dominanta handen visade en signifikant skillnad mellan testtillfälle två och 

testtillfälle fem. Samtliga deltagare var starkast under sen-follikel-fasen 

(menstruationsfas två). Att deltagarna var starkast under sen-follikel-fasen stämmer 

överens med tidigare studier (Tenan et al. 2016). Under denna period är hormonet 

östrogen som högst och hormonet progesteron som lägst. 

 

 

 
   25  

 



 

  

 

Tenan et al. (2016) rapporterar; att period fyra i menstruationscykeln ska vara den 

svagaste perioden, då hormonet progesteron är som högst under cykeln. Vår studie 

visar att period fem är den svagaste perioden för både den dominanta- och den 

icke-dominanta handen. Trots detta var det endast den icke-dominanta handen som 

visade ett signifikant resultat. Vad detta beror på är svårt att säkerställa. Det kan 

möjligtvis bero på att hormonnivåerna är något förskjutna hos deltagarna i denna 

studie, nivåerna skulle isåfall vara förskjutet med ca sex dagar.  

Wikström-Frizéns (2016) studie visar att styrketräningen ger bäst resultat under de 

två första veckorna under menstruationscykeln, man kunde se förbättrade effekter på 

bland annat muskelmassa och muskelstyrka. Detta stämmer överens med resultatet i 

vår studie som visar att man hade bäst greppstyrka under sen folliklefas.  Även 

Wikström-Frizén trycker på att det är hormonnivåerna under menstruationscykeln 

som bidrar till att styrkan ändras. 

5.2.1 Inre samt yttre påverkan 

Vid tolkning av studiens resultat kan man ej bortse från att dagsformen hos 

deltagarna kan ha påverkat resultatet till viss del. Faktorer såsom stress, sömn och 

fysisk aktivitet kan ha påverkat deltagarnas prestationer. Dock har samtliga deltagare 

tagit del av samma information och instruktioner om hur testerna skulle gå till samt 

vad de skulle undvika att göra 24 timmar innan testtillfället för att standardiseringen 

skulle bli så korrekt som möjlig. När deltagarna fått information har de själva tagit 

ställning till detta då vi inte har haft möjlighet att kontrollera deras aktiviteter utanför 

testtillfällena. Detta gör det svårt att med säkerhet veta om deltagarna har följt 

instruktionerna eller ej.  

Faktorer såsom sömn och stress är väldigt svåra att påverka och förutspå. I efterhand 

hade det möjligtvis varit fördelaktigt att mäta deltagarnas sömnkvalité samt 
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stressnivåer i samband med varje testtillfälle för att se om dessa kan ha påverkat 

resultaten.  

Ett av kriterierna för att delta i denna studie var att kvinnorna skulle uppfylla minst 

150 minuters medelintensiv fysisk aktivitet i veckan (WHO 2010). Trots 

informationen deltagarna fick om att inte utföra någon tung fysisk aktivitet i 

överkroppen 24 timmar innan testtillfället kan deltagarna ändå ha utfört ett 

träningspass som har påverkat deras fysiska form vid ett eller flera testtillfällen. 

5.2.2 Generaliserbarhet 

Resultatet av denna studie kan vara svåra att applicera till större grupper kvinnor då 

studien har haft ett lågt antal deltagare. Eftersom studiepopulationen endast är 13 

kvinnor, och att dessa kvinnor är en homogen grupp, är generaliserbarheten av 

resultatet svag. Som vi nämnde tidigare hade en större och heterogen 

studiepopulation ökat generaliserbarheten till kvinnor i allmänhet.  

5.3 Validitet & Reliabilitet 

Validiteten i denna studie kan bedömas som god då vi mäter det som avses att mätas, 

nämligen hur greppstyrkan varierar under menstruationscykeln i den dominanta- 

respektive den icke-dominanta handen. 

Hangripen som har använts som mätinstrument är simpel att använda och kräver inga 

förkunskaper hos deltagarna. Mätinstrumentet ger ett resultat på den exakta 

greppstyrkan testpersonen kan pressa ihop med handen under respektive tillfälle. 

Testpersonen fick prova ut ett bekvämt grepp på handgripen innan varje test. 
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Mätningarna har kontrollerats noga och utförts enligt anvisningar gällande 

ledposition och kontraktion. För att standardisera mätningarna har testerna utförts på 

ungefär samma tidpunkt på dygnet och testpersonerna blev ombedda att inte utföra 

ansträngande överkroppspass 24 timmar innan testet, då detta skulle kunna påverka 

resultatet. 

 

Något som kan ha sänkt reliabiliteten av studien är att vi ej har haft möjlighet att mäta 

hormonnivån hos deltagarna. Eftersom hormonmätningar ej var möjligt valde vi att 

definiera menstruationscykeln baserat på p-pillercykeln då det visat god 

överensstämmelse (Wikström-Frisén 2016). 

 

Eftersom en individs styrka ej är konstant utan påverkas av allt möjligt såsom kost, 

sömn och stress kan det vara svårt att få exakt samma resultat från testpersonerna om 

dessa skulle testas igen. Om denna studie skulle göras om vid ett annat tillfälle kan 

det därför påverka resultatet. Detta påverkar även då studiens reliabilitet. Men om 

man utgår från att individerna underhåller sin styrka, varken blir starkare eller 

svagare, skulle ungefärliga resultat kunna förväntas vid liknande tester. 

5.4 Slutstsats 

Slutsatsen av denna kvantitativa studie är att menstruationscykeln påverkar 

greppstyrkan i den icke-dominanta handen under vissa perioder i cykeln. Resultatet 

kan agera som riktlinjer för kvinnor som vill planera sin styrketräning efter sin 

prestation baserat på menstruationscykeln. En kvinna som tränar efter sin 

menstruationscykel kan få bättre träningseffekter samt minska hälsorisker som är 

förknippade med en ökad träningsmängd (Wikström-Frisén 2016). Ytterligare studier 

inom området behövs för att få en rättvis bild av hur menstruationscykeln påverkar 

greppstyrkan i den dominanta- samt den icke-dominanta handen.  
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Bilaga 1 Inbjudan till menstruationsstudie  

Menstruationscykelns inverkan på kroppsstyrkan hos 

p-piller-användare 

Vi är tre tjejer som läser sista året på Linnéuniversitetet, Idrottsvetenskapliga 

programmet. Just nu är vi igång med vår C-uppsats och skulle behöva Din hjälp. 

Syftet med studien är att undersöka om menstruationscykeln påverkar kroppsstyrkan 

hos en individ. Vi söker nu deltagare som uppfyller nedanstående krav: 

●  Ålder 18-35 

●  Fertil (menstruerande) 

● Använder p-piller 

● Har ej fött barn 

●  Har ej gynekologiska åkommor 

 Test går till på följande vis: 

Vid fem tillfällen kommer Du att få genomföra ett test för Din maximala handstyrka. 

Testet är enkelt och tar ca fem minuter vid respektive tillfälle. 

De fem testtillfällena grundas i menstruationscykelns faser (se bild nedan). 

Testerna kommer således att ske under dag: 3-5, 10-12, 13-15, 20-22 och dag 26-28. 

Du kan själv styra när det passar Dig bäst att deltaga inom ramen för de fem 

perioderna. För att underlätta testerna kommer vi anpassa oss efter Dig det vill säga 

att vi kommer till Dig med mätinstrumentet. Vid det första testtillfället får Du även 

fylla i en kort hälsodeklaration. 
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Deltagande i studien är helt frivilligt. All information som lämnas kommer att kodas 

så att ingen enskild individ skall kunna identifieras. Som deltagare kan du när som 

helst och utan förklaring avbryta din medverkan. Informationen som kommer fram i 

detta projekt kommer att sammanställas i en kandidatuppsats och publiceras i DiVA.  

  

Om du är intresserad av att deltaga kontakta:  

ke222ii@student.lnu.se, fs222iw@student.lnu.se eller hn222fq@student.lnu.se 

Tack för visat intresse! 

Hanna Nilsson, Filippa Svensson, Katrin Eriksson 
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Bilaga 2 

Hälsodeklaration 

Ålder: __________ Man Kvinna 

Längd i meter: __________ Vikt: _________  

(OBS! dessa uppgifter krävs för syreupptagnings beräkning) 

Hälsofrågor: 

Daglig fysisk aktivitet 

Aktiv hemma 

Aktiv på jobbet/skolan 

Cyklar el. går till jobbet/ skolan 

Promenerar dagligen >20 min 

Motionerar 1-3 ggr / månad 

Motionerar 1-2 ggr / vecka 

Motionerar 3-5 ggr / vecka 

Minst 6 ggr / vecka 

Kommentar: _________________________________________________ 
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Tobak – Jag snusa eller röker 

aldrig ibland dagligen vill sluta! 

  

Sömn - Jag sover bra 

nästan aldrig ibland nästan varje natt 

  

Stress - Jag känner stress 

nästan aldrig ibland nästan varje dag 

  

Kost – Jag äter regelbundet (3-5 ggr / dag) små näringsriktiga matportioner 

nästan aldrig ibland nästan varje dag 

  

Fysisk självkänsla – Jag upplever mig själv som… 

Idrotts- man/kvinna fysiskt attraktiv  stark                   uthållig 

Vad har du för hälsomål?: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Förutsättningar för deltagande 
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Jag deltar frivilligt på egen risk i alla aktiviteter med vetskap om möjlighet att 

avbryta när som helst. Jag ser inga medicinska hinder för deltagande. 

 Kalmar den ….… /……. År ……………… 

 

…………………………………………… 

...………………………………………… 

Namnteckning deltagare  Namnteckning 

hälsocoach 

P-Piller: 
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Bilaga 3 

Bilderna illustrerar hur rörelsemönstret vid testtillfällena såg ut. Den sista bilden visar 

hur mätinstrumentet, handgripen, ser ut. 
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