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Abstrakt  

Bakgrund: Den kvinnliga idrottstriaden innefattar komponenterna låg energitillgänglighet, 

menstruationsdysfunktion och låg bentäthet hos kvinnliga idrottare. Samtliga kvinnliga 

idrottare har en förhöjd risk att drabbas av triaden och störst risk har idrottare där en låg 

kroppsvikt är att föredra. Kunskapen om detta behöver bli bättre. Syfte: Syftet med studien 

var att undersöka förekomsten av den kvinnliga idrottstriadens komponenter hos kvinnliga 

idrottare samt hur det fysioterapeutiska omhändertagandet av dessa idrottande kvinnor ser ut. 

Metod: 17 vetenskapliga artiklar är inkluderade i denna litteraturstudie. Då studien har två 

delsyften att besvara gjordes två separata sökningar i databaserna PubMed, SPORTDiscus 

och CINAHL. Artiklar valdes först utifrån titel och abstract. Därefter lästes de grundligt 

igenom för att avgöra om de fortfarande skulle inkluderas utifrån våra avgränsningar. 

Resultat: Förekomsten av låg energitillgänglighet, menstruations dysfunktion och låg 

bentäthet var vanligt förekommande bland idrottarna. Förekomsten av två triad komponenter 

var vanligast och då med kombinationen låg energitillgänglighet/ätstörningar och 

menstruations dysfunktion. 61 % av fysioterapeuterna svarade att det kände till de tre 

komponenterna i den kvinnliga idrottstriaden. De vanligaste behandlingsmetoderna som 

fysioterapeuterna använde sig av var samtal med idrottaren och hennes föräldrar om bra 

näringsintag och kalciumtillskott samt hänvisa till annan vårdpersonal för vidare utredning 

och behandling. Konklusion: Förekomsten av den kvinnliga triaden är stor bland kvinnliga 

idrottare. Det fysioterapeutiska omhändertagandet av den kvinnliga idrottstriaden är idag lite 

beforskat. Det behövs mer kunskap och forskning kring detta för att upptäcka problematiken i 

tid och för att en optimal behandling ska kunna ges.  

Nyckelord: Fysioterapeutiskt omhändertagande, förekomst, kvinnliga idrottstriaden, 

kvinnliga idrottare.  
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1. Bakgrund   

1.1 Den kvinnliga idrottstriaden    

Den kvinnliga idrottstriaden innefattar komponenterna låg energitillgänglighet, menstruations 

dysfunktion och låg bentäthet hos kvinnliga idrottare (Nattiv et al, 2007; Otis et al, 1997). 

Samtliga kvinnliga idrottare har en ökad risk att drabbas av triaden. Störst risk har idrottare 

där en låg kroppsvikt är att föredra, framförallt inom medel- och långdistanslöpning (Nattiv et 

al, 1994). Triaden kan även drabba kvinnor som inte tränar på en högre nivå (Otis et al, 

1997). Triadens tre komponenter kan till slut leda till allvarliga komplikationer och även en 

förhöjd dödlighet (Otis et al, 1997).  

Fler idrottande kvinnor är drabbade av ett lågt energiintag och ätstörningar, än de som inte 

tränar på en högre nivå och framförallt då inom idrotter där en låg kroppsvikt är att föredra 

(Byrne & McLean, 2001; Byrne & McLean, 2002).  

Bättre kunskap om den kvinnliga idrottstriaden hos framförallt läkare, fysioterapeuter och 

tränare skulle behövas. En studie fann att endast 20 % av barnläkarna, 50 % av familjeläkarna 

och 41 % av de ortopediska kirurgerna korrekt kunde berätta om triadens tre komponenter. 

Läkarna ansåg själva att utbildning om detta saknades under deras studietid (Porucanik et al, 

2009). Även i en annan studie fann de att av 240 vårdpersonal, kunde 48 % av läkarna, 43 % 

av fysioterapeuterna och endast 10 % av coacherna korrekt formulera triadens komponenter. 

Endast 9 % av läkarna kände sig sedan bekväma med att behandla kvinnorna med triadens 

riskfaktorer (Troy, Hoch & Stavrakos, 2006).  

1.2 Låg energitillgänglighet   

Grunden och den första komponenten i den kvinnliga triaden handlar om energibrist i 

förhållande till energiintaget och energiförbrukningen. Människokroppen är beroende av en 

ständig balans mellan dessa komponenter för att uppnå homeostas, jämvikt av kroppens 

fysiologiska system (Mountjoy et al, 2014). Det krävs ett intag av energi för att hålla de 

fysiologiska funktionerna fungerande och för att energi ska finnas för dagliga aktiviteter 

(Mountjoy et al, 2014). Energitillgänglighet beräknas genom att subtrahera energiintaget med 

energiförbrukningen eller energiåtgången (Stickler, Hoogenboom & Smith, 2015). Tillräcklig 

energi i kroppen fordras för att upprätthålla kroppens grundläggande funktioner som 
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ämnesomsättning, produktion av nya celler samt för en jämn hormonbalans (Nattiv et al, 

2007).  

Energibrist definieras som ett för lågt intag av energi i förhållande till energiåtgången, vilket 

leder till en negativ energibalans i kroppen (De Souza et al, 2014). När kroppen inte har 

tillräckligt mycket energi för att underhålla de naturliga fysiologiska funktionerna leder det 

till att de normala funktionerna i kroppen slutligen stängs av (Williams et al, 2001). Det leder 

bland annat till störningar i kvinnors hormonella balans. Det sänker frisättningen av det 

kvinnliga könshormonet östrogen och andra viktiga hormoner och höjer istället halten av 

kortisol (Melin et al, 2019). En negativ energibalans utsätter kroppen för stress och på så sätt 

ökar halten av stresshormonet kortisol (Lindén Hirschberger, 2014). Studier visar att många 

idrottare har en förhöjd kortisolhalt i kroppen som ett resultat av en energibrist och en 

hormonell obalans (Loucks et al, 1989).     

Låg energitillgänglighet är vanligt förekommande hos kvinnliga idrottare (Melin et al, 2019). 

Idrottare kan ofta uppleva en stark oro över sin kroppsvikt och sitt utseende där stort fokus 

läggs på energiintag och energiförbrukning (Bonci et al, 2008). Ett allt för lågt energiintag 

kan vara ett resultat av en ätstörning, att man avsiktligt begränsar sitt energibehov, okunskap, 

brist på aptit eller av en felaktig diet med fel sorts energiinnehåll och kalorier (Melin et al, 

2019). En ätstörning är en benämning för flera olika diagnoser. Anorexia nervosa och bulimia 

nervosa är två psykiatriska diagnoser som båda präglas av en förvrängd kroppsuppfattning 

och kroppsbild, stört ätbeteende och tvångsmässiga beteenden. Anorexia nervosa 

karakteriseras av ett för lågt energiintag i form av svält, låg kroppsvikt samt en stark rädsla av 

viktuppgång. Bulimia nervosa innebär istället en återkommande hetsätning och ett 

kompensatoriskt beteende för att förhindra en viktökning som överdriven träning, fasta, 

kräkning eller laxeringsmedel (Papanek, 2003).   

1.2.1 Body Mass Index  

Body mass index (BMI) är relationen mellan längd och vikt. BMI beräknas genom att 

dividera kroppsvikten i kilogram (kg) med kroppslängden i meter i kvadrat (m2) och 

formuleras i enheten kg/m2. BMI delas in i kategorierna undervikt, normalvikt och övervikt. 

Enligt World Health Organization bedöms ett BMI under 18,5 som undervikt, normalvikt 

mellan 18,5–24,9, övervikt mer än 25,0–30,0 och fetma mer än 30,0 (World Health 

Organization [WHO], 2019)   
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När kroppen är i en negativ energibalans under en längre tid anpassar den sig och sänker 

därmed ämnesomsättningen för att spara på energi. Kroppen prioriterar vilka grundläggande 

fysiologiska processer som ska upprätthållas. Det kan förklara varför många kvinnliga 

idrottare med energibrist och menstruationsrubbningar som följd har en stabil vikt och ligger 

i intervallet för normalviktiga enligt BMI (Melin et al, 2019). 

1.3 Menstruationsdysfunktion 

Menstruationsdysfunktion är den andra komponenten i den kvinnliga triaden. Kvinnor över 

15 år förväntas ha en menstruation cirka var tjugoåttonde dag (Stickler, Hoogenboom & 

Smith, 2015). De kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron är två viktiga 

hormoner för att kvinnans menstruationscykel ska fungera optimalt (Buffenstein et al, 1995). 

När nivån av östrogen sjunker i kroppen över tid kan tillståndet oligomenorré uppkomma. 

Oligomenorré definieras som oregelbunden menstruation eller menstruationsstörning och 

uppstår om menstruationen inte uppkommit efter 35 dagar. Om menstruationen uteblir i mer 

än sex månader utvecklar man amenorré (Papanek, 2003). Amenorré motsvarar frånvaro eller 

utebliven menstruation och kan ses som en varningssignal för en hormonell obalans i kroppen 

(Loucks & Thuma, 2003). Det finns två former av amenorré; primär och sekundär. Primär 

amenorré menas att man inte fått sin första menstruation vid 16 års ålder. Sekundär betyder 

att menstruationen upphör i mer än sex månader (Papanek, 2003).  

Det finns samband mellan amenorré och låg kroppsfetthalt. Kroppsfettet har en betydande 

roll i bildningen av östrogen. En låg kroppsfetthalt stör signalen till hypotalamus och 

hypofysen och förändrar östrogenproduktionen (Frisch & McArthur, 1974). Mängden 

östrogen som utsöndras styrs från hypotalamus och hypofysen utsöndrar hormonet (Stickler, 

Hoogenboom & Smith, 2015). Det förekommer en hög prevalens på allt ifrån 2 % till 66 % 

av primär- och sekundär amenorré bland kvinnliga idrottare (Papanek, 2003). Inom den 

kvinnliga idrottstriaden förekommer tillståndet amenorré som ett resultat av en låg halt av 

östrogen, låg kroppsfetthalt och en ökad halt av stresshormonet kortisol i kroppen (Papanek, 

2003). 

Östrogenet påverkar musklernas och skelettets återhämtningsförmåga och hjälper 

uppbyggnaden av benmassan (Cialdella-Kam et al, 2014). Hormonet skyddar och minimerar 

risken för skador på skelettmuskulaturen (Dieli-Conwright et al, 2012). Hormonet är därför 

en viktig variabel av riskerna för muskuloskeletala skador bland kvinnliga idrottare 
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(Cialdella-Kam et al, 2014). Studier har visat att idrottare med menstruationsrubbningar och 

som har drabbats av amenorré har tre gånger så hög risk att drabbas av en skada i skelettet 

eller annan muskuloskeletal skada, än idrottare som inte drabbats av amenorré (Weiss Kelly 

& Hecht, 2016).   

1.4 Låg bentäthet  

Benmassan växer som mest under åldrarna 10–14 år. Därför är det viktigt att idrottare i 

tonåren med riskfaktorer för triaden fångas upp i tid, för att de då ska kunna uppnå god 

benmassa och därmed undvika att drabbas av benskörhet senare i livet (Barrack, Van Loan, 

Rauh et al, 2011). Maximal benmassa har kroppen mellan åldrarna 20–30 år, därefter 

försämras benhälsan successivt (Sabatier, 1996). Viktiga faktorer som påverkar barns 

benmassa är genetik, fysisk aktivitet och kost (Slemenda, Miller, Hui et al, 1991). Genetiken 

går inte att påverka, men att vara fysisk aktiv och äta bra och näringsrik kost som barn har 

positiva effekter på benmassans utveckling (Barrack et al, 2011). Form av fysisk aktivitet 

som genomförs påverkar benhälsan olika mycket. Viktbärande aktiviteter som att springa, 

hoppa, styrketräna och bollsporta är bra aktiviteter som belastar skelettet. Cykling och 

simning ger exempelvis inte lika bra effekt på skelettets uppbyggnad, då dessa ger en mindre 

belastning på kroppen. Att belasta kroppen är nödvändigt för att kunna öka och bibehålla 

benmassa (Kohort, Bloomfield, Little et al, 2004). Det är därför viktigt att vara fysisk aktiv 

inom viktbärande och stötbelastande idrotter i tidiga tonåren. Det ökar chansen att bygga upp 

en optimal benmassa och därefter förebygga framtida frakturer (Tervo, 2009).  

En låg bentäthet ökar frakturrisken som i sin tur ger en försämrad fysisk funktion, livskvalitet 

och ökade samhällskostnader. Därför är det viktigt att försöka förebygga en framtida 

benskörhet redan under barndomen (Borgström, Sobocki, Ström et al, 2007).  

Bentätheten mäts i benmineraldensitet (BMD). Kvinnliga idrottare har en högre 

benmineraldensitet än vad kvinnor som inte idrottar på en hög nivå har (Movaseghi, 

Dadgostar, Dahaghin et al, 2012). Men kvinnor som är drabbade av triaden har en lägre 

benmineraldensitet och en försämrad benstyrka (Akerman, Putman, Guereca et al, 2012). Ett 

för lågt energiintag och menstruationsrubbningar gör att östrogennivån i kroppen sjunker. 

Detta kan i sin tur leda till vitamin D - och kalciumbrist och sedan en lägre 

benmineraldensitet, då dessa två näringsämnen är viktiga för en fungerande 

benmineralisering (Mickelsfield, Hugo, Johnson et al, 2007).  
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BMD mäts med hjälp av Dual Energy X-ray Absorptiometry, DXA. Då mäts benvävnadens 

tjocklek (Gordon, Leonard & Zemel, 2014). Mätningen av benmineraldensiteten resulteras 

sedan i en z-poäng. Poängen jämför individens värde med ett genomsnittsvärde baserat på 

ålder och kön. En z-poäng under -2,0 innebär att individens bentäthet är låg. Högre än -1,0 är 

normalt och poängen 0 motsvarar en optimal benmineraldensitet (Lewiecki, Gordon, Baim et 

al, 2008).  

En lägre bentäthet ökar risken för stressfrakturer (Nattiv et al, 2007). En studie kom fram till 

att kvinnliga collegeidrottare med triadrelaterade riskfaktorer hade en ökad risk att sedan 

utveckla stressfrakturer och ju fler riskfaktorer kvinnorna hade, desto större var därmed 

risken (Barrack et al, 2014). Studien av Rauh, Nichols & Barrack (2007) kom också fram till 

att ätstörningar, menstruationsrubbningar och en låg bentäthet ökar risken för 

muskuloskeletala skador hos kvinnliga high school idrottare. Även en annan studie fann att 

idrottare med ett lågt energiintag/ätstörning hade dubbelt så stor risk att drabbas av skada än 

idrottare med ett normalt energiintag (Thein-Nissenbaum et al, 2011).  

1.4.1 Stressfrakturer 

En stressfraktur är en överbelastningsskada som ofta utvecklas under en längre period av en 

ökad träningsmängd än vad kroppen tål. Då bildas till slut sprickor i skelettet. Symtomen är 

smärta vid belastning. Även smärta i vila kan förekomma. Palpationsömhet runt det skadade 

området, samt svullnad är även två vanligt förekommande symtom (Fredericson, Jennings, 

Beaulieu & Matheson, 2006).  

Grupper som har en ökad risk att drabbas av denna skada är idrottare och militärer. Vilket 

område som stressfrakturen uppkommer i varierar ofta utifrån vilken idrott som utövas. 

Löpare är en drabbad grupp och de drabbas främst av frakturer i tibia/fibula, metatarsalben 

och calcaneus (Bennell & Brukner, 1997).  

För att kunna ställa diagnosen stressfraktur, behöver en röntgen göras. Oftast brukar sprickan 

kunna ses på en slätröntgen (Krestan & Hojreh, 2009). Efter några veckor kan man se en 

callusbildning i området. Om frakturen inte är alltför tunn kan den ses på en slätröntgen redan 

vid den första undersökningen. Annars krävs en magnetkameraundersökning, för att helt 

säkerställa diagnos (Gaeta et al, 2013).  
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1.4.2 Behandling stressfrakturer  

Stressfrakturer läker, men det kan ta olika långt tid beroende på hur stor frakturen är och var 

den sitter. Stressfrakturer kan delas in i två grupper, hög risk respektive låg risk. Hög risk 

frakturer har en längre läkningstid och kan kräva operation för att bli helt bra. Låg risk 

frakturer läker utan kirurgisk behandling (Kaeding & Najarian, 2010). Antiinflammatorisk 

medicin (NSAID) kan hämma läkning av frakturen, därför bör inte detta intas under 

läkningsprocessen (Ziltener, Leal & Fournier, 2010). Det viktigaste i behandlingen är vila 

från sådan aktivitet som framkallar smärta. Oftast brukar det röra sig om 6–8 veckor (Shindle 

et al, 2012). Att ändra på eventuella bakomliggande orsaker till frakturen är även en viktig 

del i behandlingen, framförallt ett för lågt energiintag i kombination med för hård träning 

(Joy & Campbell, 2005). 

För idrottare kan cykel eller vattenlöpning, som ger mindre belastning på skadan tränas för att 

underhålla konditionen (Rome, Handoll & Ashford, 2005). Även att springa på ett antigravity 

löpband kan göras under rehabiliteringen. Då springer idrottaren med en reducerad 

kroppsvikt. Detta för att minska belastningen på kroppens skelett, leder och muskler 

(Grabowski & Kram, 2008). Ultraljud och stötvågsbehandling är två metoder som kan 

användas vid behandling av stressfrakturer och detta kan påskynda läkning och återhämtning 

(Rue et al, 2004). Men mer forskning om dessa metoders behandlingseffekter vid 

stressfrakturer skulle behövas (Griffin et al, 2011).  

När patienten kan återgå till sin idrott beror på frakturlokalisation och om behandlingen varit 

kirurgisk eller konservativ (Robertson & Wood, 2017). I en studie kom de fram till att 

läkningstiden för patienterna med låg risk frakturer var mellan tre till fem veckor, jämfört 

med patienterna med hög risk frakturer, elva till 14 veckor. Skillnaden var signifikant 

(Arendt, Agel, Heikes & Griffiths, 2003). Det är viktigt att försiktigt öka belastningen för att 

undvika återfall och komplikationer och därmed en förlängd rehabiliteringstid (Robertson & 

Wood, 2017). Vid symtomfri kan försiktig återgång till full fysisk aktivitet igen påbörjas och 

då är det smärtan som styr upptrappningen (Shindle et al, 2012).  

1.5 Fysioterapeutiska perspektivet  

Fysioterapi innefattar kunskap om människan som en fysisk, psykisk, social och existentiell 

helhet i ett hälsoperspektiv. Fysioterapi avser till att främja hälsa, minimera lidande och 

behålla eller återgå till optimal rörelsebeteende och rörelseförmåga (Fysioterapeuterna, 
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2017). I Sverige kan vem som helst som upplever besvär direkt kontakta en fysioterapeut 

utan remiss från andra vårdprofessioner (Socialdepartementet, 2001). Fysioterapeuter med 

kunskap inom idrottsmedicin fokuserar och arbetar med olika former av idrottsskador, direkt 

akuta skador och med rehabilitering efter skada (FYSS, 2017). Ortopediska och 

idrottsrelaterade skador täcker en stor del av fysioterapeutens arbetsområde framförallt inom 

öppen- och primärvård. Fysioterapeuten behandlar idrottare och främst skadade idrottare 

(Papanek, 2003). 

De träffar idrottaren under en längre tid beroende på rehabiliteringstiden (Troy, Hoch & 

Stavrakos, 2006). Fysioterapeut som yrkesgrupp kan upptäcka idrottande kvinnor i triaden, 

varningstecken eller symtom på någon av de tre komponenterna (Papanek, 2003). Deras 

främsta uppgift är att identifiera komponenterna i triaden i mötet, bedömningen och 

undersökningen av idrottaren (Stickler, Hoogenboom & Smith, 2015). De ställer frågor och 

utvärderar idrottarens menstruation, träningsmängd, träningshistorik och näringsintag som en 

del i undersökningen (Papanek, 2003). Fysioterapeutens uppgift är inte att diagnostisera alla 

triadens komponenter, utan de hänvisar eller remitterar vidare idrottaren till annan 

vårdpersonal som sedan behandlar varje komponent enskilt (Stickler, Hoogenboom & Smith, 

2015).  

1.6 Problemformulering  

Många idrottande kvinnor är drabbade av triaden (Nattiv et al, 1994). Kunskapen om 

behandling av detta tillstånd är eftersatt (Troy, Hoch & Stavrakos, 2006) och skulle behöva 

bli bättre hos framförallt vårdpersonal så att dessa kvinnor kan få ett optimalt 

omhändertagande och behandling. Mer forskning om detta område skulle därför behövas då 

detta är något som bör uppmärksammas mer och tas på större allvar. Författarna vill därför 

undersöka hur vanlig den kvinnliga idrottstriaden faktiskt är bland kvinnliga idrottare samt 

hur det fysioterapeutiska omhändertagandet av de drabbade ser ut i dagsläget.  
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2. Syfte 

Syftet med studien var att undersöka a) förekomsten av den kvinnliga idrottstriadens 

komponenter hos kvinnliga idrottare samt b) hur det fysioterapeutiska omhändertagandet av 

dessa idrottande kvinnor ser ut. 

3. Material och metod  

3.1 Studiedesign 

För att besvara syftet genomfördes en litteraturbaserad studie. För att skapa en översikt över 

valt område var detta en lämplig studiedesign att använda. Relevanta vetenskapliga artiklar 

för att kunna besvara syftet har därefter sökts fram (Friberg, 2012).  

3.2 Urval 

För att avgränsa sökningarna har följande inklusions- och exklusionskriterier använts: 

Inklusionskriterier  

- Artiklar skrivna på engelska 

- Artiklar som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter 

- Studier om förekomsten av den kvinnliga idrottstriadens tre komponenter 

- Studier på kvinnliga idrottare 

- Studier om fysioterapeutiskt omhändertagande av den kvinnliga idrottstriaden 

Exklusionskriterier 

- Studier på män  

- Metaanalyser 

- Reviews 

- Djurstudier 

3.3 Litteratursökning & datainsamlingsmetod  

Artikelsökningen för syfte a och b gjordes i databaserna PubMed, SPORTDiscus och 

CINAHL. Sökorden som användes var the female athlete triad, physical therapy, 

physiotherapy, rehabilitation och treatment (se tabell 1, bilaga 1). Då studien har två delsyften 

att besvara gjordes två separata sökningar. För att söka artiklar till syfte a användes endast 
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sökordet the female athlete triad. Till syfte b användes the female athlete triad i fyra 

sökningar tillsammans med physical therapy vid en första sökning, physiotherapy vid en 

andra sökning, treatment vid en tredje sökning samt rehabilitation vid en fjärde sökning. 

Artiklar valdes först utifrån titel och abstrakt. Efter samtliga sökningar valdes då 39 artiklar 

ut, 38 artiklar för syfte a och 1 artikel för syfte b. Därefter lästes artiklarna grundligt för att 

avgöra om de fortfarande skulle inkluderas, utifrån våra avgränsningar. Fokus lades då främst 

på att läsa artiklarnas resultatdel noga. Ett antal artiklar exluderades därefter. 

Artikelsökningen resulterade till slut i totalt 17 artiklar, 16 till syfte a och 1 artikel till syfte b. 

Funna dubbletter togs bort.  

3.4 Sekundärsökning  

En manuell sökning gjordes dessutom för att inte gå miste om relevanta artiklar. Då lästes 

funna reviews och artiklars referenslistor, men inga fler artiklar inkluderades.  

3.5 Kvalitetsgranskning  

Ingen kvalitetsgranskning av artiklarna har genomförts.  

3.6 Analysmetod 

När artiklarna noga hade lästs igenom gjordes därefter en innehållsanalys (Friberg, 2012). 

Artiklarnas resultat sammanställdes. Likheter och skillnader mellan studiernas resultat 

analyserades för att därefter kunna sammanställas i resultatdelen.  

3.7 Etiska överväganden  

Artiklar som var publicerade i vetenskapliga tidskrifter har endast inkluderats i denna 

litteraturstudie. Alla artiklar utom en var etisk granskade och godkända. Artikeln som inte var 

etisk granskad valdes ändå att inkluderas i litteraturstudien.  
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4. Resultat    

4.1 Låg energitillgänglighet  

Förekomsten av en låg energitillgänglighet varierade mellan studierna. I tre av studierna sågs 

en förekomst på runt 90 %. Där studerades kenyanska medel- och långdistanslöpare 

(Goodwin et al, 2014), tennisspelare från Rio de Janeiro (Coelho et al, 2013) samt kvinnor 

från Malaysia som representerade ett antal olika idrotter, exempelvis gymnastik, hockey och 

karate (Quah et al, 2009). Se bilaga 2 för en sammanställning.  

Även i studien av Melin et al (2015) där uthållighets idrottande kvinnor och i Hoch et al 

(2007) där triathleter studerades var förekomsten av en låg energitillgänglighet relativt stor. 

63 % hade låg energitillgänglighet och 25 % hade diagnosen ätstörning i Melin et al (2015) 

och 60 % av idrottarna i Hoch et al (2007) hade låg energitillgänglighet. Muia et al (2015) 

studerade också kenyanska medel- och långdistanslöpare. Endast 17,9 % av dem hade en 

klinisk låg energitillgänglighet. Beals & Hill (2006) undersökte 112 kvinnor från sju olika 

idrotter. 25 % (n=28) av dem hade en låg energitillgänglighet.  

Två studier undersökte amerikanska high school idrottare som representerade olika idrotter. 

Där hade mellan 18 och 36 % en låg energitillgänglighet (Nichols et al, 2006; Hoch et al, 

2009).   

Ätstörningar förekom också. Schtscherbyna et al (2009) undersökte elitsimmare från Rio de 

Janeiro i åldrarna 11–19 år. 44,9 % uppfyllde kriterierna för ätstörning. Movaseghi et al 

(2011) kom fram till att 9 % av de 786 iranska kvinnorna från olika idrotter hade någon form 

av ätstörning. 12,9 % av collegedansare (Friesen et al, 2011) och 42 % av roddare hade någon 

form av ätstörning (Dimitriou et al, 2014). 11,2 % av kvinnliga high school löpare i 

Kalifornien hade ett stört ätbeteende eller ätstörning (Rauh et al, 2014). Beals & Manore 

(2002) studerade collegeidrottare från sju olika universitet i USA. 42 % begränsade sitt 

energiintag avsiktligt. 3,3 % rapporterades ha diagnosen anorexia och 2,3 % diagnosen 

bulimi. Kvinnor som tränade estetiska idrotter som gymnastik och cheerleading hade en 

större andel ätstörningar än kvinnor som ägnade sig åt uthållighetsidrotter och lagidrotter.  
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4.2 Menstruationsdysfunktion  

Förekomsten av menstruationsdysfunktion var som störst i studien av Dimitriou et al (2014) 

där 83 % av de kvinnliga roddarna rapporterades ha amenorré eller oligoamenorré. 

Förekomsten var även stor i Melin et al (2015) där 60 % hade någon form av 

menstruationsdysfunktion. Tre av studierna gjordes på high school i USA där runt 20–54 % 

av idrottskvinnorna hade någon form av menstruationsdysfunktion (Hoch et al, 2009; Nichols 

et al, 2006; Rauh et al, 2014).  

Tre studier gjordes på kvinnliga idrottare på olika college. Beals & Hill (2006) kom fram till 

att 26 % uppfyllde kriterierna för menstruationsdysfunktion. I Beals & Manore (2002) sågs 

7,4 % med en försenad menstruationsdebut. 1 % av alla kvinnorna rapporterade att det inte 

hade haft någon menstruation under ett år och 11,9 % att de endast haft menstruation 6 

gånger under ett år (Beals & Manore, 2002). I Friesens studie på kvinnliga dansare 

rapporterade 41 % ha sekundär amenorré (Friesen et al, 2011). 

Bland kvinnliga elitsimmare och tennisspelare hade mellan 19–33 % 

menstruationsdysfunktion (Schtscherbyna et al, 2009; Coelho et al, 2013). I de två studierna 

som undersökte kenyanska medel- och långdistanslöpare hade mellan 32–40 % av kvinnorna 

menstruations dysfunktion (Goodwin et al, 2014; Muia et al, 2015). Hoch et al (2007) fann att 

40 % av triathleterna hade en historia av primär- eller sekundär amenorré.   

Quah et al (2009) studie hade 26,8 % av kvinnorna menstruationsdysfunktion. Av dessa 

uppfyllde 3,6 % kriterierna för primär amenorré, 5,3 % för sekundär amenorré och 17,9 % för 

oligoamenorré. Kvinnor som utövade idrotter som var beroende av kroppsvikt hade större 

andel (47,6 %) menstruationsdysfunktion jämfört med kvinnor som utövade idrotter som inte 

var beroende av kroppsvikten (14,3 %). Endast 9,2 % hade oregelbunden menstruation i 

Movaseghi et al (2011) studie. 

4.3 Låg bentäthet  

Förekomsten av låg bentäthet var som störst i studien av Goodwin et al (2014) (76 %). 

Därefter kom studierna på kvinnliga roddare (57 %) samt uthållighetsidrottare (45 %) 

(Dimitriou et al, 2014; Melin et al, 2015). 
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I fyra av studierna sågs en låg bentäthet mellan 13 och 25 % (Coelho et al, 2013; 

Schtscherbyna et al, 2013; Nichols et al, 2006; Hoch et al, 2009). Movaseghi et al (2011) 

fann att endast 9 % av idrottarna hade lågt BMD.  

Studien gjord på kvinnliga idrottare från Malaysia visade att de som utövade idrotter som var 

beroende av kroppsvikten hade en högre risk att drabbas av låg bentäthet (13,3 %) jämfört 

med kvinnor som utövade idrotter som inte var beroende av kroppsvikten (8,3 %) (Quah et al, 

2009). I Rauh et al (2014) där kvinnliga high school löpare i USA studerades hade 32,6 % 

lågt BMD. Kvinnor som hade fått en skelettskada i distala tibia hade lägre BMD än de utan 

skelettskada. Beals & Manore (2002) kom fram till att 34,3 % samt 65,9 % av idrottarna hade 

någon form av skelettskada respektive muskelskada. Förekomsten av kliniskt diagnostiserade 

stressfrakturer sågs hos 16 % av idrottarna i Muia et al (2016).  

Friesen et al (2011) fann i sin studie att majoriteten av de kvinnliga dansarna hade en normal 

benmineraldensitet. I studien på kvinnliga triatleter hade en stor andel av dem lågt BMD i 

ryggraden och vänster höft (Hoch et al, 2007). Beals & Hill (2006) kom fram till att två av 

112 kvinnor hade en låg bentäthet, en z-poäng under -2,0.  

4.4 Triadens komponenter  

Förekomsten av två triad komponenter var vanligt i flertalet av studierna. I studien av Nichols 

et al (2006) sågs 5,9 % av idrottarna med två komponenter. Kombinationen av låg 

energitillgänglighet/ätstörning och menstruationsdysfunktion var vanligast förekommande. I 

Quah et al (2009) hade 24,1 % av kvinnorna en kombination av ätstörningar och 

menstruationsdysfunktion samt 9,4 % en kombination av ätstörningar och låg bentäthet. 

Deltagarna som hade risk att utveckla en ätstörning visade sig vara mer benägna att utveckla 

menstruationsdysfunktion än låg bentäthet. Sannolikheten att ha både låg bentäthet och 

menstruationsdysfunktion var lägre än sannolikheten för att ha låg bentäthet och en 

ätstörning. En deltagare (1,9 %) hade samtliga tre komponenter.  

Även Torstveit & Sundgot Borgen (2005) kom fram till att kombinationen lågt 

energiintag/ätstörning och menstruationsdysfunktion var vanligast förekommande (26,9 %). 

Lågt energiintag/ätstörning och låg bentäthet (med en z-poäng under -1,0) hade 10,2 % och 

kombinationen menstruationsdysfunktion och låg bentäthet hade 5,4 %. Endast 4,3 % av de 

186 kvinnorna hade samtliga triadkomponenter.  
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Även Beals & Hill (2006) kom även fram i sin studie att kombinationen låg 

energitillgänglighet och menstruationsdysfunktion var vanligast förekommande. Av dessa 

hade en kvinna kombinationen låg energitillgänglighet och låg bentäthet och nio kvinnor låg 

energitillgänglighet och menstruationsdysfunktion. Även i studien gjord på kvinnliga 

triathleter hade 60 % av kvinnorna minst en komponent i triaden: 27 % av dessa hade 

komponenterna ätstörning och historia av amenorré (Hoch et al, 2007). Sex idrottare hade 

komponenterna menstruationsdysfunktion och låg bentäthet och 14 idrottare hade 

menstruationsdysfunktion och låg energitillgänglighet i Hoch et al (2009). Även bland 

kvinnliga dansare var förekomsten av komponenterna låg energitillgänglighet på grund av 

någon form av ätstörningar och menstruationsdysfunktion som störst (Friesen et al, 2011). 

Bland kenyanska medel- och långdistanslöpare var kombinationen låg energitillgänglighet 

och låg bentäthet mest förekommande med 56 %. 20 % hade låg energitillgänglighet och 

menstruationsdysfunktion och 4 % menstruationsdysfunktion och låg bentäthet. 10 % hade 

alla tre komponenterna (Goodwin et al, 2014). Även bland de iranska kvinnorna hade flest 

idrottare (12) lågt BMD och menstruationsdysfunktion. Åtta idrottare hade 

menstruationsdysfunktion och ätstörning. Tre (0,4 %) idrottare hade alla tre komponenterna 

(Movaseghi et al, 2011). 

I en del av studierna var en komponent mest förekommande. Melin et al (2015) kom fram till 

att 20 deltagare hade en klinisk triadkomponent. Sex deltagare hade två komponenter och en 

alla tre. Vid både kliniska och subkliniska tillstånd tillsammans hade 14 en triadkomponent, 

13 deltagare hade två och nio hade alla tre komponenterna. Bland elitsimmarna hade 47 % av 

deltagarna en triadkomponent, 15 % två triad komponenter och även här uppfyllde endast en 

deltagare alla tre komponenterna (Schtscherbyna et al, 2009)  

Få studier hade en förekomst av alla triadens komponenter. I Beals & Manore (2002) 

rapporterade kvinnor med menstruationsdysfunktion fler muskel-och skelettskador än 

idrottare som hade en normal eller regelbunden menstruation. Bland tennisspelarna uppfyllde 

endast en idrottare kriterierna för alla tre triad komponenterna (Coelho et al, 2013).  

Studien gjord på kvinnliga löpare i USA visade att komponenterna var signifikant associerade 

med löprelaterade skador. De som rapporterades ha oligomenorré eller amenorré under det 

gångna året och lågt BMD förväntat för deras ålder hade därmed en ökad risk för skador 

(Rauh et al, 2014). 
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4.5 Fysioterapeutiska omhändertagandet  

Pantano (2008) undersökte vilka metoder som 205 fysioterapeuter från USA använde för att 

förebygga och behandla den kvinnliga idrottstriaden. 61 % av fysioterapeuterna svarade att 

de kände till de tre komponenterna i den kvinnliga idrottstriaden. Men endast 21 % kunde 

korrekt identifiera samtliga tre komponenter. 59 % var bekväma med att diskutera stört 

ätbeteende och menstruationsdysfunktion med kvinnliga idrottare. 84 % ansåg att 

menstruationsrubbningar i samband med träning inte var ett normalt tillstånd, 16 % ansåg 

därmed att detta var normalt. 26 % hade behandlat kvinnor inom triaden inom de senaste tolv 

månaderna. 48 % som hade behandlat kvinnor i triaden inom de närmsta tolv månaderna 

uppgav att de alltid (26 %) eller ibland (22 %) hade strategier eller metoder för prevention, än 

enbart screeningverktyg. Studien kom fram till att kunskapen om den kvinnliga idrottstriaden 

måste bli bättre. 

De vanligaste behandlingsmetoderna fysioterapeuterna använde sig av var samtal med 

idrottaren och hennes föräldrar om bra näringsintag och kalciumtillskott. Fysioterapeuterna 

kunde hänvisa idrottaren till att kontakta läkare för att ta reda på orsaken till 

menstruationsdysfunktionen och för att utesluta andra orsaker till 

menstruationsdysfunktionen som exempelvis graviditet eller metaboliska/endokrina 

sjukdomar. De kunde även hänvisa idrottaren till att kontakta läkare för att undersöka 

bentätheten med hjälp av DXA. Även prata med läkaren om intag av preventivmedel, såsom 

p-piller, för att kontrollera menstruationscykeln samt att hänvisa till dietist för att få hjälp 

med näringsintag (Pantano, 2008).  

Andra mindre vanliga behandlingsmetoder fysioterapeuten använde sig av var att hänvisa 

idrottarna till att söka hjälp angående den mentala hälsan och ätstörningar. De kunde även 

instruera idrottaren att träna mer styrketräning och även viktbärande träning för att öka 

bentätheten. Till sist kunde fysioterapeuten arbeta med att få idrottaren att öka sitt energiintag 

genom att låta idrottaren skriva under ett kontrakt för att öka i vikt vid viktnedgång och vid 

en för låg vikt samt även att diskutera detta med läkare, dietist och tränare (Pantano, 2008).  
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5. Diskussion  

5.1 Metoddiskussion 

Endast tre databaser har använts då dessa ansågs vara de mest relevanta databaserna för att 

besvara syftet. En styrka med studien var att flera dubbletter hittades vid artikelsökningarna. 

För att hitta artiklar till syfte a har tolv olika sökningar med olika sökord använts. Detta ses 

som en styrka med studien då forskningsområdet har sökts av bra.  

För att söka artiklar till syfte a om förekomsten av den kvinnliga idrottstriaden har endast 

sökordet “the female athlete triad” använts. Det resulterade då i många träffar som därefter 

granskades. Fler sökord kunde ha använts för att minska antalet träffar att granska. Men på 

detta sätt ökas chansen att alla relevanta artiklar som finns publicerade om detta ämne nu 

finns med i denna litteraturstudie. Artikelsökningen angående det fysioterapeutiska 

omhändertagandet, syfte b, resulterade endast i en artikel. Eftersom många sökningar och 

även sekundärsökning gjordes är detta den enda artikel som har hittats angående ämnet. 

Därför kommer endast slutsatser av denna artikel kunna dras.  

Alla artiklar utom en var etiskt godkända. Vi valde ändå att inkludera denna artikel eftersom 

den kändes relevant utifrån syftet.  

5.1.1 Kvalitetsgranskning av artiklarna 

Ingen kvalitetsgranskning av de inkluderade artiklarna har gjorts. Detta eftersom det är svårt 

att kvalitetsgranska dessa typer av studier, deskriptiva epidemiologiska studier. Att ingen 

kvalitetsgranskning har genomförts kan ses som en svaghet med studien då det är oklart om 

studierna uppfyller god kvalitet. Detta kan påverka resultatets trovärdighet.  

5.2 Resultatdiskussion 

För att besvara syfte a har 16 artiklar inkluderats. Samtliga artiklar kom fram till att en låg 

energitillgänglighet, menstruationsdysfunktion och en låg bentäthet förekommer hos 

kvinnliga idrottare. Förekomsten varierade mellan studierna och kvinnliga idrottare som 

representerade olika idrotter har studerats. 
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5.2.1 Låg energitillgänglighet 

Förekomsten av en låg energitillgänglighet var stor i en del av studierna. Detta sågs 

framförallt i tre av dem (Goodwin et al, 2014; Coelho et al, 2013; Quah et al, 2009). I dessa 

studier studerades medel- och långdistanslöpare, 92 % hade ett nedsatt/lågt energiintag 

(Goodwin et al, 2014), tennisspelare, 91,7 % hade där en låg energitillgänglighet (Coelho et 

al, 2009) idrottare från ett antal olika idrotter och där sågs 89,2 % med låg 

energitillgänglighet (Quah et al, 2009). 

Det finns många orsaker till att idrottare äter för lite. I vissa fall kan det bero på okunskap om 

hur mycket kroppen behöver i förhållande till träningsmängden. Därför skulle besök hos 

dietist vara bra, för att där få hjälp med exempelvis kostschema. Idrottare som medvetet äter 

för lite förekommer också. Då kan även någon form av ätstörning vara inblandad. Detta 

förekommer oftast i större utsträckning hos idrottare där en låg kroppsvikt är att föredra 

(Nattiv et al, 1997).  

Så var dock inte fallet i två av de inkluderade studierna där 45 % av simmarna 

(Schtscherbyna et al, 2009) och 42 % av roddarna hade någon form av ätstörning (Dimitriou 

et al, 2014). Dessa idrotter är inte beroende av kroppsvikten, men ätstörningar förekom ändå i 

stor utsträckning. Detta skulle kunna bero på åldern. Simmarna var i åldrarna 11–19 år 

(Schtscherbyna et al, 2009) och det är oftast i den åldern en ätstörning uppkommer (Papanek, 

2003). Förekomsten av låg energitillgänglighet var även mycket stor i studien på 

tennisspelarna, 91,7 %. Där är idrottarna inte heller lika beroende av kroppsvikten. Trots 

detta hade nästan alla ett för lågt energiintag (Coelho et al, 2009). Då kan även någon form av 

ätstörning vara inblandad, även med tanke på deras ålder, 12–19 år. Det är ofta i den åldern 

ätstörningar börjar (Papanek, 2003).  

Kvinnliga idrottare jämför sig med varandra och det går exempelvis lättare att springa med en 

lägre kroppsvikt (Papanek, 2003). En god balans är därför viktig att hitta. I en annan studie 

fann de exempelvis att 46,7 % av kvinnorna som utövade viktberoende idrotter hade kliniska 

ätstörningar, medan endast 19,8 % av de som utövade icke viktbärande idrotter hade det 

(Torstveit, Rosenvinge & Sundgot-Borgen, 2007). Detta visar på att val av idrott har en stor 

påverkan på hur man bör se ut. Studien på medel- och långdistanslöpare visar på detta. Där 

hade 92 % en låg energitillgänglighet (Goodwin et al, 2014).  
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5.2.2 Menstruations dysfunktion 

Många studier visar att menstruationsdysfunktion är vanligt förekommande bland kvinnliga 

idrottare. Allra störst förekomst visade Dimitriou (2014) med 83 %. I studien av Melin från 

2015 visade hela 60 % av kvinnliga deltagarna ha någon form av menstruationsdysfunktion. 

Störst antal deltagare hade tillståndet sekundär amenorré. Kvinnorna i dessa två studier var 

över 18 år och kan därför ha haft sin mensdebut. Därför är det troligtvis mer förekommande 

med sekundär amenorré bland kvinnliga idrottare i den åldern (Dimitriou et al, 2014; Melin et 

al, 2015). Dansarna i Friesens (2011) var i åldrar 18–25 år och där hade 41 % tillståndet 

sekundär amenorré. Majoriteten av alla studier tyder på att det är mer vanligt förekommande 

med sekundär amenorré i förhållande till kvinnornas ålder.  

Resultatet visar att det förekommer mer menstruationsdysfunktion inom idrotter där 

idrottarna är beroende av kroppsvikt och inom estetiska idrotter. Quah (2009) såg i sin studie 

på kvinnor mellan 13–30 år att förekomsten av menstruationsdysfunktion var 47 % bland 

deltagare i gruppen som bestod av estetiska idrotter. Idrotterna i studien var gymnastik och 

kroppsviktsberoende idrotter. I den andra gruppen som studerade lagidrottare hade endast 14 

% menstruationsdysfunktion. Detta visar att det är mer vanligt förekommande med 

menstruationsdysfunktion inom idrotter som är viktberoende.  

Även i Beals & Manore (2002) varierade menstruationsdysfunktionen mellan idrotterna. 

Bland estetiska idrotter som cheerleading och gymnastik hade kvinnorna betydligt senare 

menstruationsdebut än kvinnorna som tävlade i lagidrotter. 43 % av gruppen med estetiska 

idrotter hade en oregelbunden menstruationscykel jämfört med 24 % inom lagidrotter. Det 

visar att menstruationsdysfunktion varierar mycket mellan idrotter. Orsaken till detta beror på 

ett för litet energiintag i förhållande till hur mycket de förbrukar.  

I en annan studie gjord på 30 kvinnliga balettdansare i åldrarna 15–19 var 50 % av 

balettdansare underviktiga, 67 % hade låg kroppsfetthalt, 20 % hade sekundär amenorré och 

10 % hade oligioamenorré (Stokić, Srdić & Barak, 2005). 

Kroppsfetthalten är en faktor för att menstruationen ska fungera optimalt. En för låg kropps 

fetthalt och en för låg kroppsvikt är en av orsakerna till att menstruationsdysfunktion kan 

uppkomma (Lindén Hirschberger, 2014). En låg kroppsfetthalt är en orsak till tillståndet 

amenorré, dock kan kvinnor med normal kroppsfetthalt också uppleva amenorré. 

Kroppsfetthalt under 17 % kan leda till amenorré medan en kroppsfetthalt över 22 % är 
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optimalt för regelbunden mens. Bland många idrottande kvinnor varierar kroppsfetthalten 

mellan 12 %-16 % beroende på idrott (Stokić, Srdić & Barak, 2005). Kvinnor som utövar 

estetiska idrotter, uthållighetsidrotter och idrotter som är indelade i viktklasser, där en låg 

kroppsfetthalt och kroppsvikt är önskvärt för att öka prestationen, har en ökad risk för 

amenorré (Lindén Hirschberger, 2014).  

5.2.3 Låg bentäthet   

Benhälsan hos de kvinnliga idrottarna varierade i de inkluderade studierna. De som utmärkte 

sig mest var studien på kenyanska medel- och långdistanslöpare, där 76 % hade en låg 

bentäthet (Goodwin et al, 2014). Även i studien av Melin et al (2014) där uthållighetsidrottare 

studerades var förekomsten relativt stor, 45 % och i studien på roddare där 57 % sågs med låg 

bentäthet (Dimitriou et al, 2014).  

Viktbärande träning som ger en högre belastning på kroppen, som exempelvis löpning, 

stärker skelettet (Wolff, Van Croonenborg, Kemper et al, 1999). Studien på roddarna hade en 

hög siffra av låg bentäthet, vilket kan bero på att deras träning inte ger så hög stötbelastning 

på kroppen (Dimitriou et al, 2014). Även i studien på simmarna var förekomsten av låg 

bentäthet relativt hög. Simning ger inte heller samma effekt på skelettets uppbyggnad som 

löpning gör. I studien på löparna var förekomsten av låg bentäthet som störst med 76 % 

(Schtscherbyna et al, 2009). Detta skulle kunna bero på ett för dåligt näringsintag. 

I en av studierna studerades kvinnor från ett antal olika idrotter. 8,3 % av de som utövade 

idrotter som inte var beroende av kroppsvikten hade där en låg bentäthet, medan 13,3 % av de 

som var beroende av kroppsvikten hade en låg bentäthet (Quah et al, 2009). Detta visas då 

även här, att idrottare beroende av kroppsvikten har en låg bentäthet i större utsträckning.  

En låg bentäthet ökar sedan risken för stressfrakturer och skador (Nattiv et al, 2007). I en av 

studierna kom de fram till att 65,9 %, respektive 34,3 % av collegeidrottarna hade någon 

form av muskel- respektive skelettskada, vilket är en relativt stor förekomst (Beals & 

Manore, 2002). Även i Muia et als (2016) studie var förekomsten av stressfrakturer hos de 

kvinnliga löparna 16 %. I en annan studie om den kvinnliga idrottstriaden kom de fram till 

detta (Rauh, Nichols & Barrack, 2010). Idrottare med en BMD z poäng lägre än -2,0 hade 4,5 

gånger större risk att sedan drabbas av skada, än de med en normal benmineraldensitet (Rauh, 

Nichols & Barrack, 2010). Detta visar att skelettskador kan vara ett resultat av en låg 

bentäthet.  
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Fysisk aktivitet och framförallt viktbärande träning har en positiv inverkan på bentätheten 

(Wolff, Van Croonenborg, Kemper et al, 1999). Då benmassan byggs upp under barndomen 

är det därför viktigt att röra på sig och även äta bra och näringsrik kost. Även genetiken kan 

ha en påverkan, men då detta inte går att påverka är det desto viktigare med träningen och 

kosten (Barrack et al, 2011). Detta borde därför alla föräldrar tänka på gällande sina barn. 

Mer idrott i skolan borde införas. Fysioterapeuter borde vara mer delaktiga i skolor för att se 

till att barnen får tillräckligt med idrott. Dietister borde även arbeta på skolor för att se till att 

skolmaten innehåller rätt näringsmängd.  

5.2.4 Triadens komponenter  

Resultatet visade att det var vanligast förekommande med två triad komponenter och av 

kombinationen låg energitillgänglighet/ätstörningar och menstruations dysfunktion. Detta 

tyder på att det kan förekomma en otillräcklig kunskap gällande energibehovet i relation till 

energiåtgången. Träning medför en ökad energitillgänglighet och många idrottare tillför inte 

tillräckligt med energi i relation till vad de gör av med. Ibland är det på grund av okunskap 

men också ett medvetet val bland idrottare. Det finns bristande kännedom om energibehovet i 

förhållande till mängden träning bland idrottare och bland tränare (Lindén Hirschberger, 

2014).  

Låg energitillgänglighet kan ofta bero på någon form av ätstörning (Schtscherbyna et al, 

2009; Nichols et al, 2006; Dimitriou et al, 2014). Det kan vara en svår balansgång mellan 

mycket träning och rätt kosthållning och rätt energiintag, speciellt inom vissa idrotter. 

Framförallt inom idrotter där vikten eller utseende är en faktor för prestationen. Vissa 

idrottare kan utveckla en ätstörning i samband med eller på grund av idrotten. Många 

idrottande kvinnor upplever stress och press över att prestera. Det kan bli en ständig jakt på 

resultat som tillslut kan bli en jakt efter kilon. En del kan pressa sig ned i vikt för att uppnå en 

viss vikt i tron och hopp om att prestera bättre inom sin idrott. Ätstörningar inom idrotten 

ligger på mellan 20–30 % i många studier gjorda på kvinnliga idrottare (Lindén Hirschberg, 

2014).   

En annan studie av Sundgot-Borgen & Torstveit (2004) på norska idrottare visade att 

förekomsten av ätstörningar är större bland idrottare än inom den vanliga befolkningen och 

desto vanligare inom estetiska-och viktrelaterade idrotter än övriga idrotter (Sundgot-Borgen 

& Torstveit, 2004).   
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I studien av Melin et al (2015) hade kvinnorna normala BMI, men triad relaterade 

komponenter var ändå vanligt förekommande. Därför är prevention och behandling av den 

kvinnliga idrotts triadens komponenter viktigt. Att kvinnorna är normalviktiga, men ändå 

uppfyller kriterierna för komponenter kan bero på att ett för litet energiintag leder till en 

negativ energibalans vilket gör att kroppen hamnar i svält (De Souza et al, 2014). Låg 

energitillgänglighet och menstruationsdysfunktion kan förekomma även om idrottaren har en 

stabil kroppsvikt. BMI kan ge ett missvisande resultat och är därför inte anpassat för 

idrottare.  

5.2.5 Fysioterapeutiska omhändertagandet  

Det fysioterapeutiska omhändertagandet av den kvinnliga idrottstriaden är lite beforskat. 

Endast en artikel om detta är inkluderad i denna litteraturstudie. Mer forskning behövs, då 

detta är ett viktigt ämne som kräver ett gott omhändertagande.  

16 % av fysioterapeuterna i denna studie ansåg att menstruationsrubbningar i samband med 

träning hos kvinnliga idrottare var normalt (Pantano, 2008). För att kunna hjälpa drabbade 

kvinnor är det en självklarhet att som fysioterapeut lyfta och betona att en fungerande 

menstruation är viktigt och ett tecken på att kroppen mår bra.  

61 % av fysioterapeuterna svarade att de kände till de tre komponenterna i den kvinnliga 

idrottstriaden. Men endast 21 % kunde korrekt identifiera samtliga tre komponenter. 

Kunskapen om den kvinnliga idrottstriaden behöver bli bättre. Detta för att minska på 

förekomsten av dessa tillstånd och för att kunna behandla drabbade idrottskvinnor (Pantano, 

2008). Även andra studier visar på att kunskapen om den kvinnliga idrottstriaden är 

bristande. 48 % av läkarna, 43 % av fysioterapeuterna och 10 % av coacherna i en studie 

kunde korrekt identifiera triadens tre komponenter. Endast 9 % av läkarna var sedan bekväma 

att behandla kvinnorna (Troy, Hoch & Stavrakos, 2006). 59 % av fysioterapeuterna var 

bekväma med att diskutera ätstörningar och menstruationsdysfunktion med kvinnorna 

(Pantano, 2008). Att 41 % av fysioterapeuterna inte kände sig bekväma med detta beror nog 

på en bristande kunskap. En god kunskap kan göra att man blir mer bekväm att prata kring 

ämnet.  

Idag har fysioterapeuter för lite kunskap med sig från grundutbildningen för att kunna fånga 

upp och eventuellt behandla idrottare med ett för lågt energiintag. Mer kunskap om detta 

borde därför införas under utbildningen. En god kunskap om området gör att man blir mer 
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bekväm att sedan diskutera ämnet. Fysioterapeuten kan tysta ner myter kring triaden. 

Påståenden som “Ju smalare desto bättre”, “Det är normalt att inte ha regelbunden 

menstruation när man idrottar” eller “Stressfrakturer är vanligt när man tränar” är myter som 

fysioterapeuten kan diskutera med både idrottaren och anhöriga (Stickler, Hoogenboom & 

Smith, 2015).  

Fysioterapeuter ska inte diagnostisera triadens komponenter, utan hänvisa eller remittera 

idrottaren till annan vårdpersonal för behandling (Stickler, Hoogenboom & Smith, 2015). I 

detta fall går det inte att säkerställa att idrottaren sedan kontaktar en läkare. Eftersom det ofta 

är minderåriga tjejer som är drabbade ser förhoppningsvis föräldrarna till att tjejerna får 

vidare hjälp och behandling av framförallt läkare och dietist. Fysioterapeuter bör direkt kunna 

remittera patienten vidare till all annan vårdpersonal. Detta för att öka chansen att patienten 

får vidare hjälp och behandling. Om fysioterapeuter inte direkt kan remittera patienten vidare 

måste patienten själv ta ansvar att kontakta tex läkare. Detta kan dock göra att de väljer att 

inte söka vidare och problemet kvarstår.   

En tillräcklig energitillgänglighet är grunden i den kvinnliga idrottstriaden. Ett för lågt 

energiintag är den onda cirkelns start. Detta kan i sin tur leda till menstruationsdysfunktion 

och därefter en försämrad benhälsa. Det är därför viktigt som fysioterapeut att kunna 

identifiera om idrottaren har ett tillräckligt energiintag i förhållande till deras energiåtgång. 

Fysioterapeuten behöver mer kunskap om näring och näringsintag för att kunna fånga upp 

och identifiera kvinnor som ligger i riskzonen. När idrottaren söker hjälp hos fysioterapeut 

för en skada har de osunda beteendet med ett för lågt energiintag förmodligen pågått under en 

längre period och på grund av detta blir det svårt att fånga upp idrottaren innan det gått för 

långt. Fysioterapeuter borde finnas tillgängliga på skolor, för det är ofta i tidiga tonåren detta 

börjar och även inom klubblag för att där kunna förebygga att denna problematik uppstår.  

6. Klinisk reflektion  

Det ligger i fysioterapeutens ansvar att utbilda och sprida kunskap om triadens komponenter 

för idrottaren, tränare, föräldrar, sjukvårdsteamet runt idrottaren och andra anhöriga 

Fysioterapeuten arbetar även med prevention inom den kvinnliga idrottstriaden (Stickler, 

Hoogenboom & Smith, 2015). Fysioterapeuten kan medvetandegöra och informera 

närstående hur de kan läsa av varningssignaler eller varningstecken på symtom på en 

ätstörning eller stört ätbeteende. De kan tysta ner myter gällande menstruation och 
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näringsintag, övertyga idrottaren om mer vila, minska på träning och tävling och så vidare 

(Grassel et al, 2003). Fysioterapeuten ska se till hela människan och samarbetar tillsammans 

med andra professioner inom hälso-och sjukvården (FYSS, 2017). 

Av den anledningen behöver fysioterapeuten ha tillräcklig kunskap för att kunna identifiera, 

undersöka och ha strategier för att kunna behandla, hänvisa, hantera och sätta in lämpliga 

åtgärder för den kvinnliga idrottaren. Har fysioterapeuter tillräcklig kunskap inom ämnet blir 

det sedan mer bekvämt att i sin kliniska verksamhet diskutera detta med den drabbade 

idrottaren, föräldrar och tränare.  

7. Konklusion  

En låg energitillgänglighet, menstruationsdysfunktion och en låg bentäthet förekommer hos 

kvinnliga idrottare. Förekomsten varierade utifrån idrotter och ålder. Anledningen till en låg 

energitillgänglighet berodde på en ätstörning eller okunskap. Förekomsten av två triad 

komponenter var vanligast och då kombinationen låg energitillgänglighet/ätstörning och 

menstruationsdysfunktion. Promotion, prevention och behandling av den kvinnliga 

idrottstriaden är idag inte tillräckligt beforskat. Denna litteraturstudie fann endast en studie 

med ett fysioterapeutiskt perspektiv. De vanligaste behandlingsmetoderna fysioterapeuterna 

använde i den studien var att diskutera med idrottaren och hennes föräldrar angående 

näringsintag och kalciumtillskott samt att hänvisa idrottaren vidare till läkare och dietist. Det 

behövs mer kunskap och forskning kring den kvinnliga idrottstriaden för att kunna upptäcka 

problematiken i tid och för att ett optimalt omhändertagande ska kunna ges.  
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Bilaga 2 

Tabell över artikelsammanställning  

Författare, publiceringsår Syfte Metod Resultat 

1. Beals & Hill (2006).  Förekomsten av 

ätstörningar, 

menstruations 

dysfunktioner och låg 

benmineraltäthet hos 

kvinnliga 

collegeidrottare.  

112 amerikanska 

collegeidrottare från 

7 olika idrotter med 

en medelålder på 19,5 

år.   

Ätstörningar: 28 (25%) 

Menstruations dysfunktion: 29 (26% 

Låg BMD med z-poäng under -2,0: 2. 

Triad komponenter: 10 idrottare hade 2 triad 

komponenter: 1 med ätstörning och låg 

BMD, 9 med ätstörning och MD. 1 idrottare 

hade alla 3 triad komponenterna. 

2. Beals & Manore (2002).  Förekomsten av 

ätstörningar, 

menstruations 

dysfunktion och 

muskuloskeletala skador i 

en stor grupp av kvinnliga 

collegeidrottare. 

425 kvinnliga 

collegeidrottare från 

7 olika universitet i 

USA.  

Ätstörningar: anorexia 3,3% och bulimi 

2,3%.  

MD: 31%.  

Muskel-och skelettskador: 65,9% respektive 

34,3%. 

3. Coelho et al (2013).  Förekomsten av 

ätstörningar och möjliga 

hälsokonsekvenser hos 

kvinnliga tennisspelare.  

45 tennisspelande 

tjejer från Rio de 

Janiero: 24 idrottare 

och 21 kontroller, 

mellan 12–19 år.  

Låg energitillgänglighet: 91,7% 

MD: 33,3% 

Låg BMD: 25% 

Triad komponenter: Samtliga 3 triad 

komponenterna förekom endast hos 1 

idrottande tjej.  

4. Dimitriou et al (2014).  Granska BMD och 

sambandet mellan BMD, 

menstruations historia, 

ätstörning, 

träningshistorik och 

smärta i revbenen bland 

kvinnliga lättvikts 

roddare.     

21 kvinnliga lättvikts 

roddare från 9 olika 

roddklubbar i 

Storbritannien: 12 

aktiva och 9 icke 

aktiva.   

Ätstörningar: 42% (bland aktiva) 

MD: 83% (bland aktiva) 

Låg BMD: 57 % (bland alla) 

 

5. Friesen et al (2011).  Kroppssammansättning, 

benmineral densiteten, 

ätbeteenden och 

31 dansare i åldrarna 

18–25 år.  

Ätstörningar: 12,9%.  
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menstruations 

dysfunktionen bland 

kvinnliga collegedansare.  

MD: 41%.  

Låg BMD: Normalt 

Triad komponenter: Två komponenter (låg 

energitillgänglighet och menstruations 

dysfunktion) vanligast förekommande.  

  

6. Goodwin et al (2014).  Förekomsten av den 

kvinnliga idrottstriaden 

hos kenyanska kvinnliga 

elitidrottare och icke-

idrottare.   

25 kvinnliga medel- 

och långdistanslöpare 

och 14 icke-idrottare 

i åldrarna 18–30 år.  

Triad komponenter: 10% (4) av idrottarna 

hade alla 3 triad komponenterna.  

20% (5) hade kombinationen låg 

energitillgänglighet och menstruations 

dysfunktion.  

56% (14) hade låg energitillgänglighet och 

lågt BMD.  

4% (1) hade menstruations dysfunktion och 

lågt BMD.  

7. Hoch et al (2007). Förekomsten av den 

kvinnliga idrottstriaden i 

en triathlonklubb.  

15 kvinnor från en 

triathlonklubb i 

åldrarna 35±6 år.  

LET: 60%.  

MD: 40%.  

Låg BMD: Vanligt i ryggraden (L2-L4) och 

i vänster höft. 

Triad komponenter: 60% hade minst en 

komponent i triaden, 27% hade två 

komponenter (ätstörning och historia med 

amenorré). 

8. Hoch et al (2009). Förekomsten av den 

kvinnliga idrottstriaden 

hos high school 

idrottare, jämfört med 

icke idrottande 

kontroller. 

80 kvinnliga high 

school idrottare från 

olika idrotter. 80 

kvinnliga icke 

idrottande kontroller. 

Samtliga i åldrarna 

13–18 år. 

LET: 36%. 

MD: 54%. 

Låg BMD: 13%. 

Triad komponenter: 1 idrottare hade alla 3 

triad komponenterna. 3 hade kombinationen 

lågt BMD och låg energitillgänglighet. 6 

hade MD och lågt BMD. 14 hade MD och 

LET. 

9. Melin et al (2015).  Sambandet mellan 

energitillgänglighet, 

menstruationsrubbning

40 uthållighets 

idrottande kvinnor 

mellan 18–38 år 

MD: 60 % (6 oligomenorré, 4 primär 

amenorré och 14 sekundär amenorré) 
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ar och 

energimetabolismen 

och även förekomsten 

av triad relaterade 

faktorer hos 

uthållighets idrottande 

kvinnor.  

från landslag och 

klubblag. Triad komponenter: 20 kvinnor hade 1 triad 

tillstånd, 6 hade 2 tillstånd och endast 1 

kvinna hade alla 3 kliniska triadtillstånd. 

10. Movaseghi et al (2011).  Den kliniska 

förekomsten av den 

kvinnliga idrottstriaden 

bland iranska idrottare. 

786 elitidrottande 

iranska kvinnor 

mellan 13–37 år 

från 33 olika 

idrottsförbund. 

Ätstörning: 9 %.  

MD: 72 deltagare (9,2 %).  

Låg BMD: 9 %.  

Triad komponenter: 3 deltagare (0,4 %) 

hade alla tre komponenterna i triaden.  

11. Muia et al (2016). Förekomsten av 

subkliniska och kliniska 

triad komponenter hos 

kenyanska elitidrottare.  

61 kvinnliga 

kenyanska medel- 

och långdistanslöpare 

med en medianålder 

på 16 år, samt 49 

icke-idrottare. 

LET: 17,9%.  

MD: 32,7%.  

Förekomsten av kliniskt diagnostiserade 

stressfrakturer: 16%.   

12. Nichols et al (2006).  Förekomsten av den 

kvinnliga idrottstriaden 

hos high school 

idrottare. 

170 kvinnliga 

idrottare från 8 olika 

idrotter i åldrarna 13–

18 år, från 6 high 

schools i Kalifornien, 

USA.  

Ätstörningar: 18,2%. 

MD: 23,5%. 

Låg BMD: 21,8%  

Triad komponenterna: 10 idrottare (5,9%) 

hade 2 triad komponenter. 2 (1,2%) hade 

samtliga 3 komponenter.  

13. Pantano (2008).  Beskriva metoder som 

fysioterapeuter i USA 

använder för att 

förebygga och behandla 

den kvinnliga 

idrottstriaden. 

205 fysioterapeuter i 

USA.  

Vanligaste behandlingsmetoderna: Diskutera 

med idrottaren och föräldrarna om bra 

näringsintag, menstruationsproblem osv, 

hänvisa till läkare samt dietist för vidare 

undersökning och åtgärder.  

14. Quah et al (2009).  Prevalensen av den 

kvinnliga idrottstriaden 

och faktorer som är 

associerade med triaden 

bland kvinnor inom 

olika idrotter i Malaysia. 

67 elitidrottande 

kvinnor mellan 13–30 

år från olika idrotter.  

LET: 89,2 %.  

MD: 26,8 % primär amenorré 3,6 %, 

sekundär amenorré 5,3 % och oligoamenorré 

17,9 %.  

Triad komponenter: 1 deltagare (1,9 %) hade 

samtliga tre komponenter.   
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15. Rauh et al (2014).  Sambandet mellan triaden 

och risken för 

muskuloskeletala skador i 

nedre extremitet. 

89 kvinnliga löpare 

från 6 high schools i 

Södra Kalifornien 

mellan 13–18 år.  

Ätstörningar: 11,3 %.  

MD: 21,3 %. 

Låg BMD: 32,6 %.  

38 löpare (42,7%) hade minst en muskel-

skelettskada i nedre extremitet.   

16. Schtscherbyna et al (2009).  Förekomsten av den 

kvinnliga idrottstriaden 

hos kvinnliga 

elitsimmare.  

78 elitsimmare i 

åldrarna 11–19 år.   

Ätstörningar: 44,9%. 

MD: 19,2% 

Låg BMD: 15,4%  

Triad komponenter: Förekomsten av 1, 2, 3 

triad komponenter var 47,4%, 15,4%, 1,3%. 

17. Torstveit & Sundgot-Borgen 

(2005).  

Förekomsten av den 

kvinnliga idrottstriaden 

hos kvinnliga 

elitidrottare och 

kontroller från Norge.  

186 kvinnliga 

idrottare från 66 olika 

idrotter på 

landslagsnivå & 145 

kontroller mellan 13–

39 år. 

8 idrottare (4,3%) uppfyllde samtliga triad 

komponenter. Mellan 5,4–26,9%, beroende 

på vilka komponenter som kombinerades, 

uppfyllde 2 komponenter.  

 

LET: Låg energitillgänglighet  

MD: Menstruations dysfunktion 

Låg BMD: Låg benmineraldensitet  

 

 

 


