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Cykling – 
en könsfråga

– Och annars då?
– Jo, jag är helt avdomnad i klitoris sedan ett par veckor 
tillbaka för att jag intensivtränar till Vätternrundan, 
men förutom det är det tipptopp.

Nej, det är ingen vanlig dialog i personalrummet på 
lunchrasten. Men det är ett problem och anledningen 
till att marknaden tillhandahåller sadlar formgivna för 
att skona den mänskliga mittpunkten. Problemet i sig 
är inget nytt. Även gårdagens cyklister fick obehag i 
könen men på grund av tabu kopplade till sexuell för-
måga höll kollektivet tyst och ett avdomnat kön blev 
sedermera normalt i cyklistkretsar. 

Cykling anses vara en av de mest skonsamma trä-
ningsformerna för leder och trilskandes kroppar, men 
alltjämt utövar all form av sittande onaturligt tryck på 
de så kallade ädla delarna; könet. Cyklisters särskilda 
problem är ett resultat av den kontinuerliga kontakten 
mot en hård sadel, som skapar friktion och värme. 

– Trycket mot sadeln kan påverka nerverna och 
potensen i snoppen och gör att du blir bedövad och tap-
par känseln. Det blir ett tryck på blodkärlen som kläms 

ihop av för hög belastning, säger Jonas Richthoff som 
är kirurg och urolog och som har doktorerat inom infer-
tilitet. 

– Jag var med själv med i en cykelklubb för 15 år 
sedan och var med om fenomenet med domningar och 
ingen känsel när jag kissade. Snoppen var helt bedö-
vad, en obehaglig känsla. Sedan när jag skulle gifta mig 
så avstod jag från att cykla i anknytning till det – det 
hade blivit en tråkig bröllopsresa, säger han.

Prostata-kändis
Lance Armstrong är ett av idrottsvärldens mest kända 
fall av prostatacancer. Även om det inte var idrottskar-
riären som låg bakom sjukdomen till 100 procent så 
finns det ett samband mellan cykling och prostatacan-
cer. En studie vid S:t Georges hospital medical school i 
London 2002, visade att idrotter med mekaniska smäl-
lar mot skrevet, som hästhoppning och cykling, kunde 
kopplas till en ökad cancerrisk. Orsakerna antogs bland 
annat vara skadan på celler som friktionen låg bakom.

– En annan anledning kan vara att kläder behandlas 

Optimalt för konditionen, skonsamt för 
knäna men kasst för barnproduktion och 
sexliv. Sådan är cyklingens själ, enligt 
experterna. Som synes blir forskningens 
råd motstridiga ibland. Kadens har benat i 
hur rädda om könen vi bör vara.
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” Trycket mot 
sadeln kan 
påverka 
nerverna och 
potensen i 
snoppen och 
gör att du 
blir bedövad 
och tappar 
känseln. Det 
blir ett tryck 
på blodkärlen 
som kläms 
ihop av för 
hög belast-
ning.”
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DeT säger forskarna

En metastudie av 63 studier på 
olika former av cyklister visade 
hur avdomning i könet, impo-
tens och till och med infertilitet 
var obehagligt vanliga problem. 
Bland annat minskar blodge-
nomströmningen i könet med 
upp till 80 %. 

En amerikansk studie där en 
kår med cyklande poliser byt-
te ut sina vanliga sadlar mot så 
kallade ”no nose”-sadlar resul-
terade i att nästan alla fortsat-
te med de udda sadlarna, även 
om en del upplevde balansen på 
cykeln som försämrad. 

Specialized lät 25 cyklis-
ter byta ut sina ordinarie sad-
lar mot Specializeds avlastande 
sadlar. Bland testarna uppgav 
flera med jobbiga impotens- och 
avdomningsproblem att proble-
men försvann helt.

med kemikalier och då skulle ett ämne som frisätts från 
sämskskinnet eller av cykelbyxorna tas upp i huden när 
man svettas. Cykling har också gett högre halter av ett 
hormon som ökar celltillväxten i muskler som kopplas 
till cancer, förklarar Jonas Richthoff.

Idag uppmanar National Institute of Occupatio-
nal Health and Security i USA cyklandes yrkeskårer 
att ta sina problem på allvar; ”Numbness in the groin 
or genitals is a warning sign that should not be igno-
red.” NIOSH rekommenderar också sina cyklister att 
använda någon form av avlastande sadel, som så kal-
lade ”no nose”-sadlar. Utan sadelns framdel omför-
delas tryck från bäckenet och mjukdelar till sittbe-
nen. Dessa sadlar upplevs av tävlingscyklister som för 
instabila då de använder en större del av sadeln än en 
vanlig cyklist. Sadlar med en utskuren del i mitten, där 
funktionen blir snarlik, gör att blodcirkulationen, ner-
ver och kärl blir relativt opåverkade.

Matta spermier
Medan en dålig sadel för männen handlar om ökad risk 
för impotens och till och med prostatacancer, så är pro-
blemen hos kvinnliga cyklister huvudsakligen sex-
uella. En amerikansk studie visade hur både klitoris 
och den främre delen av snippan, det vill säga där den 
kvinnliga g-punkten sitter, avtrubbas och blir okäns-
lig. Något som på kort sikt gör eventuellt sexliv tråki-
gare och i längden kan påverka lusten. Om ett älskande 
cyklistpar ändå får till det under en tävlingsperiod är 
risken eller chansen för graviditet minskad. Detta för 
att spermierna mår dåligt.

– Pungen ligger utanför kroppen för att en lägre 
temperatur stimulerar spermietillväxten. Värmen från 
vadderade byxor är negativt för testiklarna. En studie 
visade att sädesvolymen, antalet spermier, rörligheten 
och även livskraften gick ner när man cyklar jämfört 
med när man inte cyklar, säger Jonas Richthoff. 

Pungen inklusive innehåll trivs bäst runt 32–33 gra-
der, så värmen som skapas mellan sadel och bäcken 
blir uppenbarligen för hög – liksom att ägna sig åt täta 
långa varma bad och bastubad, eller att jobba med en 
dator i knäet.

– Men sedan blir kvaliteten normal om man slutar 
cyklar. Budskapet är ändå att fysisk hälsa aldrig är fel.

Motion, övervikt och dålig kondition försämrar fer-
tiliteten samtidigt som motion stimulerar spermie-
bildning. Om man mot förmodan skulle bli infertil av 
cykeln så finns det inga studier som visar att det skulle 
vara permanent. Så javisst, cykla på! 

Cykling så som  
skreveT vill ha DeT

•  Stå upp emellanåt – det avlastar könet 
och ökar blodgenomströmningen igen.

•  Det är skillnad på sadel och sadel – var 
beredd att lägga lite tid och pengar för 
att få tag på en som passar dig. Medan 
en vanlig sadel lägger mycket tryck på 
bäcken botten, perineum och mjukdelar 
avlastar specialsadlar mer vikt till 
sittbenen.

•  Bland avlastningssadlar finns bland annat 
sadlar utan nos och sadlar med ett längs-
gående hål i mitten som avlastar mjuk-
delar och bäckenbotten.

•  Känslan är viktig och problemen drabbar 
inte alla. Om du blir avdomnad eller om 
det killar obehagligt mellan benen när du 
cyklar så ska det tolkas som den varnings-
signal det är.

•  Väg riskerna mot fördelarna – välfärds-
sjukdomar orsakade av bekvämt leverne 
orsakar många fler dödsfall än vad cykling 
skapar infertilitet. 
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” Medan en dålig sadel för männen 
handlar om ökad risk för impotens 
och till och med prostatacancer, så 
är problemen hos kvinnliga cyklister 
huvudsakligen sexuella”
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