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Sammanfattning 
Bakgrund: Fingersmärta är ett centralt besvär hos personer aktiva inom klättersport. 

Det råder idag brist på studier som beskriver förekomsten av fingersmärta hos 

klättrare.   

Syfte: Beskriva och jämföra skillnad mellan en grupp klättrare med fingersmärta och 

en grupp klättrare utan fingersmärta avseende olika individ- och klätterspecifika 

faktorer.  

Metod: Studien är en enkätstudie med en icke-experimentell design av tvärsnittstyp. 

Populationen bestod av 472 deltagare som via ett icke slumpmässigt 

bekvämlighetsurval fått svara på en elektronisk eller manuellt insamlad enkät.  

Resultat: Ingen signifikant skillnad fanns mellan de två testade grupperna avseende 

kön, ålder, BMI och antal aktiva år inom klättring. En signifikant skillnad fanns 

mellan grupperna avseende svårighetsgrad inom klättring. 

Konklusion: Den enda faktorn som är signifikant vid jämförelse mellan klättrare med 

och utan fingersmärta är avseende svårighetsgrad inom klättring. Övriga faktorer var 

icke signifikanta vilket inte stämmer överens med tidigare gjorda studier inom ämnet. 

Vidare studier kring faktorer som skulle kunna påverka fingersmärta hos klättrare 

efterfrågas.  

 



	   	   	  

	  

Abstract	  	  
Background: Finger pain is a common problem among climbers. There is currently a 

lack of studies regarding what could affect the incidence of finger pain in climbers. 

Aim: Describe and compare the difference between climbers with and without finger 

pain regarding individual- and climbing specific factors.  

Method: The study had a non-experimental design with a cross-sectional type. The 

population consisted of 472 participants, asked to respond to a survey through a non-

random sample of convenience selection.  

Results: No significant difference was found between the two groups tested regarding 

gender, age, BMI and years of climbing. A significant difference was in level of 

difficulty when climbing. 

Conclusion: In this study, the only examined factor that is statistically significant is 

the level of difficulty when climbing. The other factors examined were not 

significant, wich does not correlate with previous studies in the subject. Further 

studies about factors that might affect finger pain in climbers is requested. 

 

Keywords: Climbing, finger pain, injury, difficulty when climbing 
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1. Bakgrund 
Klättring har blivit en allt vanligare sport i Sverige och med en kraftig ökning av 

klättergym inomhus har klättring blivit alltmer tillgänglig för en större del av 

befolkningen. En ökning av antalet klättrare har skett med 90% bara mellan år 2000 

och 2005 (1). Svenska klätterförbundet består idag av drygt 70 klubbar med 7000 

förbundsanslutna klättrare (2). Då alla klättergym och klättrare inte är anslutna till 

förbundet så tros den egentliga siffran av antalet klättrare vara högre än vad som finns 

registrerat (3–5). Ungefär 75 % av alla som utför klättring regelbundet drabbas av 

skador (3–6). Den vanligaste orsaken till skador inom klättring är överansträngning 

(3,6–12). Överansträngningsskada berör skador som kommer från upprepad träning 

och saknar ett direkt skadetillfälle (3). Majoriteten av klätterrelaterade skador är 

belägna till övre extremitet och 30-50% av dessa skador lokaliseras till fingrarna (3–

6,11,13) varav hälften av dem är skador i pulleyligament (4,11,14), se ytterligare 

beskrivning nedan. Skadefrekvensen inom klättring har i takt med ökat antal klättrare 

stigit, vilket i sin tur har lett till fler personer som söker vård för sina skador. Skador 

inom klättring är specifika och ovanliga hos övriga befolkningen, vilket betyder att 

det är en låg nivå på kunskap om dessa skador. Det finns idag begränsad information 

från vårdens sida om klätterspecifika skador och många klättrare vittnar om bristande 

bemötande och otillräcklig vård (9). Kravet på vården ökar i takt med att fler blir 

aktiva inom klättring och med det ställs ökat krav på kunskap inom ämnet. Det finns 

viss information om frekvensen av fingerrelaterade skador inom klättring, dock 

saknas det omfattande studier om faktorer som skulle kunna bidra till uppkomst av 

skadorna (3,5,13). En studie tar upp att det i framtiden är önskvärt att kartlägga 

skillnader mellan klättrare med skador och klättrare utan skador avseende olika 

faktorer. Syftet med detta är att kunna ge mer adekvat rådgivning till klättrare, få en 

förståelse för skadornas uppkomst samt förebygga dessa besvär (5). En nyligen 

publicerad studie har undersökt samband mellan skador och olika bidragande faktorer 

till dessa. Studien kommer fram till att överansträngningsskador är beroende av kön, 

ålder och hur mycket personen klättrar (15).  

1.2. Fingrarnas anatomi och biomekanik samt fingersmärta 
Biomekaniskt sett är klättring en unik sport i jämförelse med andra mer vanligt 

förekommande sporter som exempelvis fotboll och hockey (4,11). Skador i fingrarnas 
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senor och ligament är ovanligt bland vanliga befolkningen men det har visat sig vara 

det vanligaste området för klätterspecifika skador (4,5,8,11–13,16). Då skador inom 

klättersport är unika och ovanliga i jämförelse med övriga befolkningen så är 

skadorna ofta mycket svårdiagnosticerade (11,12,17). Bristningar, små trauman, 

tendiniter och tendinopatier är vanligt förekommande överansträngningsskador i 

fingrarna varav skador i pulleyligamenten är de skador som förekommer mest 

frekvent (3–5,11,16). Senorna till fingrarnas två flexormuskler, m. flexor digitorum 

superficialis och m. flexor digitorum profundus, passerar längs fingrarna i en fibrös 

tunnel som är sammansatt av fem annularligament. Dessa ligament kallas 

pulleyligament. Ligamenten numreras från A1-A5 med börjad räkning proximalt till 

distalt. Muskelsenorna hålls även på plats av tre sneda korsande ligament som sitter 

mellan annular pulleyligamenten. (4,18). Pulleyligamenten beskrivs som de viktigaste 

strukturerna för att hålla flexormuskelsenorna intill benet, detta gäller i största grad 

A2 och A4 ligamenten (4,5,11).  Att senorna hålls nära benet är viktigt för den 

normala funktionen och de mekaniska fördelarna som det ger. Exempel på detta är att 

kraften kan fördelas längs fingret oberoende av fingerledernas positioner, 

fingerflexion tillåts utan att muskelsenorna kläms samt att mer kraft kan generera över 

lederna och på så vis även öka ledrörligheten (4,18,19). Mekaniska förändringar som 

sker vid en påverkan på pulleyligamenten resulterar i smärta, nedsatt rörlighet och 

styrka, svullnad samt ökad förskjutning av muskelsenorna (4,17). Denna studie valde 

att undersöka fingersmärta som enskilt symtom då det skulle ge ett bättre underlag för 

studien än att fokusera på en specifik diagnos. Smärta är en central del i all 

fingerproblematik associerat med klättersport (3,4,17). Smärta definieras som en 

subjektiv upplevelse och hos en frisk människa är smärta en varningssignal på 

vävnadsskada (20).  

1.3. Olika klättervarianter 
Bouldering är då klättraren tränar på att effektivt klara svåra och tekniska formationer, 

så kallade ”problem”. Klättringen utförs på en vägg med 4-5 m i höjd och ingen 

säkerhetsutrustning används förutom en landningsmadrass för att dämpa och ta emot 

vid nedhopp. I vissa fall agerar en annan person ”spottare”. Spottaren hjälper 

klättraren aktivt att styra in ett eventuellt fall/nedhopp (3,6,7,13). 
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Sportklättring utförs på en högre vägg än vid bouldering, runt 12-30 m, och består av 

”leder” som är längre än boulderingens problemformationer. Säkerhetsutrustning i 

form av rep, sele och broms används och en person agerar ”säkrare” av repet nere från 

marken. Sportklättring går att genomföra som ”topprepsklättring”, där repet är fäst i 

ett ankare högst upp på leden, eller som ”ledklättring”. Inom ledklättring finns inget 

toppankare utan personen säkrar sig själv på vissa punkter på väggen under 

klättringens gång (3,6,7,13). 

1.4. Möjliga skillnader 

1.4.1. Kön 

Studier har visat att män är mer utsatta för överansträngningsskador än kvinnor och 

risken för att skada pulleyligamenten är nästan dubbelt så hög för män som för 

kvinnor (6,10,15). Vid jämförande mellan män och kvinnor i ytterligare en studie 

upptäcktes biomekaniska skillnader avseende vad pulleyligamenten tål i belastning 

innan skada. Man fann att kvinnor hade starkare pulleyligament i alla testade 

parametrar i samtliga fingrar förutom A2 i pekfingret och A4 i ringfingret där män 

visade sig vara strukturellt starkare (5). 

1.4.2. Ålder och antal aktiva år inom klättring 

Risken att drabbas av överansträngningsskada i övre extremitet ökar med åldern samt 

fler antal aktiva år inom klättring (1,6,8,15,21,22). Från tidigare studier är det dock 

oklart om det är åldern eller antal aktiva år inom klättring som är bidragande orsak till 

ökade besvär från fingrar. Det troliga är att ålder och antal klättrade år samvarierar 

(8,15). Det är högre risk för de som klättrat i minst 10 år att drabbas av en 

överansträngningsskada i fingrarna (6). En äldre studie har visat att det är vanligare 

med överansträngningsskador hos mer erfarna klättrare orsakat av långvarig repetitiv 

träning respektive vanligare med hudskador och leddistorsioner i nedre extremitet 

orsakat av fall hos nybörjare (21). 

1.4.3. Body Mass Index (BMI)  

I en ny svensk studie som undersökt skulderstabilitet hos smärtfria klättrare 

upptäcktes ett oväntat samband med underviktigt BMI och skulderinstabilitet hos 

kvinnliga klättrare. Eftersom BMI-värdet inte låg i studiens huvudsyfte att analysera 

fanns ingen ytterligare förklaring till hur vida lågt BMI och skulderinstabilitet hängde 
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samman. Studien efterlyste en bredare kartläggning och granskning av klättrares 

skadebild i förhållande till deras BMI-värde (1). En annan svensk studie, som är några 

år äldre än den sist nämnda, har visat att övervikt i samband med boulderklättring 

ökar risken för skada. Även denna studie har påpekat behovet av ytterligare 

undersökningar gjorda på sambandet mellan BMI och klätterskador (10). 

1.4.4 Svårighetsgrad inom klättring  

Flertalet studier har varit eniga om att förekomsten av överansträngningsskador i 

fingrar ökar med svårighetsgraden av klättringen, troligtvis till följd av mindre 

klättergrepp som kräver att fingrarna intar specifika och högt belastade positioner 

(1,6,8,15,21,22).  

1.5 Problemformulering 

Det råder idag brist på studier vad gäller kartläggning som beskriver förekomsten av 

fingersmärta hos klättrare. Studien har valt att fokusera på smärta från fingrarna då 

det är det vanligaste symtomet för olika typer av fingerproblematik framkallat i 

samband med klättring. Det finns för tillfället ingen omfattande studie som visar 

skillnader mellan förekomst av fingersmärta och olika faktorer som skulle kunna 

bidra till detta. Mer kunskap och information behövs om fingerskador hos klättrare för 

att i framtiden kunna förebygga och rehabilitera dem.	  	  

1.6 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vilka eventuella skillnader som förelåg mellan 

klättrare som har eller har haft fingersmärta och klättrare som inte har haft 

fingersmärta under den senaste månaden vad gäller ålder, BMI, antal aktiva år som 

klättrare samt svårighetsgrad inom klättring. Vidare syftade studien till att undersöka 

om det var någon skillnad mellan män och kvinnor avseende fingersmärta den senaste 

månaden. Studien avser undersöka en population bosatt i Sverige.  

1.7. Frågeställningar 

1. Vilken skillnad förelåg mellan kvinnor och män avseende fingersmärta den 

senaste månaden där smärta mättes med NRS? 

2. Vilken skillnad förelåg mellan klättrare som har eller har haft fingersmärta och 

klättrare som inte har haft fingersmärta under den senaste månaden avseende  

a) Ålder mätt i hela år? 
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b) Antal aktiva år inom klättring mätt i hela år? 

c) BMI (body mass index) mätt i vikten(kg)/längden(cm)^2? 

d) Svårighetsgrad inom sportklättring mätt enl. befintligt gradsystem? 

e) Svårighetsgrad inom bouldering mätt enl. befintligt gradsystem? 

2. Metod 
2.1. Design 

Studien genomfördes som en enkätstudie av tvärsnittstyp med en icke-experimentell 

design (23). Designen på studien valdes då ingen intervention skulle genomföras samt 

att den avsåg att beskriva och jämföra skillnader mellan en grupp klättrare med 

fingersmärta och en grupp klättrare utan fingersmärta avseende olika faktorer. 

2.2. Urval 

Enkäten skickades ut via ett icke slumpmässigt bekvämlighetsurval. Studien riktade 

sig till personer som var aktiva inom klättring samt bosatta i Sverige.  

Inklusionskriterier: över 18 år, klättrat regelbundet i genomsnitt 1ggr/v och i minst 1 

års tid, förståelse för svenska i tal och skrift samt är boende i Sverige.  

Exklusionskriterier: Diagnostiserade fingerbesvär av annan art exempelvis artrit, 

artros, reumatiska besvär. 

Studiens totala population bestod av 496 personer varav 472 kunde analyseras. 

Således var det ett bortfall på 24 personer till följd av att de inte uppnådde kriterierna 

för deltagande eller gav ofullständigt ifyllda enkäter. Då 95 % av de insamlade 

enkäterna kunde användas så påverkades studien troligtvis inte nämnvärt av bortfallet 

på 5 %. Av de analyserade svaren var 368 män och 104 kvinnor. Åldersintervallet var 

mellan 18-66 år. BMI varierade mellan 17 och 32. Svårighetsgrad varierade mellan 4 

och 8a-c både inom sportklättring och bouldering (se beskrivning nedan). Antal aktiva 

klättrade år varierade mellan 1-40 år. Av de 472 analyserade enkätsvaren så uppgav 

188 personer fingersmärta och 262 personer hade således varit smärtfria från 

fingrarna den senaste månaden.  

2.3. Datainsamlingsmetod 

Studien använde en egenkonstruerad, och därmed inte validitetstestad, webenkät 

(bilaga 2) som klättrare fick fylla i elektroniskt över internet. Vid ett tillfälle samlades 
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även 30st enkäter (bilaga 2) in manuellt då personer fick svara på enkäten under 

träningstid på ett klättergym i Uppsala. Enkäten frågade om ålder, längd, vikt samt 

vilken svårighetsgrad personen klättrar på och hur många år personen varit aktiv inom 

klättring. Enkäten frågade även om förekomst av fingersmärta senaste månaden, hur 

ofta personen haft fingersmärta den senaste månaden samt självskattning 0-10 av 

smärtans genomsnittliga intensitet.  

2.3.1. NRS (Numerical rating scale) 

NRS är ett självskattningsinstrument som mäter den upplevda smärtintensiteten på en 

skala från 0-10 där 0 står för ingen smärta alls och 10 för värsta tänkbara smärta. Den 

tillfrågade får själv fylla i skalan (24). NRS visar på god reliabilitet med en 

förändringskoefficient på 0.724 till 0.885 (25). NRS har även visat sig vara sensitiv 

för förändringar i smärtintensitet på många olika områden exempelvis hos 

cancerpatienter (24,25).  

2.3.2. Gradering av svårighetsgrad av klättring 

För gradering av svårighetsgrad av klättring användes ett franskt graderingssystem 

som är det mest frekventa använda i Sverige. Graderingen sker mellan 4-9, där lågt tal 

innebär lägre upplevd svårighet och högre tal innebär högre upplevd svårighet. 

Bokstäverna A, B och C används efter siffran för en detaljerad gradering och för ännu 

mer specifik gradering kan additionstecken läggas till (6,26). Sportklättring och 

bouldering graderas på samma sätt men bouldering är svårare än samma 

svårighetsgrad inom sportklättring. Detta gör att det är svårt att jämföra graderna och 

testpersonerna fick därför få fylla i vilken svårighetsgrad de klättrar på i respektive 

klättertyp. 

2.4. Genomförande 

Studien lät fem klättrare, utvalda med bekvämlighetsurval, svara på enkäten innan 

länken till enkäten gjordes offentlig för allmänheten. Detta gjordes för att analysera 

risken för misstolkning av enkäten och justering av eventuella brister innan utskick. 

Klätterklubbar ansluta till Svenska klätterförbundet i Sverige kontaktades via mail 

(bilaga 3) och gav vidare ut länken till enkäten till sina aktiva medlemmar. 

Medlemmarna kunde således välja om de ville delta i studien eller inte. En länk till 

den webbaserade enkäten (bilaga 2) lades ut på internetbaserade klätterforum, 
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Facebookgrupper samt klätterklubbars hemsidor. Vid ett tillfälle informerades och 

tillfrågades klättrare på ett klättergym i Uppsala om deltagande i studien. Således 

samlades enkäter även in manuellt vid ett tillfälle. Ett informationsbrev om 

undersökningens syfte bifogades enkäten (bilaga 1). 

2.5. Databearbetning 

Frågeställningarna utgick från oberoende grupper och har analyserat skillnader mellan 

klättrare som haft fingersmärta och klättrare som inte haft fingersmärta den senaste 

månaden avseende olika faktorer. Databearbetningen har skett i programmet SPSS. 

Frågeställning 1, som undersökte skillnaden avseende fingersmärta mellan män och 

kvinnor, var på nominal nivå och har analyserats med Chi2-test. Frågeställning 2a, b 

och c innefattar ålder, BMI och antal klättrade år vilket hamnar på en kvotskala. 

Kvotskala valdes för att få ett mer rättvisande värde när signifikansen beräknades. 

Faktorerna som analyserades på en kvotskala undersöktes vidare med histogram för 

att ta reda på om respektive frågeställning var normalfördelad. BMI har analyserats 

med oberoende t-test då denna faktor var normalfördelad. Ålder och antal klättrade år 

var inte normalfördelade och analyserades således med Man-Whitney U test. 

Frågeställning d och e, som innefattar svårighetsgrad inom sportklättring och 

bouldering, var på ordinal nivå och analyserades med Man-Whitney U test. Ett p-

värde på mindre än 0,05 har tolkats som en statistiskt signifikant skillnad. 

Spridningsmått valdes efter vilken mätskala som analyserades och tog inte hänsyn till 

ifall värdena var normalfördelade. Ålder, antal aktiva år inom klättring och BMI var 

på kvotskala redovisades med medelvärde och standardavvikelse och svårighetsgrad 

inom sportklättring och bouldering var på ordinalskala och analyserades med 

medianvärde och interkvartilavstånd. NRS-skalan var på ordinal nivå och användes 

för att deskriptivt beskriva populationen (27).  

3. Resultat 

3.1 Analys av bortfall 

Till studien inkom totalt 496 ifyllda enkätsvar där 466 svar samlades in elektroniskt 

och 30 svar samlades in manuellt vid ett tillfälle på Uppsala Klättercenter. Av de 496 

enkätsvar som inkommit var det 10 enkätsvar som inte uppfyllde 
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inklusionskriterierna. Av de 486 inkomna svar som uppfyllde kriterierna för studien, 

så var 14 enkätsvar ofullständigt ifyllda. De återstående 472 enkätsvar var sålunda de 

som ingick i resultatanalysen.  

3.2 Deskriptiv data av gruppen 

I enkäten så har personerna kunnat ange vilken typ av klättring man ägnar sig åt, 

sportklättring (n= 432), bouldering (n=439) eller båda. Av dessa så har 33 personer 

klättrat enbart sportklättring, 40 personer har klättrat enbart bouldering och 399 

personer har klättrat båda klättertyperna.  

Av de 472 analyserade enkätsvaren så har 188 personer angett att de haft fingersmärta 

någon gång den senaste månaden. Dessa personer har vidare angett hur ofta de känt 

av sin fingersmärta samt skattat genomsnittliga smärtintensiteten enligt NRS-skalan. 

På frågan hur ofta dessa personer har känt av fingersmärta så var 2-3 gånger i 

månaden det mest frekventa svarsalternativet tätt följt av 1-2 dagar i veckan. Vidare 

så blev den genomsnittliga smärtintensiteten i snitt skattad till den nedre delen av 

NRS-skalan med ett medianvärde på 3.  

Medelvärdet avseende ålder och antal aktiva år inom klättring var lägre för de utan 

fingersmärta och högre för de med fingersmärta den senaste månaden. Ingen 

nämnvärd skillnad på median eller medelvärde mellan gruppen med fingersmärta och 

gruppen utan fingersmärta kunde iakttas avseende BMI samt svårighetsgrad inom 

sportklättring och bouldering (tabell 1).  

Tabell I: Översiktstabell för de 472 klättrare som deltagit i studien. Värdena står 

för ͞x= medelvärde, Md= median, SD= standardavvikelse, IQR= kvartilavstånd  

 Smärta i fingrarna senaste 

månaden. (n=188) 

Ej smärta (n=284) 

Ålder (År) x̅: 31,4 SD: 7,5  x̅: 30,8 SD: 8,0 

Antal klättrade år (År) x̅: 6,4 SD: 5,4  x̅: 5,9 SD: 5,8 

BMI (Kg/m2) ͞͞x: 22,5 SD: 2,1 ͞x: 22,4 SD: 2,3 

Svårighetsgrad Sportklättring Md: 6a-c IQR: 1 Md: 6a-c IQR: 1 
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Svårighetsgrad Bouldering Md: 6a-c IQR: 1 Md: 6a-c IQR: 1 

Genomsnittlig smärta skattad den 

senaste månaden (NRS-skalan 0-10)  

Md=3 IQR= 1  

3.3 Resultat frågeställningar 

3.3.1 Skillnad mellan kvinnor och män avseende fingersmärta  

Av kvinnorna (n=104) så uppgav 39 % att de har haft smärta från fingrarna den 

senaste månaden och av männen (n=368) uppgav 40 % att de har haft fingersmärta 

den senaste månaden. Skillnaden mellan grupperna var inte signifikant (p=0,923).  

3.3.2 Skillnad mellan klättrare med och utan fingersmärta avseende ålder 

Ett högre medelvärde avseende ålder återfanns i gruppen med fingersmärta. Gruppen 

utan fingersmärta har dock ett bredare åldersintervall med fler avvikande svar högre 

upp på åldersskalan där den äldsta deltagaren var 66 år. Åldersvariabeln var inte 

normalfördelad. Skillnaden mellan grupperna var inte signifikant (p=0,218).  

  3.3.3 Skillnad mellan klättrare med och utan fingersmärta avseende antal aktiva 

år inom klättring  

I gruppen med fingersmärta var medelvärde för antal klättrade år något högre än för 

gruppen utan fingersmärta. Alla avvikande svar utom ett återfanns i gruppen utan 

fingersmärta vilket visar att deltagarna som har klättrat i över 30 år inte har angett 

någon smärta, dessa är dock få till antalet. Variabeln för antal klättrade år var inte 

normalfördelad. Skillnaden mellan grupperna var inte signifikant (p= 0,125). 

3.3.4 Skillnad mellan klättrare med och utan fingersmärta avseende BMI 

Medelvärdet avseende BMI för gruppen med fingersmärta skiljer sig inte nämnvärt 

från gruppen utan fingersmärta. I gruppen utan fingersmärta så återfanns fler 

avvikande svar med högre BMI-värden och i gruppen med fingersmärta så återfanns 

ett avvikande svar med ett lägre BMI-värde. BMI-variabeln var normalfördelad. 

Skillnaden mellan grupperna var inte signifikant (p=0,693). 

3.3.5 Skillnad mellan klättrare med och utan fingersmärta avseende svårighetsgrad 

inom sportklättring  

Inom sportklättring förelåg en signifikant skillnad (p=0,023) mellan gruppen med 
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fingersmärta och gruppen utan fingersmärta avseende svårighetsgrad inom klättring. 

Störst skillnad förekom på svårighetsgrad 7a-c, där 46 % av gruppen med 

fingersmärta (n=170) har svarat och 32 % av gruppen utan fingersmärta (n=262) har 

svarat (figur 1).  

 

3.3.6 Skillnad mellan klättrare med och utan fingersmärta avseende svårighetsgrad 

inom bouldering 

Inom bouldering förelåg en signifikant skillnad (p=0,029) mellan gruppen med 

fingersmärta och gruppen utan fingersmärta avseende svårighetsgrad inom klättring. 

Störst skillnad förekom på svårighetsgrad 7a-c, där 39 % av gruppen med 

Figur 1: Figuren visar den procentuella fördelningen mellan gruppen med (höger) och gruppen utan 
(vänster) fingersmärta. Staplarna redovisar dock både procent % och frekvens = antal personer. Störst 
skillnad mellan grupperna kan iakttas i svårighetsgrad 7a-c. 

Figur 2: Figuren visar den procentuella fördelningen mellan gruppen med (höger) och gruppen 
utan (vänster) fingersmärta. Staplarna redovisar dock både procent % och frekvens = antal 
personer. Störst skillnad mellan grupperna kan iakttas i svårighetsgrad 7a-c. 
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fingersmärta (n=177) har svarat och 31 % av gruppen utan fingersmärta (n=262) har 

svarat (figur 2). 

4. Diskussion 

4.1. Resultatsammanfattning 

Ingen signifikant skillnad har påvisats avseende kön, ålder, BMI och antal aktiva år 

inom klättring. De resultat som visar på en signifikant skillnad mellan grupperna är 

svårighetsgrad inom sportklättring (p=0,023) och svårighetsgrad inom bouldering 

(p=0,029). Trenden ser lika ut för de båda klättertyperna där störst andel av gruppen 

som har angett fingersmärta klättrar på svårighetsgrad 7a-c, jämfört med gruppen utan 

fingersmärta.  

4.2. Resultatdiskussion 

Vid analysen av skillnader mellan kvinnor och män avseende fingersmärta den 

senaste månaden sågs att nästan hälften (39 % respektive 40 %) av personerna hade 

upplevt smärta från fingrarna senaste månaden vilket inte var en signifikant skillnad. 

Tidigare studier som undersökt skadeincidens hos klättrare har påpekat att män verkar 

vara mer utsatta för fingerskador än kvinnor (6,10,15) vilket denna studie således inte 

kan bekräfta.  

En tidigare studie tar upp att risken för klätterrelaterade skador ökar med högre ålder. 

Den studien har grupperat deltagarna i ålderskategorier med den äldsta gruppen från 

39 år och uppåt (15). Denna studie har analyserat åldersgruppen på en kvotskala 

vilket möjligtvis spelar roll för utfallet av resultatet Antalet personer över 50 år är 

väldigt få i denna studie, vilket stämmer med populationer i tidigare studier 

(6,10,11,15,21,22). Anledningar till det låga antalet äldre personer är oklart men 

skulle möjligtvis kunna bero på att äldre personer eventuellt klättrar mer sällan eller 

har slutat klättra och således inte uppfyller inklusionskriterierna att ha klättrat i 

genomsnitt minst 1ggr/v i åtminstone 1 år. Denna studie har inte kunnat påvisa en 

skillnad mellan de undersökta grupperna avseende ålder. 

Tidigare studier har visat att det är högre förekomst av överansträngningsskador ju 

fler antal aktiva år personer haft inom klättersporten och att det är ökad risk för 
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överansträngningsskada inom klättring för de personer som klättrat i minst 10 år 

(6,8,15,21,22). Något som skulle kunna spela roll för resultatet är att majoriteten av 

deltagarna i den här studien har färre aktiva år inom klättring än 10 år. Den här 

studien visar att medelvärdet för antalet aktiva år inom klättring är högre för 

smärtgruppen (6,4 år) än för icke-smärtgruppen (5,9 år).  

Resultatet avseende BMI i denna studie visar att skillnaden mellan grupperna inte är 

statistiskt signifikant. Det finns inga tidigare studier som fokuserat på att undersöka 

BMI och klätterskador (1). De bifynd som hittats i tidigare studier tar upp risken för 

klätterrelaterade skador ökar vid kombination av högt BMI och boulderklättring (10). 

Några tidigare studier har nämnt BMI i samband med klätterskador och har då haft ett 

urval av klättrare på tävlingsnivå, vilka generellt har ett underviktigt BMI 

(6,10,28,29). Detta är till skillnad mot den här studien som dels fokuserat på att 

undersöka fingersmärta som enskilt symtom, har ett större urval än de tidigare 

studierna samt en bredare fördelning av populationen. 

De enda signifikanta skillnaderna mellan grupperna i denna studie var svårighetsgrad 

inom klättring, både inom sportklättring och bouldering. Detta resultat stärks av 

flertalet tidigare studier (6,8,15,21,22). Inom båda klättervarianterna är det högre 

andel personer med fingersmärta än vad det är utan fingersmärta på svårighetsgrad 

7a-c. Vid jämförelse av grupperna inom bouldering så har även svårighetsgrad 8a-c en 

något högre procent deltagare med fingersmärta än utan. En tidigare studie har 

påpekat att ökningen av skadeincidensen på grund av klättring på högre 

svårighetsgrader troligtvis hör ihop med fler antal klättrade år samt minskningen av 

fingergreppen i de högre graderna (15). Mindre grepp ger större belastning på färre 

strukturer och på så vis ökar skaderisken (8,15). Studien har använt den franska 

skalan som är ett vedertaget system för att skatta svårighetsgrad inom klättring (2). 

Det finns dock en risk för att olika klättergym har olika uppfattning om gradernas 

faktiska svårighet vid gradering av leder/problem och det kan således bli en skillnad i 

skattningen beroende på vart personerna klättrar någonstans. En aspekt som skulle 

kunna påverka resultatet inom svårighetsgrad kan vara att bouldering inomhus ofta 

graderas i olika färger. De olika graderna inom den använda franska skalan ingår i 

olika intervaller, intervallerna får varsin färg. Färgerna och intervallerna kan skilja sig 

mellan anläggningar och personer som endast klättrat bouldering inomhus med 
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färggradering kan ha svårt att översätta dessa enligt nummer och bokstavssystemet 

som används i denna studie (2). Färgsystemet är således inte standardiserat men ändå 

indirekt vedertaget och detta är en aspekt värd att poängtera. Vidare har denna studie 

inte tagit med skillnader angående inom- och utomhusklättring vid analysering av 

svårighetsgrader. Då det i en tidigare studie visat sig vara skillnader på 

skadeincidensen vid inom- och utomhusklättring så kan det eventuellt ha påverkat 

resultatet (15). En annan anmärkning är att de flesta deltagare i den här studien 

klättrar inom graderna 6a-c både inom sportklättring och bouldering. Då det är stor 

skillnad på exempelvis 6a och 6c så skulle det vara bättre att dela upp alla graderna. 

Personerna skulle således få svara specifikt a, b eller c inom den graden de oftast 

klättrar och eventuellt vilken grad som är den svåraste de klättrat. Detta skulle ge ett 

mer detaljerat utslag vilket skulle ge ett mer specificerat resultat. 

Det finns flera andra aspekter i denna studie som inte tagits hänsyn till och som är 

oklart hur det påverkat resultatet. Studien har inte undersökt om olika kombinationer 

av faktorer skulle kunna ge en signifikant skillnad mellan grupperna, t ex BMI och 

boulderklättring. Detta är föreslaget i tidigare studier när det gäller klätterskador 

generellt (6,8,10,15,21,22). Det låg däremot inte i den här studiens syfte att undersöka 

kombinationen av faktorer relaterat till fingersmärta. Något annat som den här studien 

inte tagit hänsyn till är hur många gånger i veckan klätterträningen ägt rum och hur 

lång tid varje träningspass pågått. Detta ska enligt tidigare studier spela roll för 

resultatet då förekomsten av klätterrelaterade skador och besvär av fingersmärta ofta 

är associerat med överansträngning (3,7–9,15,21,22). 

En styrka i den här studien är att den endast undersökt symtomet fingersmärta 

retrospektivt den senaste månaden, detta medför en eliminering av felrapportering till 

följd av att personer ofta har svårt att minnas skadeproblematik verklighetstroget efter 

en längre tid. Denna risk för felvärde till följd av felrapportering har tagits upp i en 

tidigare studie som undersökte retrospektivt i ett år och såg det som en av den 

studiens svagheter (10). De största skillnaderna mellan den här studien och tidigare 

studier är främst vad som varit fokus i undersökningen samt antal deltagare. Den här 

studien har endast fokuserat på ett specifikt symtom som kan förekomma inom alla 

typer av fingerskador som exempelvis rupturer, bristningar, trauman och 

inflammationer (4,8,11,14). Tidigare studier har undersökt alla typer av 
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klätterrelaterade skador inklusive fingerskador (6,10,15,21,22). I den här studien 

ingick 472 analyserade enkäter medan tidigare studier haft färre antal deltagare vilket 

varit mellan 112-355st (6,10,15,21,22). Generaliserbarheten i den här studien anses 

god kring sport- och boulderklättrare i den svenska klätterpopulationen med tanke på 

det stora urvalet, den relativt jämna spridningen och dess fokus på ett specifikt 

symtom. Många deltagare i en studie gör även att små skillnader kan ge signifikans 

(23) vilket det har gjort i denna studie när det gäller svårighetsgrad inom både 

respektive klättervarianter. Den här studien har inte tagit i beaktning om tidigare 

fingerskador och/eller fingersmärta skulle kunna påverka resultatet i denna studie. 

4.3. Metoddiskussion 

Denna studie valde att fråga efter fingersmärta den senaste månaden då personer ofta 

har svårt att komma ihåg sin smärthistorik efter en längre period (10). Detta gör att 

studien får ett mer trovärdigt resultat angående smärtskattning och upplevelse av 

smärtan i jämförelse med längre retrospektiva undersökningar (10). Däremot är 

studien av tvärsnittstyp och således begränsas studien till en viss tidpunkt på året då 

data endast samlas in under en specifik period. Något som skulle kunna spela in är att 

studien genomfördes under januari-februari, vilket betyder inomhussäsong i hela 

Sverige. Det skulle möjligtvis kunna påverka resultatet då tidigare studier visat 

skillnader mellan inom- och utomhusklättring (10,15). Detta är inget den här studien 

tagit hänsyn till.  

NRS (numeric rating scale) användes för att skatta intensiteten av fingersmärta vilket 

i denna studie verkade fungera bra för att kunna beskriva populationen. Totalt av 496 

personer var det endast 11 personer som missuppfattat frågor angående 

smärtskattningen. Förmodligen endast en misstolkning av frågan vilket skulle behöva 

förtydligas vid genomförandet av en liknande studie.  

Av totalt 496 insamlade enkätsvar så kunde 472 enkätsvar användas i analysen, vilket 

innebar att endast 24 personer behövde bli exkluderade. Detta tycks tyda på att 

enkäten i stort var lätt att förstå och att endast några få missförstånd uppstod. 

Bortfallet av 24 personer förmodas inte ha påverkat resultatet avsevärt då underlaget 

var mycket stort ändå.  Elva personer av de 24 som exkluderades uppnådde inte 

inklusionskriterierna eller hade ett ofullständigt ifyllt enkätsvar. Resterande 13 av de 
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exkluderade hade missuppfattat frågorna angående NRS skattning eller inte fyllt i hur 

ofta de hade haft smärta senaste månaden. Enkäten är egenkonstruerad och därmed 

inte validitet- eller reliabilitetstestad. Detta ses som en brist och det skulle vara 

önskvärt att använda ett validitets- och reliabilitetstestat instrument. Dock fanns det i 

detta sammanhang inget instrument som innehöll de frågorna som studien önskade få 

svar på. Studien skulle vara enkel att göra om vid en annan tidpunkt. En risk att 

personer skulle fylla i enkäten flera gånger fanns då det var möjligt att gå in på länken 

flera gånger. Då det tydligt uppmanats att endast svara en gång per person så anser 

författarna att risken för att detta skulle ha hänt var mycket liten. Vid granskning av 

enkätsvaren så fanns inget svar som var så likt det andra att det skulle kunna vara 

samma person. 

Sättet vilket enkäten har distribuerats på är relativt nytt, med en helt webbaserad enkät 

som sprids via klätterklubbar, internetbaserade forum samt facebookgrupper. Att 

enkäten kunde spridas på olika internetbaserade forum har gjort att studien inte enbart 

behövde begränsa sig till klätterklubbar som, enligt statistiken, inte är helt 

representativt för hela klätterpopulationen då många klättrare inte är ansluta till 

förbundet (3–5). Detta gör att större del av befolkningen kunde nås och på så vis 

säkerställa en större spridning över landet. Det går dock inte med säkerhet att 

fastställa hurvida studiens deltagarpopulation är representativ för hela Sveriges 

klätterpopulation då enkäten inte frågat om bostadsort. Studien har fått en relativt 

jämn spridning av deltagare angående kön, ålder BMI, antal aktiva år samt 

svårighetsgrader inom klättring med ett tillräckligt stort underlag för att kunna 

analysera alla frågeställningar. Andra fördelar med enkätens distributionssätt är dels 

tidseffektivitet men också kostnadseffektivitet både för undersökare och deltagare. 

4.4. Etisk diskussion 

Samtliga personer i populationen har frivilligt valt att delta i studien. Personerna har 

fått svara på enkäten utan att ange personuppgifter som kan identifieras, uppgifterna 

har även hanterats konfidentiellt. Individernas identitet har således inte exponerats, 

studien har informerat alla deltagare om detta.	  
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4.5. Konklusion  

Slutsatsen i denna studie är att enskilda faktorer som undersökts endast påverkar 

förekomst av symtomet fingersmärta när det gäller svårighetsgrad inom klättring, 

både inom sport- och boulderklättring. Studiens resultat är tillräckligt tillförlitligt när 

det handlar om skillnader mellan klättrare med och utan fingersmärta.  

4.6. Klinisk relevans 

Att veta att flera av de undersökta faktorerna enskilt inte tycks påverka förekomsten 

av fingersmärta hos klättrare är relevant. Vem som helst kan få smärta i fingrarna vid 

utövning av klättersport. En ökad risk för att utveckla fingersmärta ses dock hos de 

som klättrar på högre svårighetsgrader. Detta är en bra grund för framtida 

undersökningar inom ämnet. Tidigare har studier inriktat sig generellt på specifika 

klätterskador och till dagens datum finns inga studier som riktar sig enskilt på symtom 

såsom den här studien som riktat sig mot fingersmärta.  

4.7. Förslag till framtida undersökningar 

Det skulle vara relevant att undersöka hur ofta och hur länge personer utför 

klätterträning och om det påverkar förekomsten av fingersmärta hos klättrare då 

överansträngningsskador berör skador som kommer från upprepad träning vilket 

skulle kunna vara del i uppkomst av fingersmärta hos klättrare.	  	  
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Bilaga 1: Infobrev 
Jämförande studie mellan klättrare med och utan 

fingersmärta  
 

Hej! 

Vi är två sjukgymnaststudenter från Uppsala Universitet som håller på att skriva vårt 

examensarbete. Vi vill genomföra en enkätstudie med syfte att jämföra klättrare med och utan 

fingersmärta avseende olika faktorer som vi tror kan ha betydelse för förekomsten av 

fingersmärta inom klättersport. Enkäten tar ca en minut att svara på och svaren behandlas 

konfidentiellt. Vi hoppas att du vill vara med och bidra till en framtid av mer förståelse för 

klätterspecifika skador! 

Vi söker DIG, kvinna eller man, som är över 18 år. Du skall ha sysslat med klättring 

regelbundet under minst 1 år i genomsnitt 1ggr/v. Du skall förstå svenska i tal och skrift. Vi 

söker både dig utan fingersmärta och dig med fingersmärta. Du skall inte ha någon övrig 

diagnostiserad fingerproblematik som exempelvis artros, artrit eller reumatisk sjukdom. Svara 

på enkäten max 1ggr/person. 

Länk till enkäten: 

https://docs.google.com/forms/d/1W8wFeDg0ozr2J72yIBE0EZeZBBY5Nmg967RT3EF60u4

/viewform 

Vänliga hälsningar 

Sandra Gauermann Hederstedt: gauhed@gmail.com 

Anna Meijerhöffer: annasfungerande@hotmail.com 

 

Handledare Annika Bring 

Med dr, klin lektor, specialist i neurologi 

Institutionen för neurovetenskap, sjukgymnastik 

Uppsala Universitet 

annika.bring@neuro.uu.se 



	   	   	  

	  

	  

Bilaga 2: Enkät 
Jämförande studie mellan klättrare med och utan 

fingersmärta 

1. Jag är: Man/Kvinna 

2. Min ålder i hela år:  

3. Min längd i cm: 

4. Min vikt i kg: 

5. Hur många år har du hållit på med klättring? 

6. Vilken svårighetsgrad klättrar du på inom sportklättring?  

Graderat utifrån det vanligaste graderingssystemet i Sverige vilket innebär att högre 

siffror står för högre grad. Skattningen sker subjektivt inom olika gradintervall, ringa 

in det intervall som bäst passar svårighetsgraden du klättrar på. Ingen hänsyn tas till 

detaljgradering med additionstecken.  

a) 4 

b) 5a-5c 

c) 6a-6c 

d) 7a-7c 

e) 8a-8c 

f) 9 

 

7. Vilken svårighetsgrad klättrar du på inom bouldering? 

Graderat utifrån det vanligaste graderingssystemet i Sverige vilket innebär att högre 

siffror står för högre grad. Skattningen sker subjektivt inom olika gradintervall, ringa 

in det intervall som bäst passar svårighetsgraden du klättrar på. Ingen hänsyn tas till 

detaljgradering med bokstäver eller additionstecken. 

a) 4 

b) 5a-5c 

c) 6a-6c 

d) 7a-7c 

e) 8a-8c 

f) 9 

 



	   	   	  

	  

	  

8. Har du haft smärta från fingrarna den senaste månaden?  

Om nej, hoppa över resterande frågor. 

Ja / Nej 

 

9. OM du har/har haft smärta från fingrarna den senaste månaden. Hur skulle du skatta 

smärtan i intensitet i genomsnitt på en skala från 0-10 där 0 står för ingen smärta alls 

och 10 står för värsta tänkbara smärta? Ringa in den siffra som bäst överensstämmer 

med hur du har haft det 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

10. OM du har/har haft smärta från fingrarna den senaste månaden. Hur skulle du skatta 

smärtan i intensitet när den är som värst på en skala från 0-10 där 0 står för ingen 

smärta alls och 10 står för värsta tänkbara smärta? Ringa in den siffra som bäst 

överensstämmer med hur du har haft det 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11. Hur ofta har du haft smärta i genomsnitt den senaste månaden? Ringa in den bokstav 

som bäst överensstämmer med hur du har haft det 

a) Dagligen 

b) 3-5 dagar/vecka 

c) 1-2 dagar/vecka 

d) 2-3 ggr/månad 

e) 1 ggr/månad 

 

 

Tack för din medverkan! 

	  



	   	   	  

	  

	  

Bilaga 3: Mail till klätterklubbar 
Hej, vi är två sjukgymnaststudenter vid Uppsala Universitet som just nu skriver vår c-uppsats 

där vi vill undersöka faktorer som kan påverka förekomst av fingersmärta hos klättrare. Vårt 

mål är att nå ut till medlemmar anslutna till alla klätterklubbar i Sverige  för att få en jämn 

spridd bild över klättrare i Sverige.  

Vår förhoppning är att samla in mer fakta om bidragande faktorer till fingersmärta hos 

klättrare för att i framtiden kunna öka förståelsen och jobba mer förebyggande för 

klätterspecifika skador. 

Hoppas ni tycker vårt arbete verkar intressant och att ni vill hjälpa oss nå ut till era 

medlemmar med enkäten. Om intresse finns kan vi återkomma när arbetet är färdigt med 

resultatet. 

 

Här är länken till enkäten: 

https://docs.google.com/forms/d/1W8wFeDg0ozr2J72yIBE0EZeZBBY5Nmg967RT3EF60u4

/viewform 

 

Vänligen  

Anna & Sandra 

annasfungerande@hotmail.com 

gauhed@gmail.com 

 

Handledare Annika Bring 

Med dr, klin lektor, specialist i neurologi 

Institutionen för neurovetenskap, sjukgymnastik 

Uppsala Universitet 

annika.bring@neuro.uu.se 

 


