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Sammanfattning
Inledning
Triathlon är en uthållighetsidrott där momenten simning, cykel och löpning utförs i en följd.
Svensk triathlon har vuxit beträffande antal utövare och tävlingar sedan år 2005.
Syfte och frågeställningar
Studiens syfte var att undersöka hur de tidigare outforskade svenska triathleter är
fördelade beträffande kön, ålder och huvudsaklig tävlingsdistans, samt vilka skador som
förekommer


Hur ser fördelningen ut mellan män och kvinnor som tränar/tävlar mot viss distans?



Hur ser fördelningen ut mellan olika kategorier av erfarenhet (år av idrottsutövande)
mellan dem som tränar/tävlar mot viss distans?



Hur är prevalensen för olika skador och hur ser skadepanoramat ut?



Hur är prevalensen för skadeproblematik i förhållande till huvudsaklig
tävlingsdistans?

Metod
En enkätundersökning baserad på tidigare internationell forskning bestående av tolv
flervalsfrågor skapades beträffande den svenske triathletens bakgrund, erfarenheter, träningsoch/eller tävlingsdistans och skadeproblematik. Totalt inkom 614 varav 564 (92 %) kompletta
svar. Studiens resultat visar på att triathleter som tränar och/eller tävlar i sprintdistans är de
som är mest skadefria (30 %). Ökad distans ger ökad risk för skador och/eller
överbelastningsproblematik, nästan 18 % av de som tränar/tävlar i längre distans än sprint har
drabbats av akut muskelbristning. Flest andel (49,3 %) triathleter påträffas i olympisk
och/eller halv Ironman-distans. Något fler kvinnor (24 %) än män (15 %) är aktiva inom
sprint och färre kvinnor (27 %) än män (36 %) i ultradistans.
Slutsats
Svensk triathlon och triathleter är i denna studie snarlik fördelade likt tidigare internationell
forskning. Manliga triathleter tränar och/eller tävlar i längre distans än sprint i större
utsträckning (85 %) än kvinnliga (76 %). Det är marginellt fler triathleter som är 40 år eller
äldre och flertalet av triathleterna (85 %) tränar och/eller tävlar i olympisk distans eller längre.
Överbelastningsproblematik är det som svenska triathleter drabbas av i störst utsträckning (60
%), oavsett tävlingsdistans, och vanligen (64 %) drabbas de nedre extremiteterna.

Sökord: Enkätundersökning, skador, Sverige, triathlon, överbelastningsskador

Participants and injuries in Swedish
triathlon

A descriptive study of the Swedish triathletes
regarding sex, age and primarily race distance,
and related injuries

Peter Brandwold

THE SWEDISH SCHOOL OF SPORT
AND HEALTH SCIENCES
Master degree project 17:2015
Master program in Sport Science 2014-2016
Supervisor: Mikael Mattsson
Examiner: Karin Söderlund

Abstract
Introduction
Triathlon is the sport in which the athlete compete in the order swimming, cycling and
running. Swedish triathlon has since year 2005 grown in numbers of practitioners and events.
The aim of this study was to investigate how the previously non-examined Swedish triathlon
have developed regarding numbers of events, practitioners, common injuries for the triathletes
and at what distances the Swedish triathletes train and compete? The issues to be resolved
were:


How is the distribution between the sexes and race distance?



How is the distribution between different categories of experiences (years as athlete)
and different race distances?



What is the prevalence for triathlon injuries and what injuries are there?



What is the prevalence of injuries among the triathletes in different primary race
distances?

The method involved previous international research done in the field to serve as a basis for
the creation of a questionnaire containing twelve multiple choice questions regarding the
Swedish triathletes previous experiences within the sport and previous (if any) injuries
sustained during either practice or race. 614 answers were collected of which 562 (92 %) were
complete. Results from this study shows that the triathletes which are active at the sprint
distance are those who have the highest rate (30 %) of answers with “no injury”. Longer race
distances means an increased risk for overuse injury, almost 18 % of the triathletes which
train and/or compete at the longer distances have suffered from an acute muscle rupture.
Most of the triathletes (49,3 %) in this study were active in the Olympic and/or half-Ironman
distance. The conclusions of this study are that Swedish triathlon and triathletes are
comparable to previous international studies. There is a slight difference between the sexes in
race distance; there are slightly more (24 %) women active in sprint than men (15 %) and
there are slightly less women (27 %) who are active in the Ironman distance than men (36 %).
Among the Swedish triathletes there are marginally more of them who are 40 years of age or
more and 85 % of all the triathletes train and/or race in Olympic distance or longer. The
Swedish triathletes suffers commonly from overuse injury, regardless of race distance, in the
lower extremities. This was the case for 64 % of the triathletes of which who completed the
questionnaire.
Keywords: Injuries, overuse injuries, questionnaire, Swedish triathletes, triathlon
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Förord
Triathlon är en uthållighetsidrott där atleten genomför simning, cykling och löpning i en följd.
Forskningen på triathlon och dess utövare, triathleter, är begränsad i Sverige. Till författarens
kännedom är det fram till dagens datum ingen som har utförlig statistik gällande svensk
triathlon, svenska triathlon-föreningar och spridningen hos triathleterna gällande kön, ålder,
och skador.
Denna studie syftar till att ge ett grundläggande deskriptivt underlag för fortsatt forskning
inom svensk triathlon och dess triathleter. Det är författarens förhoppning att denna studie kan
bidrag till ett ökat forskningsintresse och därigenom leda till minskade skador hos svenska
triathleter.

Stockholm, maj 2015

1. Introduktion
1.1.1 Triathlons ursprung
Grunden till det som idag kallas för triathlon anses ha startats i Frankrike, på 1930-talet, där
tävlingen ”Les trois sports”, sammanfogade tre tävlingar till en. Tävlingen bestod av 3
kilometer löpning, 12 kilometer cykling och det avslutande simningsmoment i Marne.
Däremot brukar man anse att tävlingen som anordnades i Mission Bay (San Diego,
Kalifornien, USA) år 1974 med 46 tävlande (Zwingenberger, et al., 2014) var den första
tävlingen inom modern triathlon (USA Triahlon, 2015). Tävlingen bestod av 450 meter (500
yards) simning, 8 kilometer (5 miles) cykling och avslutades med 9,6 kilometer (6 miles)
löpning.
Triathlon har sedan dess varit en sport där atleter kan tänja på sina gränser och pressa sig
själva inom tre olika idrottsgrenar i ordningsföljden; simning, cykling och löpning.
Variationen inom sporten täcker in både tekniska moment och långvarig belastning på
muskulatur och leder under såväl träning som tävling. Därmed utsätts dessa atleter, triathleter,
för både fysiska och psykiska påfrestningar; viljan att överkomma och besegra elementen
behöver vara väl matchat mot den fysiska kapaciteten.

1.1.2 Modern triathlon
Historiskt sett är triathlon som tidigare nämnt en relativt ny sport; den första Ironmantävlingen anses vara den som gick av stapeln år 1978 i Hawaii, med 15 deltagare (USA
Triahlon, 2015). År 1982 visade amerikanska ABC målgången vid den femte Ironmantävlingen i Hawaii, med 580 deltagare. Denna TV-sändning anses vara den stora anledningen
till att det följande år var tusentals sökande vilket i sin tur ledde till att Ironman-arrangörerna
var tvungna att begränsa antalet tävlande till 1 500 stycken (Friel, 2000). Sedan dess har
deltagande i Hawaii-tävlingen endast varit möjlig att nå via kvalificering och lottning, då
antalet triathleter som vill vara med vida överstiger tillgängliga startplatser.

1.1.3 Distanser inom triathlon
Numera finns triathlon i olika distanser; från de kortare sprintdistanserna som vanligen
innefattar 750 meter simning, 20 kilometer cykling och 5 kilometer löpning upp till de längre
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som kallas långdistans (däribland finns den berömda distansen som ger triathleten titeln
”Ironman”).
År 1985 introducerade USA ett tydligare kategoriseringssystem för olika tävlingsdistanser
inom triathlon, från sprint (korta) till ultra (långdistans) (USA Triahlon, 2015), det är denna
indelning som ligger som grund för de distanser som används internationellt.

I Sverige finns det fyra distanser som används enligt officiella regelverket (Svenska
Triathlonförbundet) och utöver dessa finns det barn- och ungdomstävlingar som kan ha andra
distanser. I tabellen nedan redovisas de distanser som officiella tävlingar ska använda i
Sverige, förutsatt att tävlingarna är sanktionerade av Svenska Triathlonförbundet.
Tabell 1 – Officiella distanser inom triathlon (Svenska Triathlonförbundet, 2014)
Distans

Simning (m)

Cykling (km)

Löpning (km)

Sprint

750

20

5

Olympisk

1500

40

10

Medel (”Halv-Ironman”)

1930

90

21

Lång (”Ironman”)

3860

180

42,2

Internationellt brukar medeldistans benämnas som ”Half-Ironman” och långdistans som
”Ironman”. Ibland benämns även halva Ironman-distansen som ”Ironman 70,3” vilket syftar
på den totala distansen angivet i miles; 1,2 mile (1,9 km) simning + 56 mile (90 km) cykling +
13,1 mile (21,1 km) löpning, vilket totalt blir 70,3 miles (Ironman , 2015).

1.1.4 Triathlon – internationellt
Triathlon i USA har vuxit genom åren beträffande både utövare, tävlingar och föreningar. År
1983, nio år efter den första triathlontävlingen, genomfördes 46 tävlingar och det fanns färre
än 100 registrerade triathleter.

Tjugotre år (1997) efter tävlingen i Mission Bay fanns det 16 212 licenserade triathleter i
USA och år 2007 översteg antalet 100 000 (Friel, 2001). I samband med att triathlon fick vara
med på OS ökade antalet ytterligare, år 2011 deltog ca 500 000 triathleter i någon av de 4334
tävlingar som genomfördes i USA (Zwingenberger, et al., 2014).
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I slutet av 2008 genomfördes en större undersökning på aktiva triathleter i USA (The Mind of
the Triathlete, by TribeGroup LLC) med syfte att undersöka många olika faktorer, från ålder
och kön till socioekonomisk status. Företaget fick in nästan 15 000 svar och i tabell 2
redovisas de svarandes genomsnittsålder, andel i ålderskategorier och könsfördelning (Tribe
Group & USA Triathlon, 2009).
Tabell 2 – Amerikanska triathleter (Tribe Group & USA Triathlon, 2009)
Genomsnittsålder

Under 25 år

25-39 år

40+ år

Andel kvinnor

Antal svar

38,4 år

7%

48,4 %

42,9 %

40 %

~ 15 000

Australien är en annan nation med många deltagare och stort forskningsintresse. Under
säsongen 2005-2006 var det uppskattningsvis 160 000 triathleter som deltog i tävlingar och
event inom landet (Goslinga, et al., 2008). Antalet licenserade triathleter har ökat i Australien
under de senaste åren; från 9 755; 2010-2011 till 20 554 år 2013-2014 triathleter aktiva i
någon av landets 182 föreningar (Triathlon Australia, 2014).
I tabellen nedan redovisas en sammanställning per nation om hur deltagandet inom triathlon
var i USA år 2013, Australien år 2014 och Sverige år 2014.
Tabell 3 – Triathlon i siffror
Land

Föreningar

Medlemmar

Andel kvinnor

Största ålderskategori

Antal event

USA

1 036

495 330

36,5 %

40-44 år (30 %)

4 327

Australien

182

20 552

37 %

25-54 år (75 %)

850

Sverige

195

Saknas

Saknas

Saknas

59

1.1.5 Svensk triathlon
”Triathlon är en uthållighetsidrott där momenten simning, cykel och löpning utförs i en följd.
Det är en modern livsstilsidrott som kännetecknas av fart, styrka och uthållighet”.
(Svenska Triathlonförbundet, 2012)

År 1984 var det Svenska Triathlonförbundet en tillfällig lösning, provisorium, till Sveriges
Militära Idrottsförbund. Det dröjde nio år innan det tillfälliga förbundet lämnade den
provisoriska statusen och fick interimistiskt status, det innebär ”tills vidare”, så först 1993
kom förbundet att klassas som eget förbund. Kort därpå, år 1995, röstades Svenska
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Triathlonförbundet (STF) in som självständigt specialförbund och medlem i
Riksidrottsförbundet vid Riksidrottsmötet (Svenska Triathonförbundet, 2014).

Den första officiella triathlon-tävlingen i Sverige genomfördes i Uppsala år 1983 (Svenska
Triathonförbundet, 2014). Det dröjde elva år innan Kalmar Triathlon anordnade den första
långdistans-tävlingen (Ironman-distans) i Sverige under namnet ”Järnmannen”. Tävlingen
blev år 2012 en del av WTC och kallas sedan dess ”Ironman Kalmar”.

Triathlon är sedan år 2000 en av de 28 sporterna i de Olympiska sommarspelen. OS-distansen
för triathlon innefattar 1500 meter simning, 40 km cykling och 10 km löpning.
Svensk triathlon har, jämfört med till exempel USA och Australien, relativt få utövare. STF
har som verksamhetsmål att år 2016 ha 3 000 licenserade utövare (Svenska
Triathlonförbundet, 2012) vilket kan jämföras med att det finns cirka 3 300 svenska
fotbollsföreningar (Svenska Fotbollsförbundet, 2009). De svenska triathlon-föreningarna var
170 stycken år 2013 och 195 stycken år 2014. Dock ska man ta till hänsyn att triathleter kan
tävla på motionsnivå utan att tillhöra en förening, så antalet aktiva triathleter kan vara
betydligt fler än de triathleter som är anslutna till föreningarna.

Enligt STF genomfördes det 59 officiella tävlingar under 2014, vilket är det näst högsta av de
officiella resultaten som finns redovisade på förbundets hemsida, från år 2005. I tabellen
nedan redovisas antalet officiella tävlingar från förbundets hemsida mellan åren 2005-2014.
Tabell 4 – Officiella triathlon-tävlingar genomförda i Sverige (Svenska
Triathlonförbundet, 2014)
Årtal

2005 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Antal

23

14

20

25

27

39

42

62

59

10

Ökningen i tävlingar och event på senare år kan betyda att sporten anses ha växt. Dock
behöver inte antalet tävlingar i sig betyda att det finns fler triathleter, utan det behövs även
siffror på deltagande vid dessa tävlingar för att styrka huruvida det är fler aktiva
(tävlings)triathleter eller inte. I tabellen nedan redovisas deltagarsiffrorna från Kalmar
Ironman (tabell 8), som är Sveriges enda Ironman-tävling under åren 2003-2014. En tydlig
ökning av deltagarantalet går att konstatera. I tabell 9 redovisas anmälningarna till Sövde
triathlon, vilket är en medeldistanstävling (halv-Ironman). I tabell 10 redovisas anmälda till
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tävlingen i Säter, dock är barn och ungdomar, stafettlag och lag borttagna ur dessa siffror. År
2007, 2008, 2009 avgjordes SM och år 2010 och 2011 hade Säter olympisk distans.
Tävlingen i Stockholm (Vattenfall World Triathlon) år 2014 hade 1164 deltagare i sprint
distans och 1396 i olympisk distans.
Tabell 5 – Antal anmälda till Kalmar Ironman (långdistans)
Årtal

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Antal anmälda

259

293

223

308

420

492

Årtal

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Antal anmälda

542

608

707

1388

1929

2349

Tabell 6 – Antal anmälda till Sövde triathlon (medeldistans)
Årtal

2005

2006

2007

2008

2009

Antal anmälda

79

73

85

123

saknas

Årtal

2010

2011

2012

2013

2014

Antal anmälda

187

184

248

178

198

Tabell 7 – Antal anmälda till Säter triathlon (sprint)
Årtal

2006

2007

2008

2009

2010

Antal anmälda

134

267

276

230

233

Årtal

2011

2012

2013

2014

Antal anmälda

126

125

102

78

1.2 Tidigare forskning
1.2.1 Skador i samband med triathlon
Det har visats att en viss överbelastning behövs för att det ska ske en superkompensation
(förbättring) i berörda leder och muskulatur men om denna belastning blir för stor sker en
negativ utveckling vilket kan leda till smärtproblematik och nedsatt prestationsförmåga
(Meeusen, et al., 2013). Eftersom distanserna vid triathlontävlingar varierar väldigt mycket
innebär det att tiden som triathleten är aktiv under tävling kan skilja sig, från sprintdistanser
som tar under en timme att genomföra till ultradistanser (Ironman) som kan ta upp till 17
timmar att genomföra (McHardy, et al., 2006).
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Utöver själva tävlingarna finns det forskning som visar på att triathleter på elit- och
subelitnivå tränar i genomsnitt 15 timmar per vecka, fördelat mellan de olika grenarna
(Egermann, et al., 2003). Detta kan i sig vara en riskfaktor då skadeincidensen visats öka om
den totala träningsmängden överstiger 10 timmar per vecka (Zwingenberger, et al., 2014)
(Egermann, et al., 2003).

Hos triathleter är överbelastningsskador och dess problematik vanligast förekommande i de
nedre extremiteterna (Zwingenberger, et al., 2014) (Collins, et al., 1989) (Egermann, et al.,
2003) (Burns, et al., 2003). Med nedre extremiteter syftas här på fot-, knä- eller höftled eller
muskulatur nedanför bålen, exempelvis baksida lår, vaden eller sätesmuskulaturen.
Överbelastningsskador innebär att återhämtningen har blivit för låg i relation till den
belastning som aktuell muskel eller led har blivit utsatt för och därmed har
superkompensationen uteblivit och skadeproblematik uppstått. Det är mer vanligt
förekommande med överbelastningsskador än akuta trauma (i de nedre extremiteterna) hos
triathleter (Wilk, et al., 1995). Forskningen tyder på att det är främst cykling och löpning som
ger uppkomst för skadeproblematiken (Zwingenberger, et al., 2014) (Egermann, et al., 2003)
(Wilk, et al., 1995) (Rimmer & Coniglione, 2012). Det finns även vetenskapligt stöd för att
längre distanser ökar risken för skada, och även att tävlingsdeltagande kan vara en riskfaktor
(Zwingenberger, et al., 2014) (Egermann, et al., 2003) (Rimmer & Coniglione, 2012).
Under 2014 var det i Tyskland uppskattningsvis 200 000 aktiva atleter inom sporterna
duathlon och triathlon. Forskning utfördes på dessa atleter och visade att simning (7 %) var
minst skadedrabbat mot cykling (43 %) och löpning (50 %) (Zwingenberger, et al., 2014).
Dock kan skadeincidensen för simning vara underrepresenterad eftersom det inte framgår hur
många som var triahleter respektive duathleter.
En annan riskfaktor för att drabbas av överbelastningsskada är för stor mängd löpträning
under försäsongen. Om triathleten dessutom har drabbats av en skada under försäsongen ökar
risken att drabbas av skada i samma muskulatur under tävlingssäsong (Burns, et al., 2003).

Akuta muskelbristningar (rupturer) inträffar vanligen inom sporter och idrotter som innefattar
höghastighetslöpning, exempelvis sprint (Lysholm & Wiklander, 1987) eller idrotter som
innebär både höghastighetslöpning och pivoterande rörelser, som exempelvis amerikansk
fotboll (Hawkins, et al., 2001) eller rugby (Brooks, et al., 2006). Maraton-löpare har liknande
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skadeproblematik som triathleter; överbelastningsskador i de nedre extremiteterna (Lysholm
& Wiklander, 1987) förekommer oftare än muskelbristningar.
Utöver de skadorna som kan drabba triathleter finns det även viss risk för att de kan drabbas
av uttorkning, främst de triathleter som tränar och tävlar på längre distanser (McGawley, et
al., 2012).

1.2.2 Skademekanismer och skadeuppkomst
Fot. Foten består av 26 ben, 2 sesamben, 57 leder och över 100 ledband
(Riegger, 1988). Vanliga ligament som kan skadas i foten är lokaliserade på fotens utsida,
varav vanligast skadedrabbat är ett av de viktigaste ledbanden för fotens stabilitet, ligament
(lig.) talo-fibulare anterior.
Överbelastningen i foten uppkommer vanligen från upprepade mindre partiella rupturer i
senstrukturen (plantarfascian) är som lokaliserat på fotens undersida, vilket kan uppkomma i
samband med löpning eller hopp. En av de vanligaste diagnoserna är smärtande plantarfascia,
även känt som hälsporre. Detta är en typisk överbelastningsskada i senstrukturen. Ibland kan
en hälsporre synas på röntgen men detta är inte orsak till symtomen (Thomée, et al., 2011).
Knä. Knäleden består av flertal viktiga strukturer; tre leder (två mellan
underben-lårben och en mellan lårben-knäskål), två korsband, två menisker och
kollateralligament (sidoledband). Samtliga av dessa strukturer kan skadas på olika sätt, från
akuta trauma (som ibland innebär våld mot strukturen) till överbelastning.
De flesta ledytorna inuti knäleden är beklädda med hyalinbrosk, vilket är en typ av glidbrosk
som har till uppgift att dämpa stötar och förbättra ledens passform. Om detta brosk skadas är
det oftast svårbehandlat och kan leda till förhöjd degenerativ process, vanligen känt som
artros.
Problematiken som kan uppstå i knäleden, gällande rörlighet, kan mätas genom olika metoder,
två av dessa; laxitet vilket kan mätas objektivt som rörlighet i leden (angivet i millimeter) och
instabilitet vilket inte kan mätas objektivt utan är en upplevelse från patienten.
Överbelastningsproblematik som kan uppkomma i knäleden kan bero på en för snabb ökning
av intensitet av en viss aktivitet, felaktig belastning eller andra yttre faktorer såsom förändrat
underlag. Vanliga diagnoser som nämns i samband med överbelastningssyndrom i knäleden
är patello-femoralt smärtsyndrom (PFSS), hopparknä och löparknä (Thomée, et al., 2011).
Axel. ”Axeln/skuldran är en biomekaniskt komplex kroppsdel. Den är
sammansatt av fyra leder mellan skulderbladet (skapula), nyckelbenet (klavikel), överarmen
(humerus) och ryggen” (Thomée, et al., 2011).
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Axelleden är en av de rörligaste lederna kroppen har och därmed behöver muskelfunktionen
kring leden vara väldigt god för att bibehålla rörligheten och minska risken för olika
smärtsyndrom.
På grund av skada, sjukdom eller inaktivitet kan muskulaturen kring leden få sämre
koordination och mindre styrka vilket kan leda till nedsatt stabiliserande funktion, med eller
utan inslag av smärta. Vanligen benämner man musklerna som ansvarar för axelledens
stabiliserande funktion för rotatorkuffen, det vill säga musklerna supraspinatus, infraspinatus,
subskapularis och teres minor.
Förekommande besvär som kan uppstå i axelleden är överbelastningssmärta,
inklämningssyndrom (impingement) och upplevd instabilitet. Den upplevda instabiliteten kan
delas upp i tre aspekter, att patienten upplever en instabilitet, att leden delvis kommer ur led
(subluxation) eller att leden helt kommer ur led (luxation) (Thomée, et al., 2011).
Lårets muskulatur. Lårets två stora muskelgrupper kallas för quadriceps
femoris (framsida lår) och de ischiocrurala musklerna (även känt som hamstrings, baksida
lår). Musklerna och deras senor kan skadas vid högintensivt arbete (såsom sprint eller hopp)
eller vid lågintensivt arbete (såsom långdistanslöpning eller -cykling). När en muskel eller
sena skadas brukar man benämna det som en ruptur, vilken kan delas upp i del- eller helruptur
beroende på skadans omfattning. Skadan kan ske på ett flertal ställen i muskeln; ruptur i
själva muskelbuken, vid övergången muskel till sena eller i senans infästning mot skelettet.
Vid hastig muskelaktivering, exempelvis vid sprintlöpning, sker skadan oftast i övergången
mellan muskel och sena. Vid direktvåld mot muskeln, exempelvis vid kollision mot ett fast
föremål, uppkommer oftast en djupliggande muskelbristning.
Vid en muskelbristning uppstår det vanligen en intramuskulär eller intermuskulär blödning.
Beroende på typ av skada kan återhämtningstiden variera, om blödningen blir innesluten av
muskelhinnan runt muskelfibrerna, (intramuskulär) tar det längre tid för läkningsprocessen.
Om muskelhinnan spricker (intermuskulär) och blödningen sprider ut sig (syns som blåmärke)
kan kroppen snabbare absorbera skadan och därmed blir läkningstiden kortare (Thomée, et al.,
2011).
Vadens muskulatur. Vadmuskeln, triceps surae, består av två stora muskler vid
namn musculus (m.) gastrocnemius och m. soleus.
Vanligt förekommande akuta skador i vadmuskeln beror oftast på trauma, kraftigt
rotationsvåld eller direktvåld. Överbelastningsskador som drabbar hälsenan (Achilles-senan)
uppkommer oftast av ensidigt upprepad belastning, vid för snabbt ökad träningsmängd,
förändring av underlag, felaktiga skor eller dålig muskelfunktion. Vid del- eller helruptur av
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Achilles-senan brukar höghastighetsaktivitet vara inblandad, exempelvis racketsport eller
sprintlöpning (Thomée, et al., 2011).

1.3 Syfte och frågeställningar
1.3.1 Syfte
Studiens syfte var att undersöka hur svensk triathlons deltagare ser ut beträffande kön, ålder
och huvudsaklig tävlingsdistans, samt vilka skador som förekommer hos svenska triathleter
och dess utbredning inom de olika tävlingsdistanserna:

1.3.2 Frågeställningar
1) Hur ser fördelningen ut mellan män och kvinnor som tränar/tävlar mot viss distans?
2) Hur ser fördelningen ut mellan olika kategorier av erfarenhet (år av idrottsutövande)
mellan dem som tränar/tävlar mot viss distans?
3) Hur är prevalensen för olika skador och hur ser skadepanoramat ut?
4) Hur är prevalensen för skadeproblematik i förhållande till huvudsaklig
tävlingsdistans?

2. Metod
Denna studie använde tidigare genomförd internationell forskning om triathleter och
skadeproblematik som underlag för att skapa en enkätundersökning riktad mot svenska
triathleter. Med hjälp av forskningen har frågeformuläret konstruerat i samråd med forskare
som är väl påläst inom forskningsområdet. I denna undersökning var det upp till varje enskild
svarande att definiera huruvida de ansåg sig vara ”triathlet” eller inte, det ställdes inga krav
från författaren gällande antal träningstimmar per vecka eller tävlingserfarenhet; kravet som
ställdes var att de under år 2014 har varit aktiva inom sporten. Deltagande i undersökningen
skedde utan ersättning, var helt frivilligt och svaren inlämnades anonymt via Internet.
Undersökningen skedde utan inblandning från Svenska Triathlonförbundet.

Enkätundersökningen skedde under mars-april 2015 vilket i Sverige innebär försäsong för de
triathleter som ämnar att tävla under sommaren. Under den perioden pågick det inga större
mästerskap eller tävlingar i Sverige som kan ha påverkat möjligt bortfall, därmed bör studien
med kunna upprepas. Dock spreds enkätundersökningen och information kring studien till
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viss del via sociala medier vilket kan göra det svårare att få tag på exakt samma deltagare;
beroende på vem som delade informationen och när kan information kring studien ha blivit
mer eller mindre lättillgänglig. Vid mailkontakt till föreningar och vid författarens publicering
via sociala medier beskrevs studiens syfte, deltagarnas möjlighet till anonymitet och tydligare
beskrivning över valfriheten att deltag i studien. Hur studiens resultat skulle presenteras
förklarades till viss del i mailet och vid visat intresse av studiens resultat sparade författaren
kontaktuppgifter för att vid färdigställd uppsats skicka en kopia på uppsatsen.
Ursprungsmailet och relevant material angående kontakt med föreningar återfinns under
bilagor IV och V.

2.1 Deltagare
Enkätundersökningen var öppen för alla aktiva kvinnliga och manliga triathleter inom alla
åldrar och som minst hade ett års erfarenhet inom sporten triathlon år 2014.

2.1.1 Inklusionskriterier


Varit aktiv inom sporten triathlon minst ett år (fram till 2014)



Utövade triathlon i Sverige



Hade möjlighet att besvara enkäten under tidsperioden 2015-03-22 till 2015-04-17

2.1.2 Exlusionskriterier


Har inte varit aktiv triathlet under ett år (fram till 2014)



Saknar tillgång till Internet



Saknar tillräckligt goda kunskaper inom svenska språket för att läsa och förstå
enkätundersökningen

2.2 Studiedesign
Studiedesignen är deskriptiv tvärsnittsstudie. Litteratursökningar av tidigare publicerat
material och internationell forskning skedde via databaser (PubMed, Karolinska Institutets
sökmotor reSEARCH, Gymnastik- och Idrottshögskolans publikationsdatabas DiVA). Sökord
som användes redovisas under bilagor III.
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2.3 Mätningar och metodik
Enkätfrågorna skapades av författaren i samråd med erfaren forskare inom ämnet och
baserades med grund i tidigare forskning som innehöll relevanta frågeställningar.
Enkäten skapades via QuestBack Easy Research (version 10.8) vilket är ett redskap som är
tillgängligt via QuestBack Essentials (version 15.1). Enkäten bestod av 12 flervalsfrågor
varav 4 var underfrågor som framkom endast om vissa av svarsalternativ valdes, exempelvis
om personen svarade positivt på frågan ”Har du drabbats av någon form av skada vid tävling,
och i så fall vilken typ?”, då öppnades följdfrågor. Beroende på vilka svar som valdes följdes
vissa frågor med följdfrågor, såsom skadetyp vid uppkommen skada. Enkäten finns i sin
helhet under bilagor I.

2.4 Datainsamling
Enkätundersökningen fanns tillgänglig via Internet och delades även via sociala mediet
Facebook. Sex stycken triathlonföreningar med geografisk spridning i Sverige tillfrågades via
mail att delta i enkätundersökningen. Utöver detta kontaktades en triathlon-hemsida som
innehar över 1 500 medlemmar för att sprida enkäten till deras medlemmar.
Det var möjligt att besvara enkäten under tidsperioden 2015-03-22 till 2015-04-17 och under
denna tidsperiod inkom totalt 614 varav 564 (92 %) svar var kompletta. Totalt fanns 1421
mottagare och detta gav en svarsfrekvens på 43,2 %.

3. Resultat
Det var 182 stycken kvinnor som besvarade enkäten och de tränar och/eller tävlar i 218
distansvariationer. Motsvarande siffror för de manliga triathleterna var 382 triathleter och 524
distansvariationer, vilket innebär att denna enkätundersökning består av 564 triathleter som
har genomfört 742 tränings- och tävlingsdistansvariationer. Med distansvariationer menas här
att triathleterna har haft möjlighet att ange att de är aktiva i fler än en tävlingsdistans (sprint-,
olympisk-, medel- och/eller ultradistans), vilket flertalet av triathleterna är eftersom
distansvariationerna är fler än triathleterna.
Denna enkätundersökning besvarades i större utsträckning av män (68 %) än av kvinnor.
Ursprungsläget för denna studie var att samla in data i tre ålderskategorier (upp till 23 år, 2439 år och 40+ år) men eftersom det inkom för få svar i den yngsta kategorin (totalt 16
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stycken) kommer denna kategori att vävas ihop med mellankategorin (24-39 år) i
resultatdelen.

I tabell 8 detaljredovisas hur fördelningen är mellan män och kvinnor inom respektive
tävlingsdistans. Deltagande inom de olika tävlingsdistanserna skiljer sig åt mellan könen i den
kortare (24 % kvinnor jämfört 15 % män) och längre distanskategorien (27 % kvinnor jämfört
36 % män) och är likvärdiga inom mellankategorin (49 %).
Tabell 8 – Skillnader i triathlon-distans mellan könen
Distans

Kvinnor

Procent

Män

Procent

Sprint

53

24 %

76

15 %

Olympisk/halv-Ironman

106

49 %

259

49 %

Ironman (Ultra)

59

27 %

189

36 %

I tabell 9 redovisas triathleternas tränings- och tävlingsdistanser, hur fördelningen är mellan
kvinnor och män inom respektive grupp samt förekomst av skador inom gruppen.

De flesta triathleter återfinns i kategorin med minst erfarenhet (1-5 år som triathlet). Olympisk
och halv-Ironman distans är de vanligaste tränings- och/eller tävlingsdistanserna oavsett ålder,
år som triathlet eller kön. Triathleterna i denna studie utför längre tränings- och/eller
tävlingsdistans ju fler år de innehar som aktiv triathlet vilket redovisas i tabell 10.

Lägst andel skador har de triathleter som tränar och/eller tävlar inom sprint-distans.

I tabell 11 redovisas de olika distanserna och hur årserfarenheterna är fördelade i tre grupper;
totalt för de svenska triathleterna och uppdelat för de manliga och kvinnliga triathleterna som
har besvarat enkäten.
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Presentation av enkätdata
Tabell 9 – distanser och förekomst av skador
Distanser och fördelning
Förekomst inom tränings- och tävlingsdistanser
Distans
Triathleter Män Kvinnor Akut trauma Akut muskelbristning Överbelastningsproblematik Skadefri
Sprint
17,3 % 59 %
41 %
9%
9%
51 %
30 %
Olympisk/halv-Ironman
49,3 % 71 %
29 %
15 %
18 %
61 %
26 %
Ironman
33,4 % 76 %
24 %
17 %
18 %
62 %
25 %
Tabell 10 – distanser med ålders- och könsindelning
Distanser och åldersfördelning
Kvinnor
Män
Distans
Upp till 39 år 40+ år
Upp till 39 år
40+ år Upp till 39 år
40+ år
Sprint
49,3 %
50,7 %
12,8 % 11,0 %
9,1 % 10,7 %
Olympisk/halv-Ironman
44,1 %
55,9 %
22,9 % 25,7 %
29,0 % 38,7 %
Ironman
42,5 %
57,5 %
14,7 % 11,9 %
19,1 % 30,4 %
Tabell 11 – årserfarenheter och fördelning inom triathlon-distanserna
År som triathlet
Män – År som triathlet
Kvinnor – År som triathlet
1-5 år
5-10 år 11-15 år 15+ år
1-5 år
5-10 år 11-15 år 15+ år
1-5 år
5-10 år 11-15 år 15+ år
Sprint
19,0 % 12,6 %
17,4 %
5,8 % 15,7 % 10,2 %
21,1 %
7,1 % 26,1 % 20,0 %
0%
0%
Olympisk/halv-Ironman
50,8 % 44,1 %
47,8 % 41,2 % 51,7 % 43,5 %
42,1 % 42,9 % 48,9 % 45,7 %
75,0 % 33,3 %
Ironman
30,2 % 43,3 %
34,8 % 52,9 % 32,6 % 46,3 %
36,8 % 50,0 % 25,0 % 34,3 %
25,0 % 66,6 %
Totalt svarande (742 st.) 559 st.
143 st. 23 st.
17 st.
383 st. 108 st. 19 st.
14 st.
176 st.
35 st.
4 st.
3 st.
Distans
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3.1 Fördelning mellan män och kvinnor och tränings- och/eller
tävlingsdistans
I denna undersökning har 182 kvinnliga triathleter besvarat enkäten och gemensamt har de
218 tränings- och/eller tävlingsdistanser. Huvuddelen av dessa tränar och/eller tävlar för
olympisk och halv-Ironman distanser. De 382 manliga triathleterna som har besvarat denna
enkät har gemensamt 524 distanser och även hos dem är olympisk och halv-Ironman den
vanligast förekommande distansen.
Sett till totala mängden triathleter som har besvarat denna enkät är sprint-distansen den minst
förekommande tränings- och/eller tävlingsdistansen hos svenska triathleter, vilket redovisas i
figur 1.

Huvudsaklig tränings-/tävlingsdistans hos triathleterna
Olympisk/halv-Ironman

Ultra/Ironman

Sprint
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Totalt

Sprint
17%

Ultra/Ironman
33%

Olympisk/halv-Ironman
49%

Män

15%

36%

49%

Kvinnor

24%

27%

49%

Totalt

Män

60%

Kvinnor

Figur 1 – fördelning av tränings- och/eller tävlingsdistans hos svenska triathleter

Hos de svenska triathleterna är det vanligare för män att delta i längre distanser; flertalet (85
%) av dem tränar och/eller tävlar i olympisk distans eller längre och så även (75 %) för
kvinnorna.
Det är större andel kvinnliga triathleter som tränar och/eller tävlar i sprint vilket redovisas i
tabell 9.
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3.2 Hur ser fördelningen ut mellan olika kategorier av erfarenhet (år av
idrottsutövande) mellan dem som tränar/tävlar mot viss distans?
Studiens resultat visar att sprintdistansen är lika populär att träna och/eller tävla i oavsett om
triathleten tillhör den yngre eller äldre ålderskategorin (49,3 % respektive 50,7 %). Vid de två
längre distanserna är det en betydande ökning av äldre triathleter som deltar.

Åldersfördelning inom distanserna
70,00%
60,00%

40,00%

57,50%

55,90%

50,00%
49,30%

50,70%
44,10%

42,50%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Sprint

Olympisk/halv-Ironman
Upp till 39 år

Ironman

40+ år

Figur 2 – åldersfördelning och tränings- och/eller tävlingsdistans hos svenska triathleter

3.3 Hur är prevalensen för olika skador och hur ser skadepanoramat ut?
Studiens resultat tyder på att sprint-distansen är minst skadedrabbad och innehar flest
triathleter som har svarat ”skadefri” (30 %). Andelen som har svarat att de har drabbats av
akut trauma och akut muskelbristning är lägst inom sprint-distansen och skadepanoramat har
liknande förekomst i både olympisk/halv-Ironman- som Ironman-distans.

Andelen överbelastningsproblematik är stor i samtliga grupper; återigen har sprint-distansen
(51,2 %) lägst andel drabbade följt av olympisk/halv-Ironman- (60,5 %) och Ironmandistanserna (61,7 %).

Med dessa siffror tyder studiens resultat på att sprint-distansen är den distans som innebär
minst skadeproblematik för den svenske triathleten.
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Sprint

Olympisk/halv-Ironman

24,60%

25,70%

30,20%

61,70%

60,50%

17,70%

18,40%

8,50%

17,30%

14,80%

8,50%

51,20%

Fördelning av skadeproblematik inom triathlondistansterna

Ironman

Figur 3 – fördelning av skadeproblematik inom triathlon-distanserna

3.4 Hur är prevalensen för skadeproblematik i förhållande till huvudsaklig
tävlingsdistans?
Vanligast förekommande skadeproblematik för de svenska triathleterna är
överbelastningsproblematik. Skadeproblematik som har uppkommit under triathlon-karriären,
för de kvinnliga och manliga triathleter som har besvarat enkätundersökningen, visar att
överbelastning är vanligast förekommande (~58 %) följt av inga skador (~26 %). Akut
muskelbristning (~16 %) och akut trauma/olycka (~15 %) är mindre vanligt förekommande.
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Skadeproblematik som har uppkommit under triathlonkarriären
58,90%
58,79%

Överbelastningsproblematik
26,44%
26,92%

Inga skador (skadefri)

17,54%
15,38%

Akut muskelbristning

Män

14,66%
15,93%

Akut trauma

Kvinnor

Figur 4 – fördelning av skadeproblematik hos svenska triathleter

3.4.1 Överbelastningsproblematiken hos triathleterna har till större delen drabbat de
nedre extremiteterna (över 50 %), såsom knä- och fotled. Totalt hade 59,5 % av triathleterna
drabbats av överbelastningsproblematik, fördelning av drabbade leder redovisas i figur 5.

Överbelastningsproblematik för svenska triathleter
1%

1%

Knä
10%

Fot
25%

10%

Höft
Axel
Övrigt

14%
24%
15%

Rygg
Armbåge
Handled

Figur 5 – överbelastningsproblematik hos svenska triathleter

3.4.2 Akut muskelbristning som har uppkommit under triathlon-karriären,
vilket 16,8 % av triathleterna svarade att de hade drabbats av, var mer förekommande i de två
längre triathlon-distanserna. Fördelning av alla triathleternas muskelbristningar redovisas i
figur 6.
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Akut muskelbristning under karriären
Vadmuskeln (triceps surae)

1%

6%

Baksida lår
(ischocrurala/hamstrings)
Axel (rotatorkuffen)

9%
41%

11%

Andra muskler
Framsida lår (quadriceps)
32%

Framsida arm (biceps
brachii)

Figur 6 – akut muskelbristning under karriären

3.4.3 Akut muskelbristning i samband med tävling var relativt sällsynt; 2,7 % av
triathleterna svarade att de hade drabbats av detta. Dock visar siffrorna på att de akuta skador
som uppkommer vid tävling är snarlika de som uppstår under karriären.

Akut muskelbristning i samband med tävling
5%

Vadmuskeln (triceps surae)

5%

5%

14%

43%

Baksida lår
(ischocrurala/hamstrings)
Andra muskler
Axel (rotatorkuffen)
Framsida lår (quadriceps)

28%

Framsida arm (biceps
brachii)

Figur 7 – akut muskelbristning i samband med tävling
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4. Diskussion
4.1 Resultatspecifik diskussion
Nedan diskuteras de olika resultaten i förhållande till de frågeställningar denna studie berörde.

4.1.1 Är det större andel män/kvinnor som tränar/tävlar mot viss distans?
I denna enkät delades de fyra officiella triathlon-distanserna upp i tre olika kategorier och när
triathleterna besvarade frågeställningen ”Vilken eller vilka distanser är det du huvudsakligen
har tränat och/eller tävlat för (fram till år 2014)?” gavs de möjligheten att välja fler än ett
alternativ, detta enligt hypotesen att det finns triathleter som tränar och/eller tävlar i mer än en
distans. Vilket tydliggjordes i enkätsvaren; 564 triathleter tränar/tävlar i 742 distanser, vilket
motsvarar att varje triathlet är aktiv i ~1,3 distanser.

Resultatet i denna undersökning blev att kategorin olympisk- och/eller halv-Ironman-distans
innehöll flest triathleter, för bägge könsindelningarna (49 %) (se tabell 10 i resultat).
Däremot är det fler (36 %) av de manliga triathleterna som tränar och/eller tävlar i ultradistans (Ironman) än (27 %) de kvinnliga.

Den olympiska distansen innefattar 1,5 kilometer simning, 40 kilometer cykling och 10
kilometer löpning och medeldistansen (halv-Ironman) innefattar 1,9 kilometer simning, 90
kilometer cykling och 21 kilometer löpning. I denna studie har dessa två distanser blivit
sammanfogade; för den triathlet som enbart tränar/tävlar olympisk distans så ingår denne i en
grupp där det antas att triathleten kan och/eller gör båda distanserna. Detta kan givetvis
påverka studiens resultat; det blir omöjligt att för denna studie att yttra sig någonting om de
två enskilda distanserna med avseende på skadeproblematik.

4.1.2 Hur ser fördelningen ut mellan olika kategorier av erfarenhet (år av
idrottsutövande) mellan dem som tränar/tävlar mot viss distans?
Studiens resultat visar att inom sprint-distansen är fördelningen mellan de två olika
ålderskategorierna väldigt jämn, även om det skiljer mellan de kvinnliga och manliga
triathleterna (se tabell 12 i resultat). I de två längre distanserna är det fler äldre triathleter som
tränar och/eller tävlar, sett till den totala mängden triathleter som har besvarat denna enkät.
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Det är större skillnad mellan könen sett till ultradistans (Ironman), där mer än en tredjedel (36
%) av de manliga triathlerna och strax över en fjärdedel (27 %) av de kvinnliga triathleterna
är aktiva.

För att delta i Ironman-tävlingen på Hawaii krävs det utöver en kvalificerande topplacering i
en Ironman-tävling, stor träningsmängd och förberedelser även ekonomiska medel, vilket kan
vara en faktor som påverkar en del svenska triathleter i val av tränings- och/eller
tävlingsdistans. Det kan vara möjligt att en del väljer att inte träna/tävla i en distans som är
välkänd och avslutas på Hawaii för att triathleten inte anser sig ha råd med utrustning och
resa. Anmälningsavgiften till Ironman Kalmar 2015 kostar över 500 € (över 4 500 kr) - vilket
i sig kan vara en dyr utgift för svenska triathleter. Dessutom tillkommer resa och boende,
vilket givetvis är billigare att göra inom Sverige än till USA. För att tävla i Ironman på
Hawaii krävs en resa till USA och utöver resekostnaderna även några dagars extra
förberedelser för att kunna hantera tidsskillnaden och för att ha triathleten ska ha en chans att
anpassa sig från oktobervädret i Sverige till värmen som väntar på Hawaii.

En annan hypotes är att förberedelserna för att delta i en Ironman kan kännas överväldigande
för en ny triathlet och därmed väljer denne att påbörja sin karriär med kortare distanser vilket
inte ställer samma krav på fysisk kapacitet och förberedelser. I takt med ökad erfarenhet som
triathlet väljer kanske triathleten att satsa på längre distanser. I denna studie har gruppen med
minst erfarenhet varit bestämd till 1-5 år vilket kan innebär stor skillnad på erfarenheter och
den satsning triathleten gör; triathleten som just börjat (ca 1 år) träna och/eller tävla inom
triathlon siktar på sprint-distans och har inte samma typ av skadeproblematik som mer erfarna
triathleter för skadebilden (exempelvis överbelastning) har ännu inte hunnit växa fram.

4.1.3 Hur är prevalensen för olika skador och hur ser skadepanoramat ut i
förhållande till huvudsaklig tävlingsdistans?
Skadeproblematik och inrapportering av skador kan i denna studie ha blivit något snedvriden.
Enkätdeltagarna har inte fått detaljerad information om vad som menas med
överbelastningsskada eller de andra frågorna. Därmed lämnas mycket till egna tankar,
erfarenheter och åsikter. Utöver detta så kan det ha uppstått tolkningssituationer med
avseende på frågan ”under triathlon-karriären”. Om triathleten utövar annan sport och/eller
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träningsaktivitet och skadar sig i samband med det – hur ska triathleten tolka och rapportera
sin skada?

Flertalet av triathleterna som har besvarat denna enkät tränar och/eller tävlar i mer än en
distans, vilket påverkar möjligheten att säkerställa huruvida någon av distanserna skulle vara
mer riskfylld eller inte. Ändå finns det i denna studie stöd för att den kortare sprint-distansen
innebär mindre risk för skadeproblematik; i denna grupp återfinns lägst andel akut trauma (9
%), lägst andel akut muskelbristning (9 %) och högst andel skadefria (30 %). Visserligen
innehåller denna grupp även minst andel triathleter som har besvarat enkäten (17,3 %) och
sett till gruppfördelningen innehåller sprint-distansen störst andel kvinnor (41 %) jämfört med
olympisk/halv-Ironman (29 %) och Ironman-distans (24 %), men om detta är en faktor som
påverkar skadeproblematiken kan denna studie inte yttra sig om.

Överbelastningsproblematiken förekommer inom samtliga distanser, dock är det lägst inom
sprint (51 %) jämfört med olympisk/halv-Ironman (61 %) och Ironman (62 %). Dessa resultat
går i linje med tidigare internationell forskning om att överbelastning är vanligt
förekommande hos triathleter (Collins, et al., 1989) (Egermann, et al., 2003) (Rimmer &
Coniglione, 2012) (Wilk, et al., 1995), främst de som tränar och/eller tävlar i längre distans,
samt att överbelastningsproblematiken förekommer främst i de nedre extremiteterna (Wilk, et
al., 1995) (Zwingenberger, et al., 2014) (Rimmer & Coniglione, 2012) (Collins, et al., 1989).

Eftersom sprint-distansen är i särklass den kortaste tävlingsdistansen (50 % kortare än den
olympiska som i sin tur nästan är 50 % kortare än halv-Ironman) innebär det att triathleten
som tränar/tävlar inom denna distans inte behöver träna lika länge (duration) eller lika mycket
(volym). Kortare tävlingsdistans innebär ett mindre behov av kvantitet vilket kan innebära att
triathleten har mer tid till återhämtning och kvalitetspass. Hög träningsmängd, främst i
cykling och löpning, har i tidigare forskning visat ha ett samband med
överbelastningsproblematik (Egermann, et al., 2003) (Burns, et al., 2003) (Goslinga, et al.,
2008).

Kritisk värdering
Denna deskriptiva studie hade ambitionen att med bas i hur svensk triathlon har utvecklats
med avseende på deltagarantal, tävlingar och event undersöka vilka som deltar, beträffande
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kön, ålder och inriktning på tävlingsdistans, och dessutom vilka eventuella skador de svenska
triathleterna drabbats av genom att träna och/eller tävla i triathlon i svensk miljö. Då det till
författarens kännedom inte har funnits någon forskning gjord på svenska triathleter och det
inte heller finns någon utförligare statistisk kan denna studie ses som ett startskott för ökat
forskningsintresse inom svensk triathlon.
Det är i författarens mening att svensk triathlon är ett outforskat ämne och genom ökat
forskningsintresse kan förutsättningar förbättras och skaderisker minskas för svenska
triathleter.

STF är en ung organisation och sporten är fortfarande växande i Sverige, vilket redovisas i att
de flesta triathleter som har besvarat denna enkät befinner sig inom spannet 1-5 år som aktiv
triathlet.
Därmed har det uppkommit vissa svårigheter med att få fram statistik från tidigare år; STF har
tävlingsstatistik på sin hemsida från år 2005 och framåt men övrig data är svårtillgänglig och
kunde inte inhämtas och användas till denna uppsats. Att jämföra med statistiken som finns i
USA där det finns årlig statistik genomförd med stor detaljrikedom; från antal utövare till
indelat i ålderskategorier enligt tävlingskategorier och kön.

Med tanke på att underlaget om antalet triathleter i Sverige saknas är det omöjligt för denna
studie att yttra sig om hur exakt hur stor del av Sveriges triathleter det är som har besvarat
enkäten; hur stor del av de svenska triathleterna studiens 564 deltagare är. I denna studie har
det varit upp till varje svarande att anse sig vara eller inte vara triathlet. Det har inte
framkommit några tydliga krav eller förutsättningar för att personen ska klassas som
”triathlet”. Det kan vara som så att några har valt att inte besvara enkäten därför att de, enligt
deras tycke, inte är triathleter, även om de har tränat/tävlat inom triathlon. Studiens validitet
kan härmed ifrågasättas; mäter den tillräckligt specifikt (skadeförekomst) hos populationen
(de självutnämnda triathleterna)? Eftersom det saknas statistik från STF går det inte säga hur
stor del av Sveriges triathleter som har besvarat enkäten, och eftersom det till författarens
kännedom inte finns något skaderegister angående svenska triathleter blir det väldigt svårt att
bedöma denna studies resultat om skadeförekomst.
STF har som tidigare nämnt verksamhetsmål att år 2016 ha 3000 licensierade triathleter i
Sverige. Om man tar i beaktning att de två stora tävlingarna Stockholm Triathlon (ca 2500
stycken inom sprint- och Olympisk distans) och Kalmar Ironman (ca 2500 stycken vilket även
inkluderar internationella triathleter) tillsammans har färre än 5000 startande (eftersom
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deltagarnsiffrorna innehåller både internationella triathleter samt möjligen triathleter som
ställer upp i bägge tävlingarna) så innebär det att mer än 10 % av alla triathlonutövare i
Sverige har besvarat denna enkät.

De svenska triathleter som har besvarat den webbaserade enkätundersökningen har fått
kännedom om den via muntlig spridning och/eller spridning via sociala medier, därmed finns
en viss risk för bias. Det är svårt att avgöra huruvida det främst är triathleter som är och/eller
har varit skadade som har besvarat enkäten eller om det främst är de som inte har
skadeproblematik som väljer att besvara enkäten. Därmed är det svårt för denna studie att ta
ställning till om bias har inträffat i samband med datainsamlingen; hur stor del av de svenska
triathleterna har besvarat denna enkät, hur stor del av dessa triathleter kan anses vara och/eller
ha en normalfördelning inom skadepanorama? Eftersom det i denna studie saknas officiella
siffror från STF angående aktiva triathleter i Sverige kan inte denna studie uttala sig om
normalfördelning eller hur tillförlitlig svarsfrekvens denna enkätstudie har.

Ytterligare svårighet med enkäten är anonymiteten, eftersom deltagarna och deras svar var
helt anonyma finns det risk att någon eller flera triathleter har besvarat enkäten mer än en
gång. Enkätundersökningen öppnades och/eller visades 1421 gånger och samtidigt återfinns
endast 564 kompletta svar. Detta kan förklaras med att länken först spreds via sociala medier
och personer blev intresserade; vissa valde att inte besvara enkäten, vissa valde att öppna
länken direkt och besvara enkäten vid ett senare tillfälle och andra kan ha öppnat länken utav
ren nyfikenhet utan att besvara den. En annan metod hade varit att skicka ut enkäten till
specifika mailadresser och därmed minska möjligheten till att enkäten spreds via Internet. Om
enkäten hade spridits via specifika mailkontakter (föreningar och/eller enskilda triathleter) så
hade reliabiliteten för studien ökat; det hade varit lättare att söka fortsatt kontakt eller
återuppta kontakten med tidigare svarande. Dock ansågs detta minska chansen att få in många
enkätsvar så enkäten spreds utan krav på inloggning och riktades inte till specifika kontakter.
Det är positivt med en webbaserad enkätundersökning eftersom deltagarna kan besvara
enkäten när som helst under dygnet, de behöver inte ta med något papper tillbaka till sin
klubb/tränare och inte heller skicka iväg svaren per post. Eftersom triathleterna besvarar
enkäten när de själva väljer minskar risken för eventuell påverkan eller hot/straff från tränare,
övriga triathleter eller STF.
Tyvärr kunde inte utförligare data inhämtas från STF, då data inte fanns tillgänglig vid
studiens sammanställning. En möjlighet för att få ytterligare svar och därmed starkare stöd för
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de resultat denna studie uppvisar hade varit 1) om STF hade via deras kontakter nått ut till fler
triathleter 2) om ytterligare fler föreningar hade kontaktats av författaren. Tyvärr var denna
studie tidsbegränsad och därmed var det inte möjligt att ta kontakt med resterande föreningar i
Sverige.
De flesta triathleter (75 %) som har besvarat denna enkät är som tidigare redovisat ”nya” till
sporten; de har varit aktiva inom triathlon i 1-5 år. Samtidigt så är de flesta som har besvarat
denna enkät 40 år eller äldre, vilket innebär att om de kommer från en tidigare idrottslig
bakgrund finns det risk att de har skador och/eller besvär sedan tidigare. Detta innebär att de
kan svara att de har skador och/eller besvär inom triathlon fast skadorna ursprungligen
kommer ifrån den tidigare idrotten. En definitionsfråga kan därmed uppstå; tolkar triathleten
frågorna utifrån de triathlon-erfarenheter denne har eller besvarar triathleten frågorna efter
den totala idrottsliga erfarenheten?
En vuxen individs åsikter, tankar och tyckande kan variera, ”överbelastningsproblematik” kan
betyda vitt åtskilda saker för två individer. Det är en möjlighet att de 564 triathleterna har
tänkt och resonerat lite olika kring de frågor och möjliga svarsalternativ, och eftersom enkäten
inte innehöll några tydliga definitioner med vad som anses vara ”överbelastning” eller ”akut
trauma” kan här tolkning ha skett på olika sätt beroende på vilka erfarenheter triathleten har
inom smärt- och skadehistorik. Samtidigt är triathleter en grupp som tränar och är fysiskt
aktiva vilket innebär att de flesta kan ha liknande åsikter om vad som är en
överbelastningsskada och inte. Dessutom kan det vara mer intressant att höra från triathleterna
vad de upplever att de har för typ av besvär och åkommor, att de själva får definiera sina
skador och skadetyper. Huruvida dessa besvär är ”kliniskt bevisade” kan vara mindre
intressant ur aspekten att det är upp till de som är idrottsligt aktiva som definierar sporten och
därmed även skadorna. Om vidareforskning sker kan det vara intressant att då med kliniska
undersökningar i samband med skaderegistrering se hur väl triathleterna skattar sina skador.

Denna enkät har inte belyst frågor som hur skadan har uppkommit eller vem som har
diagnosticerat skadan vilket innebär att i stor utsträckning har det varit triathleten som
behövde avgöra vad för sorts skada denne har drabbats av. Beroende på idrottslig bakgrund
och erfarenheter, medicinisk utbildning och kroppskännedom kan triathleten ha definierat sina
skador på olika sätt, speciellt med tanke på att de flesta triathleter är nya till sporten. Detta kan
ses som en svaghet i studie men samtidigt så om krav på säkerställd diagnos (exempelvis via
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magnetkameraundersökning, fysioterapeut- och/eller läkarintyg) hade ställts hade antalet
inkomna (kompletta) svar troligtvis minskat.
Anmärkningsvärt med denna studie är att skadeproblematiken som svenska triathleter drabbas
av är väldigt snarlik den som triathleter i USA och Australien drabbas av. Detta till trots den
stora klimatskillnaden mellan länderna vilket möjliggör att tävlingssäsongen utomlands kan
vara betydligt längre än vad den är i Sverige.

4.2 Begränsningar
Denna deskriptiva studie är liten och har genomförts inom en förutbestämd tidsram, vilket
innebär att möjligheterna för datainsamling har varit begränsad.

Denna studie har inte berört eventuella åtgärder i samband med skadeincidens, och inte heller
hur eller vad gjorde triathleten åt sin överbelastningsproblematik? Det skulle kunna vara av
intresse att fråga triathleterna hur de kom fram till att det var överbelastningsproblematik
(exempelvis självdiagnosticerat, rådfrågades fysioterapeut eller läkare) samt vilka åtgärder
som har provats (exempelvis vila, lägre belastning, alternativ träningsform eller
medicinering). En ytterligare aspekt som skulle kunna vara av intresse att belysa hos de
svenska triathleterna är utbredning och duration vid skada; vid exempelvis akut
muskelbristning i vaden. Hur mycket påverkade skadan deras möjlighet att träna, deras
arbetsförmåga och välbefinnande? Hur länge kvarstod skadeproblematiken?

Utöver dessa praktiska frågor kring själva skadeincidensen kan det även vara intressant att
lyfta fram om det finns några bakomliggande orsaker såsom sjukdomstillstånd. Är de svenska
triathleterna i regel friska individer eller har de olika sjukdoms- och/eller skadetillstånd i sin
idrottsbakgrund? Sådan djupgående information skulle dock kräva ett väldigt mycket större
förarbete och patientunderlag (både till antal och journalföring) vilket inte rymdes inom denna
studie. Denna studie har därför inte heller kunnat ta hänsyn till de aktivas ambitionsnivå
angående träning och tävling. Det kan vara som så att de triathleter som satsar mer på sin
idrott drabbas av mer väsentliga och/eller fler skador. Ambitionsnivå kan tänkas att definieras
på olika sätt; från träningsmängd (antal timmar per vecka, antal timmar per gren) till
tävlingsdistans eller tävlingstider. Om det finns något samband mellan tävlingstid (längre eller
kortare tid på en viss distans) och/eller förekomst av skador kan inte denna studie besvara.
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4.3 Förslag för framtida forskning
För att få mer detaljerad information inför kommande forskning skulle STF kunna ställa krav
på föreningarna att de årligen ska rapportera in antal medlemmar och viss medlemsdata såsom
kön, ålder, tränings- och/eller tävlingsdistans per medlem och förening. Då skulle data kunna
sammanställas med geografisk indelning och utbredning av de svenska triathleterna. Detta
skulle kunna vara av intresse för både STF och olika tävlingsarrangörer så de kan rikta sina
insatser mer specifikt. I jämförelse finns det viss statistiskt underlag i både USA och
Australien som redovisats tidigare (tabell 3). Visserligen är den statistiken ifrån Australien
något begränsad med avseende på ålderskategorier; 25-54 år är ett väldigt stort åldersspann på
en undersökningsgrupp.

Överbelastningsproblematik var det vanligaste förekommande besväret i denna studie, vilket
går i linje med tidigare internationell forskning. Hur kan dessa typer av skador och besvär
begränsas för de svenska triathleterna?
Eftersom svensk miljö och väderlek innebär relativt kort tävlingssäsong (juni – september)
kan det innebära att triathleterna tränar ensidigt under för lång period. Kan det vara möjligt att
begränsa överbelastningsproblematiken genom varierat träningsupplägg som innebär inte bara
variation i intensitet och duration utan även underlag och träningsform?

Kan ett specifikt träningsprogram förebygga skador och/eller överbelastningsbesvär och hur
ska detta program i så fall se ut? Ett exempel är konceptet ”knäkontroll1” som
Riksidrottsförbundet tillsammans med flera idrottsförbund tagit fram.

Eftersom de flesta triathleter är äldre än 23 år skulle det kunna vara intressant att försöka hitta
samband mellan tidigare idrottslig bakgrund och triathlon. Vad är det som gör att det har
tillkommit så många nya triathleter under de senaste åren och varför har intresset för sporten
ökat? Om det dessutom skulle kunna gå att hitta samband mellan tidigare idrottslig
erfarenheter och skadeproblematik inom triathlon skulle detta kunna vara av stort intresse för
såväl föreningar som STF.

1

Knäkontroll finns som material att köpa och även som app att använda i smartphones.
http://www.sisuidrottsbocker.se/Knakontroll--en-vag-till-skadefri-idrott-1316.aspx
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Tydligare klassificering och riktlinjer för skadebeskrivning och dokumentation skulle kunna
ge ännu bättre data kring skadorna som drabbar de svenska triathleterna. Om föreningarna
inrapporterade data till STF skulle detaljer kunna klarläggas såsom hur ofta och när på
säsongen skador uppkommer, hur allvarliga skadorna är och hur länge triathleten begränsas
(helt eller delvis) i sin triathlon-träning. Korsbandsskador inrapporteras och lagras i en
databas (Svenska korsbandsregistret) för att underlätta och främja forskning kring den
skadetypen, skulle det kunna vara möjligt att skapa något liknande som berör svenska
triathleter?

5. Konklusion
Studiens resultat visar att de svenska triathleterna drabbas av samma typ av skador som de
utomlands, både med avseende på lokalisation och skadetyp.


Viss skillnad i tävlingsdistans ses mellan könen; större andel av de kvinnliga
triathleterna är aktiva i sprintdistans, medan större andel av de manliga triathleterna är
aktiva i ultradistans.



Triathleter med längre erfarenhet (>5 år) är i större utsträckning inriktade på längre
distans än sprint.



Skador i de nedre extremiteterna, såsom fot och knä, mest förkommande (~50 %),
varav den största delen (64 %) är överbelastningsproblematik.



Triathleter i sprintdistans är de som är mest skadefria (30 %) och i de längre
distanserna är det ingen större skillnad med avseende på skadeproblematik

6. Tack till …
Tack till alla de triathleter som har visat engagemang och hjälpt till att sprida
enkätundersökningen! Även ett stort tack till följande triathlon-klubbar som har deltagit i
studien, utan ert deltagande och er hjälp hade denna uppsats blivit betydligt mindre
omfattande.


Gävle Triathlon klubb



Kalmar RC Triathlon
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Norra Stockholm Endurance



Skövde Triathlon klubb



SPIF Triathlon



Triathlon Sweden
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Bilagor
Bilaga I – enkätundersökningen
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Bilaga II – tabeller
Tabell 1 – Officiella distanser inom triathlon (Svenska Triathlonförbundet, 2014)
Distans

Simning (m)

Cykling (km)

Löpning (km)

Sprint

750

20

5

Olympisk

1500

40

10

Medel (”Halv Ironman”)

1930

90

21

Lång (”Ironman”)

3860

180

42

Tabell 2 – Amerikanska triathleter (Tribe Group & USA Triathlon, 2009)
Genomsnittsålder

Under 25 år

25-39 år

40+ år

Andel kvinnor

Antal svar

38,4 år

7%

48,4 %

42,9 %

40 %

~ 15 000
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Tabell 3 – Triathlon i siffror
Land

Föreningar

Medlemmar

Andel kvinnor

Största ålderskategori

Antal event

USA

1 036

495 330

36,5 %

40-44 år (30 %)

4 327

Australien

182

20 552

37 %

25-54 år (75 %)

850

Sverige

195

Saknas

Saknas

Saknas

59

Tabell 4 – topplaceringar män Ironman Hawaii (Wikipedia, 2014)
Placering 1979 1984 1989

1994

1999

2004

2009

1:a

USA USA USA

Australien Belgien Tyskland Australien Tyskland

2:a

USA USA USA

USA

3:e

USA USA Australien USA

Kanada Kanada
USA

2014

USA

USA

Tyskland Tyskland

Tyskland

Tabell 5 – topplaceringar kvinnor Ironman Hawaii (Wikipedia, 2014)
Placering 1979

1984

1989

1994

1:a

USA

Kanada Zimbabwe USA

2:a

Saknas Kanada Kanada

USA

3:e

Saknas USA

Brasilien Brasilien Australien Spanien

USA

1999

2004

2009

2014

Kanada

Schweiz

England

Australien

USA

Kanada

Australien Schweiz
England

Tabell 6 – svenskar som har kommit i mål i Ironman Hawaii (Ironman statistik, 2014)
Årtal

1979

1984

1989

1994

1999

2004

2009

2014

Antal

0

4

5

0

5

4

4

35

Tabell 7 – Officiella triathlon-tävlingar genomförda i Sverige (Svenska
Triathlonförbundet, 2014)
Årtal

2005 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Antal

23

14

20

25

27

39

42

62

59

10
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Tabell 8 – Antal anmälda till Kalmar Ironman
Årtal

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Antal anmälda

259

293

223

308

420

492

Årtal

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Antal anmälda

542

608

707

1388

1929

2349
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Tabell 10 – distanser och förekomst av skador
Distanser och fördelning

Förekomst inom tränings- och tävlingsdistanser

Distans

Triathleter

Män

Kvinnor Akut trauma Akut muskelbristning Överbelastningsproblematik Skadefri

Sprint

17,3 %

59 % 41 %

9%

9%

51 %

30 %

Olympisk/halv-Ironman

49,3 %

71 % 29 %

15 %

18 %

61 %

26 %

Ironman

33,4 %

76 % 24 %

17 %

18 %

62 %

25 %

Tabell 11 – distanser med ålders- och könsindelning
Distanser och åldersfördelning

Kvinnor

Män

Distans

Upp till 39 år

40+ år

Upp till 39 år

40+ år

Upp till 39 år

40+ år

Sprint

49,3 %

50,7 %

21,9 %

18,8 %

27,3 %

32,0 %

Olympisk/halv-Ironman

44,1 %

55,9 %

13,7 %

15,3 %

30,4 %

40,5 %

Ironman

42,5 %

57,5 %

13,0 %

10,5 %

29,6 %

47,0 %

Tabell 12 – årserfarenheter och fördelning inom triathlon-distanserna
Distans

År som triathlet

År som manlig triathlet

År som kvinnlig triathlet

1-5 år

5-10 år

11-15 år

15+ år

1-5 år

5-10 år 11-15 år 15+ år

1-5 år

5-10 år

11-15 år

15+ år

19,0 %

12,6 %

17,4 %

5,8 %

15,7 %

10,2 % 21,1 %

7,1 %

26,1 %

20,0 %

0%

0%

Olympisk/halv-Ironman 50,8 %

44,1 %

47,8 %

41,2 %

51,7 %

43,5 % 42,1 %

42,9 %

48,9 %

45,7 %

75,0 %

33,3 %

Ironman

30,2 %

43,3 %

34,8 %

52,9 %

32,6 %

46,3 % 36,8 %

50,0 %

25,0 %

34,3 %

25,0 %

66,6 %

Totalt svarande (742 st.) 559 st.

143 st.

23 st.

17 st.

383 st.

108 st.

14 st.

176 st.

35 st.

4 st.

3 st.

Sprint

19 st.
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Tabell 13 – detaljredovisning av triathlon-distans mellan könen
Distans

Kvinnor

Procent

Män

Procent

Sprint

53

29 %

76

20 %

Olympisk/halv-Ironman

106

58 %

259

68 %

Ironman

59

32 %

189

49 %

Bilaga III – sökord

Vilka sökord har du använt?
Triathlon, swedish triathlon, triathleter, injuries triathlon, overuse injury + triathlon,
overtraining,

Var har du sökt?
KI reSEARCH, GIH DiVA, Google Scholar, PubMed

Sökningar som gav relevant resultat
KI: Triathlon, Triathlon injuries, overuse injury, overuse injury + triathlon,
GIH: triathlon injuries, overuse injury, overuse injury + triathlon

Kommentarer
Mycket material hittades via sökningarna och sedan via de olika databasernas
rekommendationer/liknande forskning/studier och motsvarande.

Bilaga IV – mail till föreningar
”Hejsan!

Jag heter Peter och går masterprogrammet på GIH i Stockholm. Till min examen ingår det att
skriva en uppsats som jag har valt att rikta mot svensk triathlon och triathleter.
Till denna uppsats ingår det en enkät om triathleters erfarenheter inom sporten och
eventuella skador som uppkommit i samband med utövande.
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Jag undrar om ni skulle vilja sprida denna enkät till era medlemmar? Enkäten tar ca 2
minuter att fylla i och det svaren som ges är anonyma. Enkätsvaren kommer att bidrag till
min uppsats och om ni önskar få en kopia på uppsatsen när den är färdigställd så hör gärna
av er till mig.

Här är direktlänken till undersökningen
https://response.easyresearch.se/s.aspx?WID=1004143&Pwd=24259591&key=79790,96860
31

Som jag valde att lägga upp på min hemsida - om ni vill läsa lite mera
http://www.balanseradstyrka.se/?page_id=356

Hälsningar
Peter Brandwold ”
Bilaga V – presentation på hemsida
”Hej triathlet!

Här kommer en kortare presentation om min pågående uppsats som ingår i min examen;
masterexamen i idrottsvetenskap (Degree of Master of Science (120 credits) in Sport
Science).

Jag skriver denna uppsats för att undersöka och studera de svenska triathleterna, eventuella
skadeuppkomster i samband med triathlon och lite annat som berör svensk triathlon. Till
detta behöver jag er hjälp, svar från de svenskar som är aktiva inom triathlon. Era anonyma
svar redovisas på gruppnivå, vilket gör det väldigt svårt att härleda ett specifikt svar till den
enskilda individen.

Ju fler svar som insamlas desto större chans är det att eventuella samband kan påvisas med
statistisk signifikans, d.v.s. att slumpen påverkar ingenting, eller åtminstone så lite som
möjligt.
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Om du har några frågor eller funderingar så är du varmt välkommen att höra av dig till mig;
Peter eller om du önskar komma i kontakt med min handledare så kan du nå honom här,
Mikael Mattsson på GIH

Enkäten når du via länken här”
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