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A tt menscykeln påverkar trä-
ningsresultaten är en självklar-
het för löparen och grupp-
träningsinstruktören Sylvia 
Stenfeldt i Mörrum. För henne 

är ett distanspass på första mensdagen något 
helt annat än det skulle varit dagen innan, då 
mensen inte kommit igång. 

– De första dagarna när mensen kommit 
igång, och fram till ägglossningen, är jag 
mycket mer uthållig och kan springa med 
högre puls, säger hon. 

Sylvia har många års erfarenhet från trä-
ningsbranschen och har de senaste åren 
satsat allt mer på löpning och sprungit flera 
långlopp. Hon upplever att konditionen får 
en skjuts under mensen men dippar efter ägg-
lossningen – fast då ökar å andra sidan styrkan 
och explosiviteten.

– Det är väldigt tydligt hur det skiljer sig, 
säger hon. Lidingöloppet i höstas låg så nära 
inpå min mens som det var möjligt, och visst 
var det tyngre med konditionen. Men benen 
kändes å andra sidan mycket starkare i back-
arna. Veckorna efter ägglossningen samlar jag 
vatten och går upp ett par kilo, då känner jag 
mig också betydligt starkare på gymmet. 

Inom forskningen har man länge diskuterat 

mensens relation till den fysiska prestations-
förmågan, men än finns inga solklara bevis 
som styrker det Sylvia och andra tränande 
kvinnor vittnar om. Ett fåtal mindre studier 
presenterar resultat som tyder på att vår pre-
stationsförmåga är på topp under mensen, och 
en rad medaljer lär ha vunnits av menstru-
erande kvinnor. Kanske minns du till exem-
pel Uta Pippig 
som vann Boston 
Marathon för 16 
år sedan, med 
blodet rinnande 
längs benen? Det 
är väl inte troligt 
att själva mensen 
avgjorde loppet, 
men den månatliga hormonduschen kan ha 
bidragit till formtoppningen. 

Östrogen bränner fett
Det man vet med bestämdhet är att våra köns-
hormoner är nyckeln till både muskelbyggnad 
och fettförbränning. I träningssammanhang 
pratas det ofta om det manliga könshormo-
net testosteron – men faktum är att även det 
kvinnliga östrogenet spelar en viktig roll när 
det kommer till form och prestation.

Som barn är vi alla ganska lika, flickor och 
pojkar. Kropparna svarar relativt lika på trä-
ning; finmotoriken justeras och kroppskon-
trollen blir allt bättre våra första levnadsår. 
Men när puberteten nalkas börjar kropparna 
särskiljas allt mer. De nya könshormonerna 
får tjejerna att växa ifrån på längden och det 
är inte långt tills den första mensen anländer. 
I och med detta brukar det skolkas ivrigt från 
skolidrotten – men tvärtemot tonårslogiken 
finns det många goda anledningar att träna 
även strax innan och under mensen. Man vet 
till exempel att fysisk aktivitet kan lindra pms  
och menssmärta, och öka välmåendet.

– Jag tillhörde de som skolkade från gympan 
i skolan, säger Sylvia Stenfeldt, ibland »hade 

man mens« väldigt ofta. Men det hjälper att 
träna, det är precis som att kramperna släpper. 
Jag slappnar av och andas bättre. 

Den mesta forskningen kring fysisk aktivitet 
och prestationsförmåga är – som forskning 
överlag – utförd på manliga idrottare och 
motionärer. Men det finns några undantag.

En intressant studie, som utfördes vid Texas 
A&M University 2009, slår fast att kvinnor 
som inte äter p-piller har bättre förmåga att 
bygga muskler än kvinnor som äter piller. 

Mens. Guds straff till kvinnan. Kletigt, omständligt och smärt-
ande. Samtidigt vittnar många kvinnor om att deras prestations-
förmåga är på topp vissa dagar under menscykeln. 
Vårt östrogen tycks kunna utmana männens testosteron när 

muskler ska byggas och fett förbrännas.
Text Anna Lyrenäs Illustration Millis Sarri

»De första dagarna när mensen kommit 
igång, och fram till ägglossningen, är 
jag mycket mer uthållig och kan springa 
med högre puls.«

MENSEN

Visste du att …
Ordet menstruation kommer från latinets 
mensis, som betyder månatlig.

Din okända superkraft
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Påverkas din träning av 
menscykeln? Vi frågade 
tre träningsprofiler. 
Jenny Jacobsen, 37, crossfitdrottning.

– Jag har aldrig blivit speciellt 
påverkad, vare sig positivt eller 
negativt. Jag tillhör de lyckligt 
lottade som inte känner av 
menscykeln överhuvudtaget, 

jag har till exempel inte så 
mycket menssmärtor. 

Däremot kan jag känna av det om 
det är fler faktorer som spelar in. 
Till exempel om jag har ätit dåligt 

så kan jag bli mer sötsugen under 
mensen. 

Malin Ewerlöf Krepp, 40 i juni, löp-
coach och fd elit löpare.

– Jag har aldrig haft några 
problem med att träna eller 
tävla under mens. Snarare 
tvärtom, så har jag ofta känt 

mig lite extra stark i slutet av 
mensen och direkt efter. 

Jag har fortfarande inga problem att 
träna och mår bra under mensen. Det enda 
som jag kan känna är att jag är lite känsli-
gare och gråter lättare.

Anna Melander, 23, underskö-
terska och Biggest Loser-

deltagare.
– Jag har PCOS (en hormo-

nell rubbning som bland annat 
gör det svårt att gå ner i vikt, 

men lättare att bygga muskler, 
reds anm.) och det påverkar livet 

i stort och mensen jättemycket. Tidigare 
i livet har jag haft extremt oregelbunden 
mens, kanske bara 2–3 gånger per år, 
men sedan jag började träna och gå ner 
mycket i vikt så har den kommit igång och 
nu är den regelbunden och kommer varje 
månad. Det känns överhuvudtaget som 
om träning och bra kost har fått min kropp 
att komma igång på riktigt igen. 

Mitt problem när jag nu har regelbunden 
mens är att jag samlar vätska före mensen, 
och det var naturligtvis ett problem under 
invägningarna i Biggest Loser. Den veckan 
jag åkte ut hade jag bara gått ner 1,2 kilo, 
men hade massor av vätska i kroppen 

som försvann när mensen kom igång. 
Det kan kännas lite orättvist efter-
som det inte kunde drabba männen. 

Under de tio veckor som studien pågick 
blev muskeltillväxten 60 procent högre för 
de kvinnor som lät naturen ha sin gång. 
Gruppen som åt p-piller hade överlag lägre 
halter av anabola hormoner i kroppen och 
mer av det muskelnedbrytande hormonet 
kortisol. Skillnaden verkar bero på att de syn-
tetiska hormonerna blockerar vägar som mus-
kelbyggande hormoner normalt använder.

Östrogennivåerna påverkar inte bara mus-
kelbyggnaden utan också fettförbränningen. 
Jämfört med män har kvinnor lättare att 
använda fett som energikälla vid träning, 
vilket gör oss uthålligare. Flera studier 
har visat att kvinnor klarar betydligt 
fler repetitioner än män med vikter som 
motsvarar en viss procent av kroppsvik-
ten; vi orkar hålla på längre och åter-
hämtar oss snabbare. 

Utan mens inga resultat
I de flesta idrotter är mannens fysik fort-
farande snäppet bättre än kvinnans, men 
skillnaderna är inte så stora idag som de en 
gång var. Göran Samsioe, professor i gyneko-
logi, säger att mensen kan spela in.

– I idrotter där styrka och smidighet kom-
bineras har närmandena ökat som mest. En 
anledning är att kvinnor har blivit större och 
det har troligen att göra med att den första 
menstruationen har kommit allt tidigare, 
förklarar han.

När flickan får sin mens startar produktio-
nen av könshormon på allvar och hon kan 
börja bygga muskler. Att förlora sin mens, vil-
ket kan hända om man minskar kraftigt i vikt 
och pressar kroppen för hårt, är direkt kopplat 
till sämre resultat. En inte helt ovanlig före-
teelse bland elitidrottande kvinnor. 

– Det är jättedåligt för prestationsförmå-
gan då man förlorar mycket benmassa, säger 
Göran Samsioe. Vid olympiaden i Los Angeles 
1984 bröt två amerikanska löperskor benen 
under själva loppet till följd av detta. Tappar 
man skelett förlorar man också muskelmassa, 
och den långvariga bristen på östrogen kan 
göra leder sämre.

Sylvia Stenfeldt ligger inte i riskzonen, hon 
tränar på en sund nivå och följer sin mens-
cykel. Inte så att hon planerar sin trä-
ning efter mensen, men om ett pass 
»går åt skogen« så vet hon ofta vad 
det beror på.   

– Mensen påverkar, helt klart, men 
när man springer lopp handlar det mest 
om att förbereda sig med rätt 
träning. Inför Skövdes sex-
timmarslopp krävs mer 
uthållighetsträning än 
inför Lidingöloppet, 
som kräver 
mycket styrka i 
backarna. 
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Dag 1: Första bloddroppen
Det gnisslar i magen, någonstans i ländryggshöjd. 
Liksom moler. Kanske ett resultat av dålig höftbö-
jarstretch? Du känner dig lite mer kissig än vanligt 
och går på toa, bara för att upptäcka en röd fläck i 
trosan. Aha! 

Första dagen på mensen innebär att två av de 
hormoner som främst nämns i menssamman-
hang, östrogen och progesteron, har riktigt låga 
nivåer. Det är därför den vätska kroppen samlat på 
sig de senaste dagarna nu kissas ut och minskar 
barlasten. 

Det finns gott om vittnesmål och även veten-
skapliga studier som tyder på att kvinnor kan pre-
stera på topp första dagarna av mensen. De låga 
halterna av östrogen och progesteron, gulkropps-
hormon, gör att kroppen lättare tillhandahåller 
det snabba bränsle, glykogen, som finns lagrat i 
musklerna.  
Passande träning: Maxa på alla sätt, träna och 
tävla! Under mensen är du stark, uthållig och 
energisk. 

Dag 7: Östrogenet rinner till
Kroppen är nu mitt i den så kallade follikelfasen; 
äggskaparfasen. Kanske har mensen slutat sedan 
ett par dagar och kanske hänger den envist kvar 
men har tappat i kraft. Det är lättare att träna utan 
omständigheter. Inne i kroppen håller äggstock-
arna full produktionsfest och östrogennivån stiger 
för var dag, medan progesteronet håller sig lugnt. 

Du är i en uppbyggande fas, då östrogenet är ett 
anabolt hormon som i samarbete med testostero-
net hjälper kroppen att bygga muskler. Samtidigt 
hjälper det kroppen att omsätta fett till muskel-
bränsle, en anledning till att kvinnor ofta är duktiga 
i uthållighetsidrotter. 
Passande träning: Styrketräning, samt distans-
träning – eftersom den höga östrogennivån gör 
att kroppen använder fett som bränsle i högre 
utsträckning. 

Dag 14: Ägget är löst!
När äggfabriken gjort sitt, och ägget är klart för 
eventuell befruktning, släpper det från äggstocken 
och vandrar genom äggledaren till livmodern. 
Progesteronet har de senaste dagarna förberett 
processen genom att göra livmoderslemhinnan 
redo för spermier. Kroppen får en något högre 
temperatur – gynnsamt för kalla sporter, tycks det. 

Långa konditionspass kan kännas tuffare.
Även om prestationsförmågan tycks försvagas 

under denna senare del av menscykeln, vilket tros 
bero på att östrogenet dyker och progesteronet 
skjuter i höjden, är det helt lugnt att träna på som 
vanligt. Detta gäller även om du försöker bli gravid.
Passande träning: Träna pass som kräver vilje-
styrka, men glöm inte att dricka lite extra. Varför 
inte träna intervaller – där återhämtning automa-
tiskt är inlagt i schemat? 

Dag 21: Dags för PMS …
Ingen befruktning? Då störtdyker progesteron-
halten och kroppen gör sig redo för att stöta ut 
slemhinnor och blodrester. Den som har anlag 
för PMS känner kanske att livet blivit lite tyngre, 
både i kilon och humör. Vätska samlas i kroppen. 
Hormonet påverkar syreupptagningsförmågan så 
att högpuls träning känns jobbigare, och vissa får 
ont i brösten. Till detta kräver progesteronet att 
mer energi tas från fett och mindre från muskel-
glykogenet.

Under PMS-fasen tycks det vara lättare att 
skada sig, visar svensk forskning. Den ökade pro-
gesteronhalten tycks påverka balansförmågan 
negativt och öka skaderisken något – framför allt i 
kombination med sporter som basket och fotboll.
Passande träning: Träna hårt för att ta bort fokus 
från PMS – eller träna lugnt för att ha det härligt. 
Fysisk aktivitet har visat sig kunna lindra spän-
ningar och smärta samt öka välmåendet dagarna 
före mens. 

Träna rätt hela menscykeln
Hur väl känner du din kropp? Kanske påverkas dina prestationer 
mer än du tror av hormoner som kommer och går? Vi har skissat 
en generell menscykel, och tipsar om lämplig träning i varje fas.

Så boostar östrogen 
din träning

1Bygger muskler
Östrogen är medlaren för att kroppen 
ska acceptera det muskelbyggande 

hormonet testosteron. Utan östrogen – 
sämre byggande funktion.

2 Bränner fett
Östrogen ökar känsligheten för 
insulin, vilket gör att fett kan 

omvandlas till muskelbränsle.

3 Påskyndar återhämtning
Östrogenet hjälper till när musk-
lerna ska använda glukos för åter-

hämtning. 


