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Kitesurfarnas skador 
kartlagda
Kitesurfing är en brädsport på vatten och som använder vinden som 
drivmedel för att nå höga hastigheter, göra höga hopp och andra akro-
batiska rörelser. Vi har undersökt hur utövarna upplever den belast-
ning de utsätts för, vilka skador och problem som finns och hur säker-
heten i sporten kan förbättras.

Ti l l v a T T e n b r ä d s p o r T e r  hör till 
exempel vindsurfing, vågsurfing, wakebo-
arding och kitesurfing. Sporterna finns 
världen över och vågsurfing är den äldsta 
och största, med över en miljon utövare 
bara i Europa (1). En yngre vattenbräd-
sport, där förutsättningarna i Sverige ger 
betydligt fler träningsdagar, är kitesurfing. 
Sporten växer stadigt i antal utövare och 
nätverk som formar sig, även om det är 
svårt att veta exakt hur många deltagare 
som finns då den ännu inte utgår ifrån en 
organiserad verksamhet. I Sverige finns i 
dag flera högt rankade åkare på den 
professionella kitesurfing-touren (2). En 
idrott som kitesurfing påverkas av många 
faktorer. Kombinationen av själva uppgif-
ten och dess mål, de egenskaper som 
utövaren och utrustningen innehar och de 
föränderliga variabler som omgivningen 
bidrar med är avgörande för hur väl 
utövaren lyckas. Det innebär också att 
varje enskild situation kommer att vara 
unik. De resultat som presenteras här 
består av utövarnas erfarenheter, upple-
velser och kunskap om sporten som 
samlats in via observationer, enkäter, 
intervjuer och fokusgrupper. Syftet med 
studierna har varit att undersöka hur 
utövande av kitesurfing går till, hur 
utövarna upplever den muskuloskelettala 
belastningen, vilka skador och problem de 
kan råka ut för samt att upptäcka möjliga 
användarvänlighetsproblem vid förbere-
delsen av utrustningen.

Utövande av kitesurfing
Kitesurfing utövas både som rekreationsi-

drott och tävlingsidrott. De discipliner 
som ingår i tävlingsverksamheten handlar 
om att uppnå högsta möjliga hastighet, 
åka en bana på kortast möjliga tid (likt 
segling och vindsurfing), åka på vågor 
eller göra akrobatiska hopp och tricks 
(freestyle). Den sistnämnda disciplinen är 
den största grenen med avseende på antal 
utövare och uppmärksamhet i medierna, 
och den bedöms subjektivt av domare 
precis som många andra brädsportsgrenar 
(2,3). 

Den forskning som beskriver de fysiska 
krav som ställs på utövaren har framför 
allt undersökt den disciplin där de åker i 
en bana. Forskningen visar att åkaren utö-
var ett relativt statiskt kroppsarbete, med 
en arbetsbelastning på ungefär 80 procent 
av maximal syreupptagningsförmåga 
(VO2max) (3). Den disciplin som kallas 
freestyle, som innehåller hopp och tricks, 
ställer dock helt andra fysiska krav 
eftersom det kan innebära snabba och 
explosiva förlopp som innefattar landning 
från höga höjder (4). I våra studier under-
sökte vi utövare som var på en minst 
medelmåttig nivå, det vill säga klarar att 
ta höjd och utföra kontrollerade hopp 
med kiten. Vi frågade 206 utövare via 
webbenkäter och intervjuade 17 stycken 
om vilka moment de uppfattar som mest 
påfrestande. Svaren visar att 61 procent 
tyckte att hopp och tricks medförde hög 
belastning på det muskuloskelettala 
systemet. På samma sätt ansåg de att 
utförande av många hopp gav upphov till 
träningsvärk, framför allt i magmuskula-
turen. Upplevelsen av hög belastning var 
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Enkäterna som användes distribuera-
des till internationella utövare via internet 
och annonserades på fyra internationella 
forum specifikt inriktade mot kitesurfing. 
Intervjuerna hölls med svenska deltagare 
under kitesurfingsäsongen (april-novem-
ber 2009). De rekryterades vid events och 
via det svenska forumet surfzone.se. 
Förutom frågor om hur utövarna upp-
levde belastning på kroppen ställde vi 
frågor om de skador och andra problem 
som de råkat ut för.

Säkerhet och komfort
Tidigare studier om kitesurfing pekar 
framför allt på brister i säkerheten som 
kan leda till allvarliga olyckor, såsom att 
utrustningen tidigare saknade säkerhets-
anordningar för att frigöra utövaren från 
kiten (5,6). Dock har utrustningen, såväl 
som sporten och idrottsutövandet, 
utvecklats de senare åren och i dag har 
samtliga utrustningar på marknaden en 
”quick-release”, som möjliggör att utöva-
ren kan frigöra sig från kiten. Det finns 
också möjligheter att reglera kraften i 
större utsträckning jämfört med tidigare. 

Trots det sker det fortfarande olyckor. 
En av de studier som presenteras i 
licentiatavhandlingen System analysis of 
kitesurfing: understanding performance 
and injury risk for on-water board sports 
(7) visar att det finns flera möjligheter att 
begå misstag vid förberedelsen av utrust-
ningen, som kan leda till allvarliga 
konsekvenser senare i användningsförlop-
pet. Studien genomfördes genom en 
analytisk utvärdering av användarvänlig-
het och risk för felhantering enligt meto-
diken ”Enhanced Cognitive Walkthrough” 
och ”Predictive Use Error Analysis”, som 
tidigare använts för att förutsäga risker 
hos medicintekniska produkter (8). Det 
innebär att frågor ställs till en fokusgrupp 
som handlar om användarens möjligheter 
att göra rätt, och vad konsekvenserna blir 
om användaren gör fel. De risker som 
pekades ut var exempelvis att fästa 
linorna och andra säkerhetsattribut på fel 
plats eller för löst, att uppgifter utförs i fel 
ordning eller att användaren inte upp-
märksammar att någonting har fastnat 
eller trasslat sig. Studien resulterade i ett 
antal riktlinjer till tillverkare av utrust-
ning för att försöka förebygga fel och för 
att bygga in skydd i produkten så att det 

Kitesurfing är en brädsport på vatten. I de olika tävlingsdisciplinerna ingår att uppnå högsta 
möjliga hastighet, åka en bana på kortast möjliga tid, åka på vågor eller göra akrobatiska hopp 
och tricks. Den sistnämnda grenen har flest utövare och får störst uppmärksamhet i medierna.

störst i mag- och ländryggsmuskulaturen, 
enligt svaren i enkäten (Tabell 1), men 
även lårmuskulaturen var utsatt för hög 
belastning. Hög vindhastighet är en 
bidragande faktor till den upplevda 
belastningen, framför allt den i lårmusku-
laturen. Anledningen till det kan antingen 
vara att dragkraften blir högre vid högre 
vindhastighet, om samma storlek på kite 
används som vid lägre vindhastighet, eller 
att vattenytans struktur förändras och det 
uppstår stötar med högre impuls att 
kompensera för med benen. 
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inte får några allvarliga konsekvenser när 
den hanteras fel. Exempelvis är säkerhets-
systemens funktion, information till 
användaren och märkning sådant som 
borde kunna förbättras. Ytterligare sätt att 
förbättra säkerheten hos produkterna är 
att arbeta fram standarder inom bran-
schen som alla tillverkare bör följa. 

Utöver allvarliga olyckor kan det ju 
också uppstå belastningsskador vid 
kitesurfing, precis som vid allt annat 
idrottsutövande. I det insamlade materia-
let från utövare (enkäter och intervjuer) 
finns också information om skador de 
råkat ut för det senaste året. Tillsammans 
med en tidigare publicerad studie så visar 
materialet att skador orsakade i samband 
med kitesurfing är vanligast förekom-
mande i knä och fot (Tabell 2) (5,9). Enligt 
den studie som vi genomförde inom 
projektet, verkar de flesta skadorna ske i 
samband med hopp och tricks. Ibland har 
även miljöfaktorer påverkat situationen, 
såsom grunt vatten, stenar eller ojämn 
vind. Även utrustningen kan bidra till 
utfallet av skadan. Exempelvis berättade 
flera utövare att ena foten ibland åker ur 
infästningen till brädan innan de ska 
landa efter ett hopp, vilket innebär att det 
kan ske en vridning i det andra benet (den 
andra extremiteten). Andra anledningar 
till skador i benen (nedre extremiteten) är 
den höga impuls som uppstår i landnings-
ögonblicket, eller att kiten fortsätter att 
dra efter ett fall. Utöver skador kring knä 
och fot, vilka stod för 45 procent av de 
rapporterade skadorna (n=251), så 
rapporterades också skador i bål och axel. 
Exempel på sådana var att axeln hoppat 
ut led (dislokation) och skadade revben. 

De typer av skador som rapporterades var 
både mindre och mer allvarliga blåmär-
ken, sår och blödningar (n=50), huvud-
skador (n=10), muskel- och senskador 
(n=47), ledskador (n=101) och frakturer 
(n=28). Bland övriga skador (n=15) fanns 
till exempel öronproblem och inflamma-
tioner. Den inrapporterade skadefrekven-
sen i denna studie var 5,9 skador per 
1 000 timmar utövande av kitesurfing. 
Det tycks stämma väl överens med 
liknande studier som har rapporterat 5,4 
respektive 7,0 skador per 1 000 timmar 
(5,10). 

Vid val av kite, bräda och sele finns ett 
flertal modeller och typer att välja på som 
har olika egenskaper. De intervjuade 
beskrev särskilt väl aspekter som påverkar 
komfort och prestation vid valet av sele 
och de flesta (16 av 17) använder en sele 
som sitter fäst till midjan. De påpekar 
också att det är viktigt att hitta en sele 
som passar bra, sitter på plats kring 

Tabell 1. Upplevd muskelbelastning. Skattad som låg, medel och hög för respektive kroppsregion
Not: Antal svarande (n) var 206.

Kroppsregion Låg (n)   Procent Medel (n) Procent Hög (n) Procent

Thorakalrygg 76 36.9 92 44.7 27 13.1

Axel/Skuldra 34 35.0 86 41.7 43 20.9

Arm 27 13.1 125 60.7 50 24.3

Mage 34 16.5 88 42.7 70 34.0

Ländrygg 49 23.8 86 41.7 66 32.0

Framsida lår 54 26.2 82 39.8 58 28.2

Baksida lår 77 37.4 93 45.1 25 12.1

Vad 75 36.4 95 46.1 26 12.6

Fot 94 45.6 73 35.4 31 15.0

Region Skadade 
respondenter 
(antal=79)

Procent av 
totala antalet 
skador (%)

Huvud 4 4.1

Nacke 1 1.0

Bål 15 15.3

Axel/Skuldra 10 10.2

Armar 8 8.2

Höft/Lår 4 4.1

Knä 23 23.5

Fot/Ankel 17 17.3

Annan/okänd 16 16.3

Tabell 2. Antal skador rapporterade per kroppsregion
Not: Några svarande rapporterade mer än en skadad 
region.
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midjan utan att glida upp längs bålen, 
ger ett bra stöd för att behålla hållningen 
och som i viss mån fungerar som skydd 
vid fall. Den bör också vara flexibel och 
inte för stor och klumpig. Samtliga 
svarande hade erfarenheter av selar som 
inte uppfyllde dessa krav, men flertalet 
hade nu hittat en som de är nöjda med. 
Eftersom belastningen vid kitesurfing 
påverkar utövarens kropp i huvudsak via 
selen, fotinfästningen till brädan och via 
den styrande bommen som man håller i 
händerna, är det särskilt viktigt att dessa 
produkter är väl anpassade efter utöva-
rens fysiska förutsättningar och krav på 
komfort.

Fortsatt forskning
De studier som genomförts inom projek-
tet har övergripande beskrivit sporten 
kitesurfing, dess påverkansfaktorer och 
problemområden kopplat till utövandet 
och den utrustning som används. Det är 
nödvändig kunskap för att identifiera 
förändringsbara faktorer, som till 
exempel utrustningen, och därmed bidra 
till en förbättrad säkerhet och komfort 

vid utövandet av sporten. Vi rekommen-
derar fortsatta projekt att fokusera på 
förebyggande arbete för att minimera 
risken för skada, men samtidigt göra det 
möjligt för utövarna att prestera maxi-
malt. Kitesurfing är en idrott som utsät-
ter utövaren för en specifik fysisk belast-
ningssituation, i vissa moment olik den 
som sker i många andra sporter. För att 
klara det utan att det uppstår problem 
måste utövarens förutsättningar och 
utrustningens utformning vara utveck-
lade specifikt för uppgiften. Fortsatt 
forskning har potential att skapa möjlig-
heter för att förbättra förutsättningarna 
genom utveckling av exempelvis trä-
ningsmetoder, beslutsmodeller eller 
utrustning.  

Stort tack till Högskolan i Halmstad och Centrum 
för idrottsforskning för ekonomiskt stöd i projek-
tet, samt till handledare Sofia Brorsson, Marita 
Hilliges och Anna-Lisa Osvalder.
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